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1. Aspecte introductive 

Nr. 

d/o 

Sarcina Argumentarea 

1. Titlul actului, data 

adoptării şi publicării 

Hotărârea Guvernului nr.164 din 19 februarie 

2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire 

la activitatea reprezentanţilor de frontieră 

Adoptată şi publicată: 26 februarie 2016 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 44-

48, art.193) 

Data intrării în vigoare: 26 februarie 2016 

2. Temeiul elaborării actului art.27 alin.(1) din Legea nr.215 din 4 noiembrie 

2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii 

Moldova 

3. Scopul actului Instituirea unui cadru juridic şi instituţional de 

control al frontierei, axat pe protejarea intereselor 

statale la frontiera de stat a Republicii Moldova. 

4. Structura actului Hotărârea Guvernului este compusă din 5 capitole 

şi 41 puncte. 

*Capitolul I. Dispoziţii generale 

*Capitolul II. Organizarea activităţii 

reprezentanţilor de frontieră 

*Capitolul III. Sarcinile, drepturile, obligaţiile 

şi interdicţiile reprezentantului de frontieră 



*Capitolul IV. Formele activităţii 

reprezentanţilor de frontieră 

*Capitolul V. Dispoziţii finale. 

 

 

5. Altele ----------------------------------------------- 

 

2. Aplicabilitatea actului normativ 

Nr. 

d/o 

           Sarcina Argumentarea 

Funcţional în deplină măsură – act normativ 

funcţional, în aplicarea căruia nu au fost depistate 

careva impedimente sau circumstanţe, care 

limitează acţiunea juridică a acestuia. 

 Efectele juridice ale actului 

 Capitolul / articolul Cauza de 

inaplicabilitate 

Soluţia 

    

1. --------------------------------- --------------------------- ------------------------------ 

2. -------------------------------- --------------------------- ------------------------------ 

3. -------------------------------- --------------------------- ------------------------------ 

 

3. Gradul de îndeplinire a obiectivelor şi a scopului actului normativ 

Nr. 

d/o 

Sarcina Argumentarea 

1. Gradul de îndeplinire a 

obiectivelor 

100% 

2. Cauzele generatoare de 

neîndeplinire a 

obiectivelor actului 

------------------------------------------------------------- 

3. Soluţia ---------------------------------------------------------- 

 

4. Modificările operate în actul normativ 

Nr. 

d/o 

Sarcina Argumentarea 

1. Modificările şi 

completările actului 

Actul normativ n-a fost supus modificărilor şi 

completărilor. 

2. Efectele modificărilor şi 

completărilor actului 

--------------------------------------------------------- 

 

5. Gradul de punere în aplicare a cadrului juridic secundar 

Nr. 

d/o 

Sarcina Argumentarea 

Actul monitorizat 

 Capitolul / articolul 

care urmează a fi 

modificat 

Cauza de modificare Redacţia propusă 

    

1. -------------------------- ---------------------------- ---------------------------- 

2. -------------------------- ---------------------------- ---------------------------- 

3.    



Actul secundar 

În vederea asigurării mecanismului de implementare a Hotărârii Guvernului nr.164 din 19 

februarie 2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea reprezentanţilor de 

frontieră pentru funcţionarea eficientă a fost aprobat  Ordinul Şefului Inspectoratului General 

al Poliţiei de Frontieră nr.7  din 03.01.2017  Compendiu privind activitatea reprezentanţilor de 

frontieră în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră (cu elemente teoretice şi 

practice).  Actul secundar presupune principalele sarcini, drepturi, obligaţiuni şi interdicţii ale 

reprezentantului de frontieră, forma de organizare şi de activitate a reprezentanţilor de 

frontieră, modul de organizare şi petrecere a negocierilor, precum şi elaborarea documentaţiei 

în procesul activităţii reprezentative de frontieră. Actul secundar pune în aplicare substanţial 

implementarea actului normativ. 

  Capitolul / articolul 

care urmează a fi 

modificat 

Cauza de modificare Redacţia propusă 

    

1. -------------------------- ------------------------------ ----------------------------- 

2. -------------------------- ------------------------------- ------------------------------ 

3. -------------------------- ------------------------------ ------------------------------ 

Concluzii 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

6. Coerenţa şi consecvenţa actului normativ 

Nr. 

d/o 

Sarcina Argumentarea 

1. Stabilirea contradicţiilor 

şi prevederilor ambigui 

--------------------------------------------------------------- 

2. Altele ---------------------------------------------------------------- 

 

7. Neutralitatea actului normativ 

Proporţionalitatea între interesele publice şi cele private 

 

Opinia autorităţii publice Opinia sectorului privat Concluzii 

Avizare pozitivă --------------------------------- -------------------------------------- 

 

8. Stabilitatea şi predictibilitatea actului normativ 

Nr. 

d/o 

Acţiunea Argumentarea 

1 Frecvenţa revizuirii actului Actul normativ nu necesită revizuire 

2 Cum a fost afectat scopul 

actului după 

modificare/completare 

------------------------------------------------------------- 

 

9. Eficienţa actului normativ 

Nr. 

d/o 

Sarcina Argumentarea 

1 Eficienţa actului Întru implementarea Hotărârii Guvernului nr.164 din 

19 februarie 2016 pentru aprobarea Regulamentului 

cu privire la activitatea reprezentanţilor de frontieră, 

de la intrarea în vigoare a actului normativ până în 

prezent s-au realizat următoarele forme de activitate 

ale reprezentanţilor de frontieră: 

 

pe segmentul moldo-român: 

1) soluţionarea incidentelor de frontieră –299 

2) întrevederi ale reprezentanţilor de frontieră – 48 



3) şedinţe comune -87 

4) corespondenţa reprezentanţilor de frontieră –1025 

  

pe segmentul moldo-ucrainean: 

1) soluţionarea incidentelor de frontieră –427 

2) întrevederi ale reprezentanţilor de frontieră –119 

3) şedinţe comune - 149 

4)corespondenţa reprezentanţilor de frontieră – 1457 

 

Resursele financiare pentru desfășurarea activității 

reprezentanților de frontieră alocate Poliției de 

Frontieră de la bugetul de stat, au fost suficiente. 

 

2 Propuneri pentru optimizarea 

cheltuielilor în scopul 

implementării actului 

Lipsă de propuneri 

 

10. Modul de consultanţă 

Modalitatea de consultanţă 

 

Opinia sectorului public Opinia sectorului privat 

------------------------------------------------ --------------------------------------------- 

Concluzii 

1. ------------------------------------------- 

 

11. Concluzii 

1. Aplicabilitatea şi gradul de aplicare a prevederilor actului normativ monitorizat 

 

Prevederile Hotărârii Guvernului nr.164 din 19 februarie 2016 „Pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la activitatea reprezentanţilor de frontieră” sunt 

aplicabile 100%. 

2. Scopul atins de către actul normativ sau cel stabilit în procesul de elaborare a 

acestuia. 

 

Protejarea intereselor statale la frontiera de stat a Republicii Moldova. 

3 Motivele care generează inaplicabilitatea actului normativ sau ar putea afecta 

acţiunea lui în viitor. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

12. Recomandări 

Nr. 

d/o 

Recomandări Argumentarea 

1. Măsuri de modificare şi 

completare a actelor 

normative şi aspectele ce 

trebuie îmbunătăţite 

 

 

----------------------------------------------------------- 

 

2. 

Alte măsuri decît cele 

normative de asigurare a 

acţiunii juridice a actelor 

normative monitorizate 

------------------------------------------------------------ 

 


