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CREAREA PUNCTELOR MIXTE DE CONTROL PE SEGMENTUL
TRANSNISTREAN AL FRONTIEREI MOLDO-UCRAINENE
INTRODUCERE
Problemele securizării frontierelor dintre Republica Moldova şi Ucraina sunt printre cele mai
complexe probleme cu care se confruntă cele două state în raporturile lor bilaterale şi care, pe
parcursul anilor, au devenit treptat un subiect permanent şi controversat al agendei întâlnirilor
la cel mai înalt nivel.
Originea acestor probleme porneşte de la transformarea frontierelor administrative din cadrul
fostei URSS (stabilite în mod nefiresc şi în contradicţie cu argumentele istorice) în frontiere
dintre noile state independente. Odată cu constituirea şi consolidarea statalităţii şi pornind de
la necesitatea securizării eficiente a frontierelor în faţa pericolelor cu impact tot mai pronunţat
la nivel regional, cele două ţări au început un proces dificil de reglementare a relaţiilor
bilaterale în acest domeniu.
Reglementarea statutului juridic al frontierelor şi al zonelor de frontieră, delimitarea şi
demarcarea, instituirea şi organizarea punctelor de trecere şi a controlului “segmentului verde”
au fost influenţate de insuficienţa de resurse şi experienţă, de multiple probleme juridice şi
tehnice, de un important impact psihologic şi economic în zonele unde noile frontiere
interstatale impuneau restricţii importante asupra relaţiilor istorice sau chiar ruperea acestora.
Totuşi, cel mai important factor de influenţă asupra acestor procese a fost cel politic, care a
determinat la diferite etape istorice o implementare, “cu diferite viteze” sau chiar cu diferite
obiective, a acţiunilor în domeniu.
O influenţă aparte asupra securizării frontierelor a exercitat situaţia “îngheţată” a conflictului
din raioanele de Est ale Republicii Moldova. Acest conflict nu a permis autorităţilor
constituţionale să organizeze controlul aşa-numitului “segment Transnistrean” cu o lungime de
443 km şi să implementeze pe acest sector acţiuni de control similare celor implementate pe
restul perimetrului frontierei moldo-ucrainene.
În consecinţă, fenomenele negative care decurg din controlul inexistent al autorităţilor
Republicii Moldova asupra acestei porţiuni de frontieră au luat o amploare deosebită.
Contrabanda, estimată la sute de milioane de dolari anual, în special cea cu produse din
tutun, produse petroliere şi băuturi alcoolice, traficul ilegal de arme, droguri şi persoane au
devenit cei mai importanţi şi cei mai negativi factori de influenţă asupra securităţii şi economiei
Republicii Moldova. Totodată, aceste fenomene sunt considerate ca principalele surse de
supravieţuire a regimului separatist.
Această situaţie a favorizat apariţia şi creşterea continuă a conflictelor de interese dintre cele
mai diferite forţe politice, economice, dar şi criminale din ambele state şi din exterior, care
deseori au reuşit să impună “argumentele” lor liderilor şi guvernelor Republicii Moldova şi ai
Ucrainei şi să torpileze mai multe iniţiative şi procese, care erau orientate spre securizarea
eficientă a frontierelor.
Un exemplu elocvent în acest sens prezintă evoluţiile problemei controlului în comun (sau
controlului mixt) la frontiera moldo-ucraineană. Implementarea acestei forme de control, care
în ţările europene este considerată mult mai eficientă, mai avantajoasă şi mai puţin
costisitoare în comparaţie cu controlul separat tradiţional (şi care este cu mult mai aproape de
starea şi perspectivele relaţiilor dintre cele două ţări) s-a transformat treptat într-o problemă
politică majoră.
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CARACTERISTICI GENERALE ALE CONTROLULUI COMUN DE FRONTIERĂ
Organizarea controlului în comun al frontierei dintre două state (termenul întâlnit mai des fiind
cel de “control mixt de frontieră”) este frecvent practicată de statele europene. În esenţă,
această formă de control presupune un nivel avansat de interacţiune între serviciile de control
grăniceresc şi vamal ale două state care, în scopul îndeplinirii atribuţiilor lor funcţionale, sunt
amplasate în punctele de trecere a frontierei pe teritoriul aceluiaşi stat, doar pe de o parte a
frontierei.
Sensul controlului mixt constă în stabilirea unei strânse colaborării între serviciile de frontieră,
fapt ce are efect direct asupra calităţii atât a controlului, cât şi a deservirii traficului de
frontieră, în special prin reducerea timpului de trecere a acesteea. Asemenea formă de control
este mai avantajoasă şi datorită faptului că ea presupune reducerea cheltuielilor pentru
construcţia şi întreţinerea de către statele limitrofe a infrastructurii punctelor de trecere.
Forma în cauză de organizare a controlului de frontieră este recunoscută drept element
originar esenţial în cadrul proceselor integraţioniste, al căror scop este reducerea efectelor
negative ale frontierelor pentru dezvoltarea comerţului regional şi circulaţia persoanelor.
Implementarea controlului mixt este percepută ca o formă optimală de organizare a
frontierelor pentru statele care doresc să faciliteze traficul transfrontalier.
În cadrul politicii europene de organizare a frontierelor, controlul mixt este considerat ca o
etapă premergătoare în procesul de integrare vamală şi instituire a regimului de comerţ liber
între state, următoarea etapă presupunând înlocuirea punctelor de control mixt cu centrele de
contact, care funcţionează doar pentru a efectua schimbul de informaţii.
În procesul de organizare şi amenajare a frontierelor dintre Republica Moldova şi Ucraina
această modalitate de efectuare a controlului de frontieră a fost implementată chiar de la bun
început sub forma de control vamal în comun care, cu diferite modificări, a fost efectuat din
decembrie 1993 până în septembrie 2001. Din mai multe motive de ordin politic, juridic şi
financiar, ambele state au pus accentul iniţial pe organizarea controlului vamal, celelalte forme
de control de frontieră fiind implementate mai târziu cu un decalaj important în timp.
La prima etapă, controlul vamal în comun a fost organizat la patru puncte de trecere a
frontierei moldo-ucrainene (Criva–Mamalîga, Briceni–Rossoşani, Medveja–Zelionaia şi Larga–
Kelmenţî) şi reglementat la nivel interdepartamental. Iniţiat ca o formă de control
experimentală şi temporară, controlul vamal în comun din această perioadă a fost argumentat
de logica perioadei de constituire a statalităţii celor două ţări, de politicile economice formulate
sub influenţa participării la CSI, dar şi de lipsa personalului şi a infrastructurii adecvate şi
suficiente.
O nouă etapă în organizarea controlului în comun a început după semnarea la 11 martie 1997
a „Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei cu privire la organizarea
controlului în comun în punctele de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene”. În baza
acordului menţionat, în perioada anilor 1997–2001, controlul în comun a fost efectuat în cinci
puncte de trecere pentru traficul rutier peste frontiera de stat moldo-ucraineană (Medveja–
Zelionaia; Larga–Kelimenţî; Briceni–Rossoşani; Pervomaisk–Cuciurgan; Udobnoie–Palanca–
Maiaki). În toate punctele de trecere menţionate, cu excepţia punctului de trecere Udobnoie–
Palanca–Maiaki, controlul în comun s-a desfăşurat pe teritoriul ucrainean.
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CONTROLUL COMUN DE FRONTIERĂ ŞI PROBLEMA TRANSNISTREANĂ
La sfârşitul anului 2001, sub pretextul lipsei unor condiţii necesare (infrastructură şi
comunicaţii insuficiente, lipsa protocoalelor adiţionale, stipulate prin Acordul din 1997, precum
şi a actelor privind pregătirea punctelor de trecere pentru efectuarea controlului în comun)
partea ucraineană a refuzat să accepte aflarea reprezentanţilor organelor de control de
frontieră ale Republicii Moldova în punctele de trecere pe teritoriul său şi, respectiv, s-a retras
din punctul de trecere Palanca.
În opinia autorităţilor moldoveneşti, dar şi a mai multor experţi independenţi în domeniu din
ambele ţări, sistarea activităţii punctelor de control în comun a fost dictată de motive politice şi
de influenţa crescândă a intereselor ucrainene în raioanele de Est ale Republicii Moldova,
aflate în afara controlului autorităţilor constituţionale.
Mai multe argumente demonstrează faptul că această acţiune a avut loc ca urmare a
promovării de către autorităţile Republicii Moldova a unei politici mai decisive în procesul de
soluţionare a conflictului din raioanele de Est şi a unor acţiuni de instituire şi organizare a
controlului pe acest segment de frontieră. În opinia autorităţilor de la Chişinău, organizarea pe
“segmentul Transnistrean” a controlului în comun a fost considerată ca o acţiune care se
înscrie pe deplin atât în eforturile ambelor state de a asigura securitatea frontierelor sale, cât
şi în procesul de soluţionare a conflictului din raioanele de Est.
Acceptând obiectivele politice şi argumentele Chişinăului ca fiind legitime, autorităţile
ucrainene, totodată, au refuzat implementarea unei asemenea forme de control pe segmentul
transnistrean argumentându-şi poziţia prin nedorinţa de a fi implicate în acţiuni pe care le
calificau drept “blocadă economică”, cu efect negativ asupra populaţiei din regiune.
Totuşi, se consideră că motivaţia principală a Kievului în această problemă este faptul că
iniţiativele sus-numite provocau un impact extrem de negativ asupra intereselor economice în
regiune ale deferitelor forţe, mai ales din rândul elitelor politice de cel mai înalt nivel, şi care
astfel erau cointeresate în menţinerea continuă a unui status-quo. În aceste condiţii blocarea
iniţiativelor moldoveneşti de implementare a controlului constituţional pe segmentul
transnistrean a fost efectuată prin sistarea controlului în comun pe celelalte sectoare ale
frontierei moldo-ucrainene.
Corectitudinea acestor consideraţii a fost, de altfel, confirmată de acţiunile şi declaraţiile
ucrainene. Sistarea activităţii punctelor mixte a avut loc peste puţin timp după ce autorităţile
Republicii Moldova au anulat, la 31 august 2001, acţiunea ştampilelor vamale oferite anterior
autorităţilor de la Tiraspol şi au cerut Kievului de a interzice accesul pe teritoriul Ucrainei a
mărfurilor cu provenienţă din Republica Moldova care nu aveau documente perfectate de
serviciile vamale autorizate.
În pofida caracterului legitim al acestor acţiuni din punct de vedere a dreptului internaţional,
cerinţele autorităţilor Republicii Moldova au fost ignorate. Conform informaţiei prezentate de
către Întreprinderea de Stat “Caile Ferate ale Moldovei”, numai în perioada 15 august 2004 –
1 martie 2005 de pe teritoriul raioanelor de Est au fost expediate pe teritoriul Ucrainei cu
evitarea controlului vamal al Republicii Moldova, 8794 vagoane cu mărfuri. În aceeaşi
perioadă în regiunea respectivă au sosit 14343 vagoane cu mărfuri fără perfectarea actelor de
controlul vamal prevăzut de legislaţia Republicii Moldova.
Controlul în comun a fost sistat după ce autorităţile ucrainene au înaintat cerinţe noi şi extrem
de costisitoare privind înzestrarea punctelor mixte de control aceasta fiind o condiţie
obligatorie pentru continuarea activităţii. Nu rezistă criticii nici argumentele ucrainene fondate
pe declaraţia Prim-ministrului Ucrainei în timpul întâlnirii sale cu Prim-ministrul Republicii
Moldova la 30 noiembrie 2001, precum că “instalarea punctelor vamale de control în comun
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pe teritoriul Ucrainei ar însemna prezenţa militară străină pe teritoriul ucrainean, ceea ce este
interzis de Constituţie”. Vom menţiona numai că, din 25 iunie 2001, Ucraina efectuează o
asemenea formă de control la frontiera cu Polonia, fără a considera aceasta ca un prejudiciu
din punct de vedere al Constituţiei Ucrainei.
O situaţie nouă în relaţiile moldo-ucrainene s-a creat după alegerile din 2004. În urma mai
multor negocieri şi declaraţii comune privind necesitatea soluţionării conflictului din raioanele
de Est ale Republicii Moldova şi securizării “segmentului Transnistrean” al frontierei dintre
Republica Moldova şi Ucraina, autorităţile de la Kiev au căzut de acord cu o parte din
argumentele aduse de autorităţile moldoveneşti.
Astfel, în lunile iulie–august 2005, a fost reluat controlul de frontieră în comun la patru puncte
de trecere dintre cele prevăzute în Acordul din 1997; a fost relansat procesul de negocieri
privind organizarea unui asemenea control pe aşa-numitul “segment Transnistrean”, iar la
nivel de vârf Uniunea Europeană a fost invitată să efectueze o misiune de monitorizare a
frontierei moldo-ucrainene.
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OBIECTIVELE ŞI REZULTATELE PROIECTULUI
Obiectivul principal al proiectul de cercetare “Crearea punctelor mixte de control pe segmentul
Transnistrean al frontierei moldo-ucrainene” a fost examinarea practicilor existente în
organizarea unei asemenea forme de control şi formularea concluziilor şi propunerilor pentru
autorităţile naţionale.
Proiectul a fost desfăşurat de către Institutul de Politici Publice cu participarea experţilor din
Germania, Polonia, Ungaria, România, Ucraina şi Republica Moldova şi realizat cu sprijinul
Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Serviciului Vamal şi Serviciului
Grăniceri.
Activităţile din cadrul proiectului au inclus mai multe cercetări efectuate în ţările din regiune, o
vizită de evaluare a experţilor internaţionali la punctul de control de frontieră „Palanca” pe data
de 16 iunie 2005 şi un seminar internaţional desfăşurat la Chişinău pe data de 17 iunie 2005.
Cercetările au avut drept obiectiv principal determinarea problemelor-cheie de ordin juridic,
tehnic şi organizatoric care determină crearea şi eficienţa activităţii punctelor mixte de control,
reieşind din experienţa existentă în ţările Uniunii Europene şi în ţările din regiune. În mod
special, cercetările au abordat problemele ce ţin de organizarea punctelor mixte de control pe
segmentul transnistrean al frontierei moldo-ucrainene luând în considerare declaraţiile şi
acţiunile de ultimă oră ale autorităţilor celor două ţări, precum şi procesul intens de negocieri
bilaterale desfăşurate în acest domeniu.
Vizita de evaluare a experţilor internaţionali la punctul de control de frontieră „Palanca" din 16
iunie 2005 a fost organizată în scopul familiarizării cu situaţia existentă la frontiera moldoucraineană şi cu organizarea practică a activităţilor organelor naţionale de control de frontieră
în cadrul unui punct de control care anterior a activat în regim de control mixt. Vizita a permis
experţilor străini să compare experienţa ţărilor de origine cu experienţa existentă în Republica
Moldova şi să-şi adapteze concluziile şi propunerile la situaţia reală.
Seminarul internaţional, desfăşurat la Chişinău la 17 iunie 2005, a avut următoarele obiective:
-

de a prezenta experienţa existentă privind crearea şi organizarea punctelor mixte de
control de frontieră în diferite ţări din Uniunea Europeană şi din regiune;

-

de a defini problemele-cheie care determină crearea şi activitatea eficientă a unor
asemenea posturi, în special prin prisma organizării acestora pe segmentul transnistrean
al frontierei moldo-ucrainene;

-

de a formula propuneri privind soluţionarea problemelor existente.

În urma desfăşurării proiectului au fost generalizate experienţa şi practicile existente în ţările
Uniunii Europene în crearea şi organizarea punctelor mixte de control şi au fost elaborate
propuneri şi recomandări privind organizarea acestora pe segmentul transnistrean al frontierei
moldo-ucrainene.
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CREAREA ŞI ORGANIZAREA PUNCTELOR MIXTE DE CONTROL.
EXPERIENŢA UNIUNII EUROPENE
Frontierele sunt un subiect foarte sensibil în toate ţările şi prezintă de facto limitele
suveranităţii statului sau, după cum prevede dreptul internaţional – “linia care determină limita
sferei teritoriale a jurisdicţiei statului”. Totodată, procesele de integrare europeană şi
cooperare regională au grupat problemele de frontieră din sfera, deseori exclusivă a relaţiilor
dintre două state, într-un capitol aparte. Astăzi, însăşi integrarea a devenit direct dependentă
de succesele fiecărui stat în parte înregistrate în procesele de securizare a frontierelor proprii,
inclusiv prin perfecţionarea controlului şi a managementului frontierelor după politici, principii,
standarde şi cerinţe comunitare.
În acest context, fiecare dintre ţările candidate depune eforturi semnificative pentru a se alinia
la cerinţele Uniunii Europene în acest domeniu şi întreprinde măsuri complexe de
reorganizare şi perfecţionare a structurilor şi forţelor angajate în controlul de frontieră, a
metodelor de organizare şi a practicilor de acţiuni ale acestora. În procesul dat apar diferite
forme noi de acţiuni şi organizare care se bucură tot mai mult de atenţia şi încrederea ţărilor
implicate.
Conţinutul acestui capitol se bazează pe luările de cuvânt din cadrul seminarului internaţional
desfăşurat la Chişinău la 17 iunie 2005.
CONDIŢII DE CREARE
Punctele Mixte de Control de Frontieră (PMC) sunt o formă de control relativ nouă, dar deja
răspândită pe larg, atât în ţările Uniunii Europene, cât şi în mai multe ţări ale lumii. De regulă,
organizarea controlului de frontieră într-o asemenea formă reflectă existenţa unor obiective
politice şi economice comune, un nivel înalt de încredere reciprocă între două ţări şi este
rezultatul unei voinţe politice exprimate expres cu scopul de a simplifica procedurile de
frontieră şi de a facilita traficul de mărfuri şi de persoane.
Prin instituirea controlului mixt ţările Uniunii Europene, de obicei, urmăresc astfel de obiective
principale, ca:
!

transformarea formalităţilor complicate şi îndelungate la trecerea frontierei în
operaţiuni mai rapide şi mai simple pentru persoane şi pentru tranzitul de mărfuri;

!

obţinerea unui control de frontieră mai eficient şi mai transparent;

!

reducerea costurilor de funcţionare a punctelor de control de frontieră;

!

diminuarea riscurilor legate de diferite fenomene dificile de contracarare, cum sunt
corupţia şi traficul ilegal de mărfuri şi persoane.

Crearea şi organizarea unei asemenea forme de control de frontieră este motivată şi de
necesităţi imperative pentru:
•

stabilirea unui schimb de informaţii mai rapid şi mai sigur între două ţări privind fluxul
de mărfuri şi persoane, precum şi privind alte domenii ce ţin de asigurarea unui control
de frontieră eficient;

•

stabilirea unei cooperări mai strânse între structurile responsabile de controlul de
frontieră în cele două ţări;

•

coordonarea mai strânsă a eforturilor ce ţin de contracararea criminalităţii;

•

accelerarea ritmului traficului de frontieră.
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Crearea punctelor mixte de control este determinată de existenţa unor condiţii de ordin
politic:
•

atingerea unui nivel de conştientizare de către autorităţile ambelor state vecine privind
necesitatea unei asemenea forme de control;

•

existenţa unei voinţe politice şi a unui acord de principiu comune pentru desfăşurarea
unei asemenea forme de cooperare;

•

existenţa unui nivel adecvat de încredere reciprocă dintre părţi;

•

adoptarea deciziilor politice şi administrative adecvate;

•

formarea unei baze juridice şi normative suficiente pentru organizarea şi activitatea
eficientă a punctelor mixte de control;

•

obţinerea unui consens privind amplasarea PMC pe teritoriul unuia sau ambelor state;

•

alocarea mijloacelor financiare necesare pentru acoperirea cheltuielilor legate de
organizarea şi înzestrarea PMC.

La nivel practic, crearea punctelor mixte de control de frontieră este determinată de:
•

existenţa sau perspectivele reale de creare a infrastructurii necesare pentru
amplasarea, amenajarea, dotarea şi activitatea eficientă a punctelor de control;

•

elaborarea şi încheierea înţelegerilor de lucru la nivelul administraţiilor centrale şi
administraţiilor locale ale serviciilor cu responsabilităţi în efectuarea controlului de
frontieră privind:
o

gradul de implicare a acestora în procesul controlului de frontieră;

o

delimitarea împuternicirilor şi responsabilităţilor dintre structurile implicate;

o

stabilirea unor proceduri de lucru compatibile şi/sau complementare în timp şi
operaţii;

o

determinarea detaliată a secvenţelor şi procedurilor de control în timp, limite,
operaţiuni etc.;

o

armonizarea echipelor de lucru în sensul numărului, competenţelor, turelor, etc.

ASPECTE JURIDICE
În calitate de bază juridică pentru organizarea punctelor mixte de control de frontieră
serveşte, de obicei, acordul bilateral încheiat la nivel interstatal (ex. Germania–Polonia) sau
la nivel interguvernamental (ex. Ungaria–Austria, Ungaria–Slovacia). În mod obişnuit, aceste
acorduri oferă cadrul general de organizare a punctelor mixte de control şi sunt întocmite în
detalii sau susţinute de documente adiţionale în funcţie de practicile existente în ţările
contractante. În general, prin aceste acorduri sunt reglementate problemele-cheie care
determină activitatea acestor puncte, cum ar fi:
a) obiectivele generale urmărite prin crearea punctelor mixte de control la frontiera dintre
cele două ţări;
b) statutul juridic al punctelor mixte de control. De regulă, aceste puncte nu au un statut
juridic extrateritorial şi se află sub autoritatea juridică completă a statului-gazdă;
c) statutul juridic al personalului punctului de control. De cele mai multe ori, personalul
implicat în efectuarea controlului de frontieră nu are alte imunităţi speciale decât cele
legate de garantarea asigurării unui acces nelimitat la punctul de control în timpul
îndeplinirii obligaţiunilor de serviciu. În funcţie de relaţiile dintre cele două state, personalul
9
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din ţara-oaspete dispune de legitimaţii de serviciu şi buletine de identitate naţionale sau/şi
paşapoarte de serviciu;
d) securitatea punctelor mixte de control şi a personalului. Este o regulă generală ca statulgazdă, pe teritoriul căruia este amenajat punctul mixt de control, să-şi asume
responsabilitatea deplină privind asigurarea securităţii instalaţiilor, infrastructurii şi a
personalului aflat în serviciu pe teritoriul acestuia;
e) portul uniformei. Pe teritoriul Punctelor mixte de control portul uniformei naţionale este
obligatoriu şi respectat, ca principiu, în toate cazurile cunoscute de experţii participanţi la
proiect;
f)

folosirea armelor. Practicile existente în cadrul Uniunii Europene stabilesc portul
obligatoriu al armei în timpul îndeplinirii obligaţiunilor de serviciu pe teritoriul punctelor de
control şi folosirea acesteia pe teritoriul statului străin, numai ca mijloc de autoapărare;

g) telecomunicaţiile. De regulă, prin acordul inter-statal sau interguvernamental sunt
reglementate numai acele aspecte din domeniul telecomunicaţiilor care ar permite
evitarea unor interferenţe în activitatea mijloacelor de telecomunicaţii ale statului-gazdă
sau unor probleme generale de asistenţă reciprocă în domeniu. O asemenea
reglementare ar putea ţine de tipul mijloacelor de telecomunicaţii şi de frecvenţele
autorizate pe teritoriul PMC între membrii echipei de control a statului-oaspete; de tipul
mijloacelor de telecomunicaţii şi frecvenţele utilizate pentru legătură între echipa în
serviciu la Punctul Mixt de Control dislocat pe teritoriul statului străin şi statul major sau
altă autoritate ierarhic superioară dislocată pe teritoriul naţional, posesorul echipamentelor
şi modul de plată pentru serviciile prestate de autorităţile (serviciile) statului-gazdă, etc.;
h) drepturile de control, percheziţie şi arest. Este o regulă generală, respectată în cadrul
ţărilor UE, ca drepturile de control şi percheziţie în zona punctelor mixte de control
dislocate pe teritoriul altui stat să fie similare cu drepturile respective în vigoare pe
teritoriul naţional. Totodată, în cadrul PMC dislocate în ţările din regiune există diferite
practici privind dreptul la arest. În unele cazuri (ex. punctele mixte de control dislocate pe
teritoriul german la frontiera germanio-poloneză), organele de control de frontieră ale
statului-oaspete (Poloniei) nu sunt autorizate să aresteze şi să interogheze numai
cetăţenii statului-gazdă (Germaniei), dar au toate drepturile să facă acest lucru privind
cetăţenii statului său sau cetăţenii statelor terţe. În alte cazuri (ex. punctele mixte de
control dislocate pe teritoriul Austriei la frontiera Ungaria–Austria), autorizaţia de arest se
referă în exclusivitate la cetăţenii statului său (Ungariei), iar cetăţenii statelor terţe pot fi
luaţi sub arest numai de către organele de control de frontieră ale statului pe teritoriul
căruia se află punctul de control (Austriei);
i)

modul de acţiune cu bunurile sechestrate. Acordul stabileşte dreptul organelor de control
ale ţării-oaspete de a confisca bunuri ilegale şi modalităţile de păstrare şi escortare a
acestora către teritoriul naţional;

j)

problemele de ordin financiar. Acordul stipulează responsabilităţile financiare ale părţilor
ce ţin de întreţinerea punctului mixt de control, de modalităţile de efectuare a decontărilor,
de încasare a plăţilor, de drepturile vamale etc.;

k) problemele, a căror reglementare este autorizată prin protocoale şi documente de lucru la
nivel de servicii (hotarele fizice ale punctelor mixte de control, linia fizică de divizare a
autorităţilor, procedurile de lucru, interacţiunea dintre echipele a două state, administrarea
infrastructurii punctelor mixte de control, ordinea de acţiuni în cazuri excepţionale, aspecte
organizatorice, etc,);
l)

altele.
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MODELE DE ORGANIZARE A PUNCTELOR MIXTE DE CONTROL ÎN FUNCŢIE
DE OPŢIUNILE DE AMPLASARE ALE ACESTORA, CU EXEMPLE DIN
EXPERIENŢA POLONEZĂ
Experienţa ţărilor Uniunii Europene în
organizarea
controlului
de
frontieră
demonstrează că punctul de control “ideal”
este cel situat nemijlocit pe ambele părţi ale
liniei de frontieră, cu desfăşurarea activităţii
organelor de control de frontieră fiecare pe
teritoriul său naţional (schema 1). În
asemenea caz, persoanele, mijloacele de
transport şi alte bunuri sunt supuse controlului
de intrare şi ieşire pe teritoriul unui singur post,
fără a avea posibilitatea de a se deplasa prin
teritoriul unui stat nefiind supuşi în prealabil
controlului de frontieră.

1. Punct de control „ideal”

În cadrul unui asemenea punct de control
autorităţile cu responsabilităţi de control de frontieră ale ambelor state acţionează fiecare sub
jurisdicţia deplină şi exclusivă a statului său, totodată având posibilitatea de a lucra practic
“mână în mână”, în contact nemijlocit. Astfel, diferenţa dintre un control separat şi un control
mixt, în ceea ce priveşte cooperarea şi eficienţa, este minimă, iar organizarea punctelor şi
procedeelor de control este din mai multe puncte de vedere mai simplă şi nu necesită eforturi
majore în soluţionarea multiplelor probleme de ordin politic, juridic, organizatoric, financiar,
tehnic etc. care sunt cu mult mai pronunţate în cazul organizării altor forme de control de
frontieră.
Însă în realitate asemenea puncte de control sunt foarte rare, ţările fiind impuse, din diferite
motive de ordin geografic, juridic, politic, economic etc., să amplaseze punctele de control de
frontieră la o oarecare distanţă de linia de frontieră.

2. Control separat

În mod tradiţional, controlul de frontieră este
organizat sub forma posturilor de control
separate (schema 2), când fiecare stat în
parte efectuează atât controlul de ieşire, cât şi
controlul de intrare al persoanelor, mijloacelor
de transport şi al altor bunuri în exclusivitate
pe teritoriul său naţional, în cadrul unui punct
de control de frontieră situat la o oarecare
distanţă de linia fizică a frontierei de stat.
Această formă de control permite fiecărui stat
în parte exercitarea, fără oricare constrângere
a drepturilor sale juridice, a autorităţii totale şi
exclusive asupra tipurilor, formelor, metodelor
şi procedurilor de control aplicate etc.

Fiind considerată în mod tradiţional mai sigură
şi mai simplă în organizare, această formă de control are totodată şi multiple dezavantaje şi
carenţe care împiedică dezvoltarea continuă a relaţiilor bilaterale. În primul rând, această
formă de control este cea mai lungă în timp, dat fiind faptul că persoanele, mijloacele de
transport şi alte bunuri materiale sunt supuse controlului de frontieră de două ori în două
puncte de control de frontieră diferite. Practica activităţii unor asemenea puncte de control
demonstrează că acestea activează, de cele mai dese ori, cu procedee şi scheme diferite şi,
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mai ales, în ritmuri diferite, fiind puţin conectate la activităţile punctului de control ale statului
vecin. Acestea şi un şir de alte carenţe creează multiple incomodităţi şi probleme la trecerea
frontierei. (De exemplu, o asemenea formă de control impune dificultăţi majore comerţului
bilateral cu produse uşor alterabile.)
În funcţie de gradul de încredere reciprocă dintre
state, de politica acestora în domeniile de
securitate, economic, vamal, migraţiune etc.,
controlul separat este substituit prin alte forme
care oferă diferite avantaje traficului de persoane
şi bunuri materiale.

3. Control separat pe o directie.
A. Control la iesire

O formă mai simplificată a controlului separat de
frontieră pe care o desprindem din experienţa
poloneză este controlul separat pe o direcţie.
În acest caz, organele de control de frontieră
activează numai pe teritoriul naţional, iar statele
efectuează controlul de frontieră a persoanelor şi
bunurilor numai pe o singură direcţie, numai la
ieşire (schema 3) sau numai la intrare (schema 4), cedând autoritatea exercitării controlului în
direcţie opusă autorităţilor statului vecin. Astfel, persoanele şi bunurile care tranzitează
frontiera sunt supuse numai unui singur control, în loc de două, în comparaţie cu controlul
separat tradiţional. Printre avantajele principale ale unei asemenea forme de control (în
comparaţie cu controlul separat clasic), cel mai important este timpul redus pentru procedurile
controlului de frontieră – indice foarte important în facilitarea fluxului de mărfuri şi persoane.
Astfel, această formă de control este mai mult orientată spre comoditatea persoanelor fizice şi
a agenţilor economici. Nu în ultimul rând, la organizarea unei asemenea forme de control este
luată în considerare şi necesitatea reducerii numărului de personal al organelor de control de
frontieră, care este mai mic în comparaţie cu numărul necesar pentru organizarea controlului
tradiţional.
Printre dezavantajele unei asemenea forme
de control şi dificultăţile cu care se confruntă
ţările care îl implementează, cele mai
importante sunt “problema extrateritorială”1 şi
eficienţa
scăzută
la
contracararea
contrabandei, a comerţului şi migraţiunii
ilegale. Se ştie că numai un procent anumit
din asemenea cazuri sunt depistate de către
organele de control de frontieră şi este clar că,
în cazul în care există numai un singur
control, în loc de două, nivelul de depistare a
acestor fenomene va fi mai mic. Pe de altă
parte, o asemenea formă de control este cu
atât mai ineficientă cu cât politicile economice
şi legislaţiile celor două state au diferenţe mai pronunţate. Ca urmare, ar exista cazuri în care
exportul/importul unor mărfuri să aibă reglementări diferite sau chiar să fie interzise pe/din
teritoriul unuia dintre state, concomitent cu lipsa unor asemenea restricţii pe teritoriul celuilalt
stat.

4. Control separat pe o directie.
B. Control la intrare

1
Din punct de vedere juridic “problema extrateritorială” este problema aplicării legislaţiei naţionale pe teritoriul
statului-gazdă şi este din multe puncte de vedere, inclusiv reieşind din experienţa practică, cea mai complicată
problemă care apare la organizarea activităţii organelor de control de frontieră ale unui stat pe teritoriul altuia.
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În practică s-a constatat că nu sunt multiple cazurile în care există destule motivaţii pentru ca
un stat oarecare să nu controleze o direcţie a traficului de mărfuri şi persoane. Totuşi, din
experienţa statelor care utilizează o asemenea formă de control, se observă că se efectuează
mai des controlul la intrare (schema 3). Argumentul principal pentru această opţiune este
considerat de ordin economic – politica economică a multor state din regiune are, printre
obiectivele sale principale, promovarea exporturilor concomitent cu protejarea pieţei interne şi
a producătorilor autohtoni de mărfuri şi servicii mai ieftine din afara ţării.
O altă formă a controlului de frontieră este aşa-numitul control semimixt sau control mixt
efectuat pe teritoriul ambelor state pe o direcţie. O asemenea formă de control presupune
organizarea punctelor de control pe fiecare parte a frontierei, cu prezenţa la fiecare post a
reprezentanţilor ambelor state, dar cu efectuarea controlului de frontieră numai pe o singură
direcţie. Există două opţiuni de efectuare a unei asemenea forme de control.
Prima opţiune (schema 5) prevede efectuarea
tuturor formalităţilor de control de frontieră al
ambelor ţări pe teritoriul ţării de ieşire. În acest
caz, controlul de ieşire din ţară este efectuat pe
teritoriul naţional, iar controlul de intrare este
efectuat pe teritoriul statului vecin.

5. Control in comun pe teritoriul
tarii de iesire.

A doua opţiune (schema 6) este inversă şi
prevede efectuarea tuturor formalităţilor de
control de frontieră al ambelor ţări pe teritoriul
ţării de intrare. În acest caz, controlul de intrare
în ţară este efectuat pe teritoriul naţional, iar
controlul de ieşire este efectuat de către organele
statului de intrare, dar dislocate pe teritoriul
statului de ieşire.
6. Control in comun pe teritoriul
tarii de intrare.

Controlul semimixt este prima formă de
organizare a controlului de frontieră cu prezenţa
organelor autorizate de control ale unui stat pe
teritoriul altuia. Principiul de bază care
stimulează apariţia unei asemenea forme de
control
de
frontieră
este
principiul
efectuează
reciprocităţii. Ambele state
controlul atât pe teritoriul naţional, cât şi pe
teritoriul statului vecin; ambele state asigură
activitatea unei echipe de control pe teritoriul
naţional şi a unei echipe de control pe teritoriul
statului vecin şi ambele state au aproximativ
acelaşi volum de responsabilităţi juridice,
aceleaşi cheltuieli financiare etc.

Organizarea unor asemenea posturi deja necesită acorduri bilaterale, altele decât cele
tradiţionale, cu reglementarea unor probleme noi, cum ar fi statutul colaboratorilor organelor
de control pe teritoriul statului-gazdă, limitele juridice de acţiuni, delimitarea competenţelor
între serviciile a două state aflate într-un singur loc etc.
Printre avantajele pe care le oferă această formă de control de frontieră, desigur, principalele
sunt eficienţa sporită a controlului şi timpul necesar pentru perfectarea formalităţilor de
trecere a frontierei, care este mai mic în comparaţie cu timpul necesar în cazul controlului la
posturi separate. Această formă de control vizează, în primul rând, o cooperare strânsă în
întărirea controlului de frontieră concomitent cu creşterea fluidităţii fluxului de frontieră.
13
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Printre dezavantajele principale caracteristice unui asemenea model de organizare a
controlului de frontieră sunt costurile de funcţionare (fiecare stat, oricum, are misiunea de a
întreţine câte un post de control). Totodată, acest model este dependent de nivelul de
soluţionare a “problemei extrateritoriale” şi a limitărilor legale ce influenţează activitatea
organelor de control ale ambelor state care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul statuluigazdă.
O formă mai avansată în organizarea controlului
7. Control mixt pe teritoriul
de frontieră este controlul mixt pe teritoriul
unui singur stat
numai unui singur stat (schema 7). În cazul
D
dat, pe o cale de trecere a frontierei dintre două
D
state există numai un singur post de control,
desfăşurat pe teritoriul unuia dintre cele două
state2, la care sunt prezente organele de control
din ambele ţări. Pentru organizarea unei
D
asemenea forme de control este necesară o
adaptare a prevederilor legale ale statului-gazdă
prin autorizarea organelor de control ale statului
vecin de a efectua “în deplasare” anumite
acţiuni care, în mod tradiţional, sunt perfect
legale numai pe teritoriul ţării de origine ale acestor organe de control.
Modelele aplicate în cadrul unui astfel de control sunt, de asemenea, diferite. Controlul poate
fi efectuat numai pe o direcţie sau în comun pe ambele direcţii. De obicei, în interiorul postului
de control există o demarcare clară a instalaţiilor şi infrastructurii pe care le folosesc
organele de control ale celor două state şi o linie fizică de delimitare a competenţelor
acestora. Traversarea acestei linii de către pasageri, mijloace de transport, bunuri şi
documentele respective ar echivala într-un anumit sens cu terminarea procedurilor de control
de frontieră ale unui stat, cu terminarea responsabilităţilor uneia dintre echipele de control şi
cu traversarea linei de frontieră.
8. Control mixt perfectionat

Cea mai avansată formă de control mixt, care
se desprinde din experienţa ţărilor Uniunii
Europene, este controlul mixt perfecţionat
(schema 8) ce presupune nu numai activităţi pe
un teritoriu comun în strânsă cooperare, dar şi
în echipe mixte de control care efectuează
controlul împreună, după principiul “one-stop
hand-in-hand control”, astfel limitând la
minimum timpul de îndeplinire a formalităţilor de
frontieră şi, practic, fără a avea o linie fizică de
delimitare a competenţelor. În asemenea formă
de control competenţele uneia dintre părţi se
încheie odată cu transmiterea documentelor de
control celeilalte părţi.

O asemenea formă de control reflectă un nivel foarte înalt de încredere reciprocă şi
colaborare între autorităţile a două state şi este aplicată, de exemplu, la frontiera polonogermană, germano-cehă, austro-ungară şi ungaro-slovacă. Timpul necesar pentru
îndeplinirea formalităţilor de frontieră este minim, iar această formă de control, pe lângă toate
avantajele suplimentare pe care le are (risc redus de apariţie a fenomenelor de corupţie, un
nivel înalt de colaborare între serviciile a două state, de schimb de informaţii şi experienţă
2

În terminologia unor state care detaşează echipele sale pe teritoriul altui stat acest post de control apare sub
denumirea de “post de control avansat”.
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etc.), este considerată a fi cea mai adecvată în cazul unui flux intens de mărfuri şi persoane.
Şi această formă de control de frontieră oferă diferite opţiuni de organizare. De exemplu, la
punctul de control de frontieră Hegyeshalom (Nickelsdorf) de la frontiera ungaro-austriacă
controlul persoanelor (autovehiculelor şi autobuzelor) are loc pe teritoriul Ungariei, iar
controlul mărfurilor (camioanelor TIR) – pe teritoriul Austriei.
Controlul mixt de frontieră a impus apariţia unui asemenea element de colaborare dintre
organele de control cum sunt echipele locale de coordonare care au misiunea de a elabora
planurile de interacţiune dintre organele de control de frontieră ale celor două state pe
teritoriul punctului mixt de control, de a coordona gestionarea în comun a infrastructurii, de a
coordona schemele şi procedurile de control etc.
O problemă comună pentru toate formele de control de frontieră, dar care se manifestă într-un
mod mai pronunţat în cazul formelor de control mixt, este problema distanţei dintre postul
de control de frontieră şi linia de frontieră. Odată cu încheierea formalităţilor de control de
frontieră, se consideră că de jure persoanele, mijloacele de transport şi bunurile materiale au
părăsit (intrat) teritoriul unui stat, pe când de facto această acţiune are loc numai odată cu
tranzitarea liniei de frontieră ca atare. Cu cât această distanţă este mai mare şi cu cât
porţiunea de drum dintre postul de control până la linia de frontieră este mai rău amenajată
(adică nu exclude orice posibilitate de ieşire sau intrare neautorizată), cu atât este mai mare
riscul apariţiei unor probleme de ordin juridic şi practic, în special, privind aplicarea legislaţiei
celor două state.
De asemenea, pentru a exclude interpretări diferite referitor la aria de aplicare a prevederilor
acordurilor bilaterale, ale legislaţiei şi actelor normative ale celor două ţări cu referinţă la
controlul de frontieră, este imperativ necesar ca hotarele posturilor mixte de control să fie
separate fizic, în mod cât mai clar şi vizibil, de frontiera verde şi alte teritorii alăturare.
Se ştie că, în cazul organizării posturilor mixte de control, autorităţile a două state au de
soluţionat şi alte probleme multiple noi, cum sunt folosirea infrastructurii şi a echipamentelor,
folosirea mijloacelor tehnice de control şi de transmisiuni, statutul juridic al personalului
statului-oaspete pe teritoriul postului şi acomodarea acestuia pe teritoriul statului-gazdă,
detaşarea personalului în scop de serviciu pe teritoriul altui stat şi perfectarea asigurărilor
necesare, încasarea şi repatrierea plăţilor efectuate la frontieră etc.
În practica controlului de frontieră din cadrul Uniunii Europene nu există un model standard de
rezolvare a unor asemenea probleme, iar soluţiile care au fost aplicate în organizarea
punctelor mixte de control la frontiera germano-polonă, germano-cehă şi austro-ungară sunt
diferite în fiecare caz aparte. La crearea fiecărui punct mixt de control, fiecare dintre cele două
state au contribuit în mod diferit, pe măsura potenţialului şi posibilităţilor lor şi luându-se în
considerare cele mai bune practici, procedee, condiţii, echipamente, avantajele şi
dezavantajele dintre modelele şi soluţiile propuse de fiecare dintre părţi3. Totodată, această
experienţă a demonstrat că organizarea şi activitatea eficientă a unor asemenea forme de
control sunt direct dependente de nivelul de încredere dintre două state şi de voinţa politică ce
va influenţa activitatea tuturor nivelurilor implicate de execuţie.

3

În calitate de exemplu privind organizarea punctelor mixte de control poate fi consultat “Acordul între Republica
Federală Germană şi Republica Cehă referitor la facilitarea controlului de frontieră a traficului rutier, pe cale ferată
şi fluvial”. Acordul a fost ratificat de legislativele ambelor state şi conţine majoritatea detaliilor necesare pentru
organizarea activităţii punctelor mixte de control.
http://www.jura.uni-sb.de/BGBl/TEIL2/1996/19960018.2.HTML
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PUNCTELE COMUNE DE CONTACT
Procesul de integrare europeană, de deschidere a frontierelor dintre statele membre, în
paralel cu necesitatea ridicării nivelului de securitate transfrontalieră şi a schimbului reciproc
de informaţii, a stimulat apariţia şi implementarea tot mai largă a punctelor comune de
contact.
Obiectivul acestora este de a permite coordonarea activităţilor serviciilor de control de
frontieră a două sau mai multe state, de a interconecta bazele naţionale de date de control de
frontieră şi de combatere a criminalităţii prin menţinerea unui schimb de informaţii permanent
(24 din 24 de ore) privind:
-

experienţa în controlul traficului transfrontalier şi tendinţele principale;

-

previziunile de evenimente majore cu efect asupra traficului transfrontalier;

-

măsurile extraordinare luate de organele de poliţie sau de control asupra traficului
rutier care ar influenţa traficul transfrontalier;

-

condiţiile de ieşire-intrare pe teritoriul unui stat;

-

activităţile ilegale tipice, în special cele ce ţin de falsificarea documentelor;

-

modificările aplicate în legislaţia ce ţine de controlul de frontieră;

-

cele mai bune practici aplicate în controlul de frontieră şi rezultatele statistice;

-

etc.

Organizarea punctelor comune de contact este relativ mai simplă din punct de vedere politic,
juridic, organizatoric şi logistic. Acestea sunt dislocate pe teritoriul unui singur stat care
asigură infrastructura iniţială şi majoritatea echipamentului necesar, sunt mici ca număr de
personal (2–6 reprezentanţi ai poliţiei de frontieră şi ai vămii din fiecare stat) şi activează 24
ore din 24 în câteva schimburi. Totodată, rezultatele activităţii acestor puncte sunt apreciate
tot mai înalt de către statele implicate, inclusiv din punctul de vedere al implementării
conceptelor de securizare a frontierelor şi de management integrat al controlului de frontieră.

16

 Institutul de politici publice 2005

PROPUNERI ŞI RECOMANDĂRI PRIVIND ORGANIZAREA PUNCTELOR MIXTE
DE CONTROL PE SEGMENTUL TRANSNISTREAN AL FRONTIEREI
MOLDO-UCRAINENE
Elaborate de către experţii participanţi
la seminarul internaţional din 17 iunie 2005
Luând în considerare
-

experienţa şi practicile existente în ţările Uniunii Europene şi în ţările din regiune privind
organizarea şi activitatea punctelor mixte de control de frontieră;

-

similaritatea obiectivelor de integrare în structurile europene pe care le urmăresc
Republica Moldova şi Ucraina;

-

nivelul, calitatea şi perspectivele relaţiilor bilaterale dintre cele două ţări;

-

voinţa comună de perfecţionare a calităţii controlului de frontieră împreună cu reducerea
timpului pentru efectuarea acestuia;

-

necesitatea imperativă de securizare a segmentului transnistrean al frontierei moldoucrainene;

-

situaţia economică, cadrul legislativ şi experienţa de organizare a punctelor mixte de
control existente în cele două state,

experţii participanţi la seminarul internaţional au constatat că:
-

desfăşurarea punctelor mixte de control pe segmentul transnistrean al frontierei moldoucrainene corespunde intereselor politice şi economice ale ambelor state, obiectivelor de
integrare europeană şi de soluţionare a conflictului transnistrean;

-

la etapa actuală implementarea pe acest sector a modelului de control mixt aplicat pe
celelalte sectoare ale frontierei moldo-ucrainene (desfăşurarea pe fiecare traseu a două
puncte mixte de control cu organizarea controlului pe direcţia de intrare pe teritoriul
statului respectiv) nu este posibilă;

-

modelul optim de control în aceste condiţii este modelul controlului mixt pe teritoriul unui
sigur stat, aplicat pe teritoriul Ucrainei;

-

acest model de control are mai multe avantaje în comparaţie cu modelul aplicat până în
prezent, este mai eficient şi corespunde perspectivelor de dezvoltare a controlului de
frontieră dintre cele două state;

-

nu există motive de ordin juridic sau tehnic care să împiedice desfăşurarea unor
asemenea puncte de control pe teritoriul ucrainean;

-

voinţa politică este un factor determinant în implementarea acestei forme de control;

-

această acţiune va contribui substanţial la securizarea frontierelor dintre cele două ţări, la
combaterea traficului ilegal şi îmbunătăţirea climatului relaţiilor bilaterale.

În acest context, se propune ca la organizarea punctelor mixte de control pe segmentul
transnistrean să fie luate în considerare următoarele recomandări:
ASPECTE JURIDICE:
♦ De a trata cele mai importante probleme de ordin juridic, organizatoric şi tehnic printr-un
Acord bilateral moldo-ucrainean la nivel guvernamental.
♦ De a nu oferi punctelor mixte de control de frontieră dislocate pe teritoriul Ucrainei un
statut de teritoriu neutru sau statut extrateritorial. De a plasa punctele de control sub
incidenţa totală a legislaţiei Ucrainei.
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♦ De a separa teritoriul punctelor de control de restul teritoriului ucrainean, de a defini cu
precizie şi de a marca în mod vizibil hotarele acestora cu mijloace de protecţie şi de a
interzice accesul neautorizat (a inatala gard, bariere etc.).
♦ De a defini detaliat în Acordul bilateral responsabilităţile şi drepturile reprezentanţilor
organelor de control de frontieră ale Republicii Moldova pe teritoriul Ucrainei, cum ar fi:
-

accesul liber şi fără restricţii la punctul de control pentru îndeplinirea obligaţiunilor de
serviciu;

-

portul uniformei, al semnelor de distincţie şi folosirea simbolurilor Republicii Moldova;

-

folosirea mijloacelor de telecomunicaţii;

-

drepturile şi precondiţiile pentru folosirea armelor (în conformitate cu practicile
europene, portul obligatoriu de armă pentru serviciile de control de frontieră, însă
permiterea aplicării armelor de foc pe teritoriul unui stat străin numai ca mijloc de
autoapărare);

-

drepturile şi precondiţiile pentru efectuarea controlului, percheziţiei şi arestului
persoanelor.

♦ De a oferi reprezentanţilor organelor de control de frontieră ale Republicii Moldova
următoarele drepturi speciale pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţionale pe teritoriul
punctului de control mixt dislocat pe teritoriul ucrainean:
-

de a reţine şi aresta cetăţeni ai Republicii Moldova şi cetăţeni ai ţărilor terţe (dar nu
cetăţeni ai Ucrainei).

-

de a reţine cetăţeni ai Ucrainei în cazul apariţiei condiţiilor de arest (în conformitate cu
prevederile legislaţiei Republicii Moldova), cu condiţia informării imediate şi transmiterii
ulterioare a acestora Părţii Ucrainene (serviciului de grăniceri sau autorităţilor vamale
ale Ucrainei);

-

de a interoga cetăţenii Ucrainei cu condiţia că reprezentanţii Ucrainei (serviciului de
grăniceri sau autorităţilor vamale) vor avea dreptul să participe la interogare;

-

de a reţine şi confisca bunuri în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova,
independent de naţionalitatea posesorului sau a proprietarului;

-

de a expedia în Republica Moldova bunurile confiscate pentru urmărirea procedurilor
stipulate prin legislaţia naţională.

♦ De a nu oferi personalului moldovenesc al serviciilor de control de frontieră un statut
juridic special pe teritoriul Ucrainei pentru cazuri de violare a legislaţiei statului gazdă.
♦ De a defini şi delimita cu precizie prin acte normative competenţele şi responsabilităţile
Serviciului de Grăniceri, ale Serviciului Vamal şi, în caz de necesitate, ale altor servicii de
control de frontieră ale Republicii Moldova la punctele mixte de control dislocate pe
teritoriul Ucrainei. Totodată, de a acorda fiecărei agenţii (serviciu) competenţe preliminare
pentru cazuri excepţionale în caz dacă celelalte agenţii (servicii) temporar nu sunt
reprezentate.
♦ De a defini în detalii secvenţele procedurilor de control, inclusiv următoarele:
-

autorităţile de control de frontieră ale statului de ieşire vor fi primele care vor efectua
formalităţile de control;

-

după ce autorităţile de frontieră ale statului de ieşire au încheiat controlul şi au restituit
documentele posesorului sau le-au transmis autorităţilor de frontieră ale statului de
intrare, o intervenţie suplimentară sau repetată nu va fi posibilă, decât cu acordul
autorităţilor statului de intrare;
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-

în cazul în care autorităţile statului de ieşire au refuzat să acorde ieşirea de pe teritoriul
său a persoanelor, a mijloacelor de transport sau a bunurilor, autorităţile de frontieră
ale statului de intrare nu vor avea dreptul să intervină;

-

autorităţile de frontieră ale Republicii Moldova nu vor fi obligate să intervină pe
teritoriul punctelor mixte de control în nici un caz în care alte autorităţi naţionale ale
Republicii Moldova sunt în primul rînd competente.

ASPECTE TEHNICE:
♦ De a stabili de către reprezentanţii serviciilor ambelor state regulile de folosire în comun a
bazelor de date, a echipamentului sofisticat şi costisitor (ex., laboratoarele de verificare a
documentelor, instrumentele de citire şi înregistrare automatizată a documentelor şi
plăcilor numerelor de înregistrare a autovehiculelor, punctele speciale de inspecţie
tehnică, echipamentele de luare a probelor de bioxid de carbon şi analizatoare de gaze,
echipamentele de detecţie radiologică etc.).
♦ De a asigura punctele mixte de control cu un număr necesar de mijloace de calcul şi cu un
acces on-line la bazele naţionale centrale de date.
♦ De a autoriza utilizarea de către autorităţile de frontieră ale Republicii Moldova a liniilor de
telecomunicaţii proprii.
♦ De a asigura punctele mixte de control cu echipament de detectare a documentelor false
în conformitate cu Recomandările Consiliului Uniunii Europene din 28 mai 1998 privind
punctele de intrare pe teritoriul Uniunii Europene (EU Official Journal C 189, 17/06/1998 p.
0019 – 0020 ).
♦ De a asigura punctele mixte de control cu instalaţii de infrastructură care ar permite spaţiu
suficient pentru activitatea în comun a reprezentanţilor serviciului de grăniceri (poliţiei de
frontieră) şi vamal ale ambelor state.
♦ De a prevedea amplasarea locurilor de lucru a şefilor de schimburi (de ture) în apropierea
nemijlocită de punctele de control în scopul de a le permite o supraveghere eficientă şi
intervenţii prompte în desfăşurarea controlului.
♦ De a stabili o axă (linie) fizică sau virtuală care va separa amplasarea instalaţiilor,
echipamentului şi oficiilor folosite în mod separat de reprezentanţii serviciilor de control de
frontieră ale ambelor state.
♦ De a stabili prerogativele şi responsabilităţile autorităţilor de frontieră ale statului-gazdă
privind gestionarea sistemelor şi procedurilor de acces pe teritoriul punctelor mixte de
control.
ASPECTE ORGANIZATORICE:
♦ De a organiza activitatea în comun a reprezentanţilor serviciilor de control de frontieră ale
ambelor state după principiul “Hand-to-Hand Control”. În esenţă, aceasta va însemna
efectuarea controlului într-o singură secvenţă de către reprezentanţii a patru servicii –
două servicii de grăniceri şi două servicii vamale.
♦ De a plasa oficiile reprezentanţilor Moldovei şi Ucrainei în aceleaşi instalaţii de
infrastructură în scopul de a stabili căi de comunicare cât mai scurte şi prin aceasta de a
asigura o cooperare strânsă.
♦ Pentru orele de vîrf, sau în caz de trafic intens neprevăzut, de a autoriza părţile să
efectueze controlul de frontieră numai pe o singură direcţie (pe direcţia de intrare sau de
ieşire).
♦ De a prevede organizarea în cadrul fiecărui post de control mixt al “Comitetului Local de
Coordonare” format din şefii serviciilor respective ale ambelor state, care va fi convocat cu
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regularitate (cel puţin odată pe lună) sau la cerinţa uneia dintre autorităţile de frontieră. De
a stipula prin acordul bilateral atribuirea celor mai largi competenţe posibile în luarea
deciziilor privind activităţile de rutină în cadrul punctului mixt de control.
♦ De a prevede organizarea la nivel interguvernamental a unui “Comitet al Directorilor” cu
funcţii de coordonare a acţiunilor la nivel înalt, format din reprezentanţii ministerelor şi
serviciilor celor două state cu responsabilităţi şi competenţe în controlul de frontieră.
♦ De a organiza schimburi care nu vor depăşi 12 ore. Fiecare schimb va avea un şef cu
competenţe largi pentru luarea deciziilor privind refuzul de intrare, arest, sechestrare, etc.
Numărul personalului va fi adus în concordanţă cu volumul traficului de frontieră.
♦ De a armoniza în comun procedurile de control aplicate de serviciile de control de frontieră
ale celor două state, de a reduce la minimum diferenţele de ordin organizatoric în scopul
facilitări organizării unei cooperări strânse şi eficiente.
♦ De a prevedea instruirea lingvistică a personalului punctelor mixte de frontieră care vor fi
capabili să lucreze în limbile de stat ale ambelor ţări.
♦ De a solicita asistenţă financiară, tehnică şi organizatorică din partea Uniunii Europene în
desfăşurarea punctelor mixte de control şi organizarea activităţii acestora în conformitate
cu standardele şi principiile aplicate în cadrul UE.
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ORGANIZAREA CONTROLULUI DE FRONTIERĂ DUPĂ SCHEME DE CONTROL
STANDARDIZATE
În scopul de a facilita traficul de frontieră, se recomandă modernizarea organizării funcţionale
şi a fluxului de frontieră la punctele importante de trecere, folosind scheme de control
standardizate.
SCHEMA DE CONTROL:
SOSIRE

CAMIOANE

AUTOTURISME

Primirea manifestului de
control

Control Mixt
Poliţia de
Frontieră & Vama

TIR şi alte controale
de tranzit (1)

Controale ale
mărfurilor cu
destinaţie locală

Control Mixt
Poliţia de Frontieră & Vama

Proceduri de
Control standard
(2)
Sector de control
aprofundat
(în caz de ncesitate)
(3)

Postul unic de
plată
(4)

Restituirea
manifestului de
control

ÎNCHEIEREA PROCEDURILOR DE CONTROL DE FRONTIERĂ
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Note:
(1) = TIR şi alte controale de tranzit:
- Manifestul de mărfuri al carnetului TIR
- Garanţii
- Mijloacele de transport (camionul)
- Locul de origine, plecare, încărcare
- Oficiul de tranzit programat (intrare sau ieşire)
- Destinaţia finală, locul de descărcare
(2) = Proceduri de control standard
(i) Control vamal
● declaraţia vamală (import sau export):
- descrierea bunurilor
- clasificarea tarifară
- numărul
- tipul
- numărul de loturi
- coduri
- cote, restricţii de cantitate, calitate etc.
- interziceri de importuri / exporturi
● documente de însoţire:
- invoice-ul comercial
- certificate de origine
- ştampile şi plombe
- alte documente adiţionale
● controlul valorii bunurilor:
- sistemul de taxe
- tarife preferenţiale
- scutiri parţiale de taxe
- verificarea datelor statistice
(ii) Control de poliţia de frontieră
- paşapoarte
- vize
- documente adiţionale (pentru mijloacele de transport cu încărcături
speciale/periculoase)
- migraţiune
(iii) alte controale
- veterinar
- sanitar
(3) = Sector de control aprofundat
- mijloace de transport
- paşapoarte şi vize
- aresturi
- amenzi, penalităţi
(4) = Punctul unic de plată - “single pay point”
Oficiul bancar pentru efectuarea tuturor plăţilor, ale taxelor vamale şi a altor
plăţi. (Orice plăţi în numerar efectuate prin orice reprezentant al serviciilor de
control de frontieră sunt categoric interzise).
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