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    Guvernul Republicii   Moldova  si  Guvernul  Ucrainei,  denumite  in 

continuare "Parti", 

    pornind de la  necesitatea  intaririi  continue a  sigurantei  pazei 

frontierei de stat, 

    in dorinta de  a imbunatati calitatea lucrului organelor de  control 

in  punctele  de  trecere  a frontierei si  pornind  de  la  necesitatea 

reducerii  timpului pentru efectuarea controlului de frontiera si  celui 

vamal,  ridicarii nivelului de cultura la derularea tuturor formelor  de 

control la trecerea frontierei de stat, 

    calauzindu-se  de  Acordul  intre  Guvernul  Republicii  Moldova  si 

Guvernul  Ucrainei cu privire la colaborarea in problemele graniceresti, 

din 3 noiembrie 1994, 

    au convenit urmatoarele: 

 

                              Articolul 1 

 

    Termenii folositi in prezentul Acord au urmatoarele semnificatii: 

    organe de control  - subdiviziuni ale organelor graniceresti, vamale 

si  ale  altor  organe  ale  controlului  de  stat  ale  Partilor,  care 

realizeaza nemijlocit sarcinile controlului in comun; 

    control in comun  -  efectuarea  de catre organele  de  control  ale 

Partilor  in punctele de trecere de pe teritoriul Republicii Moldova sau 

al  Ucrainei  a controlului de frontiera, vamal si de alta  natura  fara 

a-si distanta in timp actiunile pina la incheierea controlului; 

    control de alta  natura - control sanitar de carantina, fitosanitar, 

veterinar, ecologic, al traficului mijloacelor de transport rutier; 

    colaboratori  ai  organelor  de  control  -  persoane  oficiale  din 

organele   de   control  ale  Partilor,  imputernicite  cu   exercitarea 

controlului de stat la frontiera; 

    punct de trecere  -  teritoriu  cu regim special,  inzestrat  cu  un 

complex    de    edificii,    constructii,   utilaje    si    echipament 

tehnico-ingineresc,  in  care  se efectueaza controalele  de  frontiera, 

vamale si de alta natura, precum si trecerea frontierei de stat de catre 

persoane, mijloace de transport, marfuri si alte bunuri; 

    conducerea punctului de trecere - in Republica Moldova - comandantul 

punctului   de   control  pentru  trecerea  frontierei;  in  Ucraina   - 

comandantii subdiviziunilor corespunzatoare ale organelor de control ale 

punctului de control pentru trecerea frontierei. 

 

                              Articolul 2 



 

    Partile vor efectua  controlul in comun la frontiera de stat  dintre 

Republica  Moldova  si Ucraina in urmatoarele puncte de  trecere  pentru 

traficul rutier: 

    Criva - Mamaliga 

    Medveja - Zelionaia 

    Larga - Kelmenti 

    Briceni - Rossosani 

    Pervomaisk - Cuciurgan 

    Udobnoe - Palanca - Maiaki 

    Giurgiulesti - Reni 

    Organizarea controlului  in  comun in actualele puncte de trecere  a 

frontierei  de  stat dintre Republica Moldova si Ucraina se  va  efectua 

prin  incheierea  unor protocoale intre departamentele  graniceresti  si 

cele vamale ale Partilor. 

 

                              Articolul 3 

 

    Controlul in  comun  se efectueaza de catre organele de control  ale 

Partilor  in scopul perfectionarii tehnicilor controlului de  frontiera, 

vamal  si de alta natura al mijloacelor de transport si  incarcaturilor, 

urgentarii  trecerii lor peste frontiera de stat, precum si pentru a  nu 

admite   trecerea   frontierei   de  catre   infractori,   transportarea 

contrabandei,  altor  obiecte si materiale, interzise pentru  import  si 

export. 

    Organele de control  ale  Partilor  vor intreprinde  toate  masurile 

necesare  pentru sporirea ritmicitatii controlului in comun si reducerea 

termenelor de efectuare. 

 

                              Articolul 4 

 

    Controlul de  frontiera, vamal si de alta natura, efectuat de  catre 

organele de control ale tarii de iesire, preceda controlul de frontiera, 

vamal  si  de alta natura, efectuat de organele de control ale tarii  de 

intrare. 

    Actiunea regulilor   tarii   de   iesire,   legate   de   efectuarea 

controlului,   expira   din   momentul  declararii   despre   incheierea 

controlului  de  frontiera, vamal si de alta natura.  Controlul  repetat 

poate fi efectuat de catre organele de control ale tarii de iesire numai 

in  cazul in care se obtine aprobarea organelor de control ale tarii  de 

intrare. 

    Controlul in comun se va efectua neintrerupt, pina la incheierea lui. 

 

                              Articolul 5 

 

    Conducerile punctelor   de   trecere  ale  Partilor  elaboreaza   si 

coordoneaza,  de  comun acord, schemele tehnologice ale  controlului  in 

comun de frontiera, vamal si de alta natura si, dupa caz, le precizeaza. 

 

                              Articolul 6 

 

    Colaboratorii   organelor  de  control  ale  Partilor,  angajati  in 

efectuarea  controlului in teritoriul statului limitrof, isi indeplinesc 

obligatiunile  de  serviciu in conformitate cu legislatia in  vigoare  a 

statului  lor,  implicind aceleasi consecinte juridice ca si  in  timpul 

indeplinirii acestor obligatii in teritoriul propriului stat. 

 

                              Articolul 7 

 



    Masurile prevazute de regimul punctelor de trecere si de asigurare a 

securitatii   personale  a  colaboratorilor  organelor  de  control  ale 

celeilalte Parti, angajati in efectuarea controlului in comun in punctul 

de  trecere, din momentul trecerii frontierei de stat pina la  revenirea 

in propriul teritoriu, le va intreprinde conducerea punctului de trecere 

al acelei Parti, in teritoriul careia se efectueaza controlul in comun. 

 

                              Articolul 8 

 

    Colaboratorilor  organelor de control angajati in controlul in comun 

li  se permite accesul in teritoriul punctului de trecere al  celeilalte 

Parti in baza legitimatiilor de serviciu. 

    Acestia vor purta  uniforma  de serviciu si nu vor avea  asupra  lor 

arma.  Ei  nu sunt supusi controlului si sunt scutiti de  plata  taxelor 

vamale  si  de  alta natura la obiectele de uz personal,  mijloacele  de 

transport,  precum  si  la  mijloacele  tehnice  destinate  indeplinirii 

functiilor de control. 

    Pentru a intretine    convorbiri   de   serviciu,   Partile,   ofera 

colaboratorilor  organelor de control mijloacele de legatura  telefonica 

disponibila  si nu obiecteaza impotriva folosirii propriilor mijloace de 

legatura. 

 

                              Articolul 9 

 

    In cazul cind  in  timpul  controlului  in  comun  sunt  descoperite 

persoane  care  trec ilegal frontiera din Republica Moldova in  Ucraina, 

acestea  vor  fi preluate de catre organele graniceresti ale  Republicii 

Moldova, iar cele care trec ilegal din Ucraina in Republica Moldova - de 

catre organele graniceresti ale Ucrainei. 

 

                             Articolul 10 

 

    Marfurile si  obiectele transportate ilegal din Republica Moldova in 

Ucraina  si descoperite in timpul controlului, vor fi retinute temporar, 

decizia de trecere (netrecere) a acestora peste frontiera de stat urmind 

sa  fie  adoptata de catre organele vamale ale Republicii  Moldova,  iar 

cele  transportate  ilegal din Ucraina in Republica Moldova -  de  catre 

organele vamale ale Ucrainei. 

    Marfurile, obiectele,  valuta  si  alte valori confiscate  de  catre 

organele  de  control ale unei Parti pe teritoriul celeilalte  Parti  in 

timpul  controlului  in  comun,  precum si sumele  platilor  si  taxelor 

percepute  in  cadrul acestui control vor fi transportate fara  nici  un 

obstacol pe teritoriul statului de origine. 

 

                             Articolul 11 

 

    Organele de control  ale Partilor, pe teritoriul statului careia  se 

efectueaza  controlul  in  comun,  vor crea  organelor  de  control  ale 

celeilalte  Parti conditii pentru a-si exercita functiile de control, le 

vor  pune la dispozitie spatiile necesare si le vor oferi, de  asemenea, 

posibilitatea de a utiliza echipamentul din dotarea punctelor de trecere 

si de a-si instala echipamentul propriu. 

 

                             Articolul 12 

 

    Intretinerea  spatiilor  specificate  la art.  11  revine  organelor 

respective ale Partii, pe teritoriul statului careia sunt amplasate. 

    Modul de punere la dispozitie a terenurilor, incaperilor de lucru, a 

mijloacelor  tehnice, bunurilor, precum si de prestare a serviciilor  va 



fi stabilit pe baza de reciprocitate si de garantii ale Partilor privind 

compensarea cheltuielilor. 

 

                             Articolul 13 

 

    Organele de control  ale Partilor se vor informa reciproc si la timp 

asupra  modificarilor survenite in legislatiile statelor lor in ceea  ce 

priveste  chestiunile  legate  de  frontiera, vama, precum  si  de  alta 

natura, care prezinta importanta pentru efectuarea controlului in comun. 

Organele  de  control  vor  face,  de  asemenea,  schimb  de  informatie 

operativa. 

 

                             Articolul 14 

 

    Prin intelegerea  reciproca  a Partilor, in prezentul Acord  pot  fi 

introduse  modificari  si  completari, care se  vor  perfecta  printr-un 

Protocol separat. 

 

                             Articolul 15 

 

    Prezentul Acord  intra in vigoare in a 30-a zi din data cind Partile 

se  vor  informa reciproc, printr-un schimb de note diplomatice,  despre 

indeplinirea procedurilor interne, necesare intrarii lui in vigoare. 

    Prezentul Acord  se incheie pe un termen de doi ani si actiunea  lui 

se  va prelungi in mod automat pentru urmatorul termen de doi ani,  daca 

nici  una dintre Parti nu va notifica, in scris, pe canale  diplomatice, 

cu  cel  putin  sase luni inainte de expirarea  termenului  acestuia  de 

valabilitate, intentia sa dea-l denunta. 

 

    Intocmit in or.  Chisinau,  la  11 martie 1997, in  doua  exemplare, 

fiecare  in  limbile  moldoveneasca, ucraineana si rusa,  toate  textele 

fiind autentice. 

    In cazul aparitiei   diferendelor  de  interpretare  a  prevederilor 

prezentului Acord, textul in limba rusa va fi de referinta. 

 


