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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ 

INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLIŢIEI DE 

FRONTIERÃ  IAŞI 

 
 

 

              Serviciul Teritorial Al Poliţiei De Frontieră Galaţi 

  

  

 
 

           
 
 
                                                                                                                        

INFORMARE PRVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ PENTRU 

SUPRAVEGHEREA ȘI CONTROLUL TRECEREI FRONTIEREI DE STAT, 

PREVENIREA ȘI COMBATEREA MIGRAȚIEI ILEGALE ȘI A FAPTELOR 

SPECIFICE CRIMINALITĂȚII TRANSFRONTALIERE ÎN ZONA DE 

COMPETENȚĂ 

 

 

    

I. INTRODUCERE 

 

 Poliţia de Frontieră Română face parte din Ministerul Afacerilor Interne şi este 

instituţia specializată a statului care exercită atribuţiile ce îi revin cu privire la supravegherea 

şi controlul trecerii frontierei de stat, prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale şi a faptelor 

specifice criminalităţii transfrontaliere săvârşite în zona de competenţă, respectarea 

regimului juridic al frontierei de stat, paşapoartelor şi străinilor, asigurarea intereselor 

statului român pe Dunărea interioară, inclusiv braţul Măcin şi canalul Sulina situate în afara 

zonei de frontieră, în zona contiguă şi în zona economică exclusivă, respectarea ordinii şi 

liniştii publice în zona de competenţă, în condiţiile legii. 

 Poliţia de Frontieră Română are următoarea structură organizatorică: 

a)Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră; 

b)Garda de Coastă; 

c)inspectorate teritoriale ale poliţiei de frontieră; 

d)servicii teritoriale ale poliţiei de frontieră; 

e)sectoare ale poliţiei de frontieră; 

f)grupuri de nave ale poliţiei de frontieră; 

g)puncte ale poliţiei de frontieră; 

h)unităţi sau instituţii de învăţământ şi centre de formare profesională; 

i)centre, birouri şi puncte de contact; 

j)alte unităţi. 

 

 Atribuțiile Poliției de Frontieră, în zona de competență, sunt prevăzute la art. 21 și art. 

22 din O.U.G. 104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române, 

dintre care precizăm pe următoarele: 
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- execută supravegherea şi controlul la trecerea frontierei de stat a României, previne şi 

combate migraţia ilegală şi criminalitatea transfrontalieră în zona de competenţă, precum şi 

orice altă încălcare a regimului juridic al frontierei de stat; 

- apără viaţa, integritatea corporală şi libertatea persoanelor, proprietatea publică şi privată, 

celelalte drepturi şi interese legitime ale cetăţenilor şi comunităţii; 

- realizează controlul documentelor pentru trecerea frontierei de stat în punctele de trecere 

deschise traficului internaţional, la intrarea în şi la ieşirea din zonele libere, în punctele de 

mic trafic şi treceri simplificate sau în alte locuri, după caz, potrivit legii; 

- asigură derularea fluentă, corectă şi civilizată a traficului de călători şi mărfuri prin 

punctele de trecere a frontierei de stat, împreună cu celelalte autorităţi care au, potrivit legii, 

competenţe de control privind trecerea frontierei de stat; 

- supraveghează, prin observare directă permanentă, spaţiul aerian adiacent frontierei de stat 

şi mării teritoriale; 

- coordonează activităţile personalului celorlalte instituţii sau ale operatorilor economici 

care, potrivit legii, îşi desfăşoară activitatea în punctul de trecere a frontierei de stat, în 

legătură cu trecerea frontierei de stat, şi urmăreşte respectarea legii de către întregul personal 

din punctul de trecere; 

- asigură menţinerea ordinii şi liniştii publice în punctele de trecere a frontierei de stat, iar la 

solicitarea altor autorităţi ale statului participă la astfel de acţiuni în localităţile din zona de 

frontieră; 

- desfăşoară activităţi pentru constatarea faptelor penale şi, prin organele de cercetare penală 

ale poliţiei judiciare din cadrul Poliţiei de Frontieră Române, efectuează cercetări în legătură 

cu acestea, conform legii; 

- supraveghează şi asigura respectarea drepturilor statului român în apele din zona de 

competenţă; 

- execută, direct sau împreună cu autoritatea vamală, controlul navelor şi ambarcaţiunilor 

despre care se deţin date şi informaţii ca desfăşoară activităţi ilegale în zona de competenţă 

ori sunt surprinse desfăşurând asemenea activităţi. 

 La nivelul judeţului Galaţi,  alături de Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră 

Galaţi funcţionează, de asemenea, ca  structuri de execuţie subordonate Inspectoratului 

Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi, 3 Sectoare ale Poliţiei de Frontieră, având ca 

principale atribuţii supravegherea şi controlul trecerii frontierei de stat a României, 

prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale şi criminalităţii transfrontaliere şi orice încălcare a 

regimului juridic al frontierei de stat, cu o dezvoltare de front totală de aproximativ 120 de 

kilometri. 

- Sectorul Poliţiei de Frontieră OANCEA, cu o lungime a frontierei de aprox. 

39 Km, de la localitatea Vădeni până la localitatea Vlădeşti, având în componenţă: 

 Punctul de Trecere a Frontierei Oancea - Rutier; 

-  Sectorul Poliţiei de Frontieră FOLTEŞTI, cu o lungime a frontierei de 

aprox. 45 Km, de la localitatea Vlădeşti până la localitatea Şiviţa;   

- Sectorul Poliţiei de Frontieră GALAŢI, cu o lungime a frontierei de aprox. 

33Km, de la localitatea Şiviţa până la  gura de varsare a raului Prut in Dunare. De asemenea, 

pe fluviul Dunărea are competenţă între Mm. 72 si Km.fl. 168.Acesta are în componenţă: 

 Punctul de Trecere a Frontierei Galaţi - Rutier ; 

 Punctul de Trecere a Frontierei Galaţi – Portuar ;  

 Punctul de Trecere a Frontierei Galaţi – Feroviar ; 
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 Punctul de Trecere a Frontierei «Zona Liberă Galaţi»  

 

II. SITUAŢIA TRAFICULUI DE PERSOANE ŞI MIJLOACE DE TRANSPORT 

 

În perioada 01.01 – 31.10.2022 prin punctele de trecere a frontierei rutiere din județul 

Galați, respectiv P.T.F. Galați-rutier și P.T.F. Oancea au tranzitat frontiera un număr de 

894.053 persoane(490.455 pe intrare, 403.598 pe ieșire). 

Comparativ cu perioada similară a anului 2021 se constată o creștere când au tranzitat 

frontiera un număr de 415.248 persoane. 

În contextul izbucnirii conflictului armat din Ucraina prezentăm următoarele situații 

statistice:  

În perioada 24.02 – 31.10.2022 au tranzitat frontiera prin punctele de trecere a 

frontierei din județul Galați un număr de 305.240 cetățeni ucrainieni (189.059 pe intrare, 

116.631 pe ieșire), comparativ cu perioada 24.02 – 31.10.2021 când au tranzitat un număr de 

90.273 cetățeni ucrainieni(40.491pe intrare, 49.782 pe ieșire). 

De asemenea în acest context s-au produs modificări ale valorilor traficului de 

mijloace de transport marfă, unde se observă o creștere semnificativă a valorilor de trafic, n 

perioada 24.02 – 31.10.2022 au tranzitat frontiera prin punctele de trecere a frontierei din 

județul Galați un număr de 111.217 mijloace de transport marfă, iar în perioada 24.02 – 

31.10.2021, un număr de 47.970 mijloace de transport marfă(camioane/tiruri). 

Creșteri semnificative s-au înregistrat și în ceea ce privește transportul de mărfuri pe 

fluviul Dunărea prin P.T.F. Galați-portuar fiind înregistrate în perioada 24.02 – 31.10.2022, 

un număr de 3511 nave (1710 intrare/1801 ieșire), comparativ vu perioada similară a anului 

trecut când au fost controlate un număr de 1909 nave. 

 

 

III. DINAMICA FENOMENULUI INFRACȚIONAL  

 

În ceea ce priveste dinamica fenomenului infracțional, structurile Poliției de Frontieră 

din județul Galați acționează permanent în vederea combaterii infracționalității 

transfrontaliere, cu un accent deosebit pentru prevenirea și combaterea migrației ilegale și a 

contrabandei. 

În perioada 01.01 – 31.10.2022 au fost constatate un număr de 322 infracțiuni, dintre 

acestea fiind 26 infractiuni de trecere ilegală a frontierei de stat, 79 infractiuni de fals si uz 

de fals, 30 infractiuni de contrabanda si fraude vamale, 51 de infractiuni de braconaj piscicol 

si 136 de alte fapte de natura infractionala. 

  La nivelul structurilor Poliției de Frontieră din județul Galați, în perioada analizată, 

au fost puse în aplicare planurile de măsuri ale Ministerului Afacerilor Interne, 

Inspectoratului General al Poliției de Frontieră  și Inspectoratului Teritorial al Poliției de 

Frontieră Iași pentru gestionarea eficientă a unui aflux de persoane strămutate la frontiera cu 

Ucraina, la nivelul punctelor de trecere fiind luate măsurile necesare pentru asigurarea unui 

control fluent asupra tuturor participanților la traficul transfrontalier.  

 În acest sens au fost luate măsuri pentru suplimentarea personalului alocat pentru 

efectuarea controlului de frontieră, precum și a echipamentelor tehnice specifice pentru 

efectuarea verificărilor la frontieră, fiind intensificate acțiunile și misiunile de cooperare 

între structurile M.A.I. pentru asigurarea climatului de ordine și siguranță publică.  
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 Migrația ilegală 

 În primele 9 luni ale anului 2022, la frontierele României au fost înregistrate 792 

cazuri în care au fost implicați 9860 de migranți, cele mai afectate secțiuni de frontieră 

continuând să fie cele cu Ungaria, Ucraina și Serbia. 

 Cazuistica înregistrată în zona de frontieră a județului Galați și de asemenea la nivelul 

întregii frontiere cu Republica Molodva indică faptul că nivelul migrației ilegale se menține 

la un nivel scăzut. 

 În urma analizelor realizate, a rezultat faptul că principalele moduri de operare au 

constat în încercarea de trecere a frontierei prin alte locuri decît cele destinate în acest sens, 

ascunderea în mijloace de transport, folosirea de documente false de călătorie sau 

sustragerea de la controlul de frontieră. 

 

 Contrabanda  
 În primele 9 luni ale anului 2022, conform site-ului www.stopcontrabanda.ro la nivel 

național au fost indisponibilizate 61.217.402 țigarete. Din totalul acesta, la nivelul Poliției de 

Frontieră au fost descoperite 37.301.884 țigarete. 

 La frontiera cu Republica Moldova, în perioada analizată au fost reținute 2.637.231 

țigarete(123.440 de către structurile din județul Galați), în creștere cu aproximativ 21% față 

de primele 9 luni ale anului 2021, când au fost descoperite 2.174.010 țigarete. Țigările 

confiscate la această frontieră reprezintă aproximativ 7% din totalul capturat la nivel 

național. 

 În ceea ce privește fenomenul contrabandei cu țigări sunt relevante studiile efectuate 

de compania Novel Research. Nivelul pieței ilicite se menține redus în primele nouă luni ale 

anului autoritățile au reușit să oprească peste 60 milioane de țigarete de contrabandă, cu o 

valoare de circa 36 de milioane, să ajungă pe piața neagră, conform datelor centralizate pe 

platforma Stop Contrabanda. Recent, a fost lansat valul al doilea al campaniei ”Contrabanda 

e boală grea”, care se va desfășura pentru prima dată în parteneriat nu doar cu autoritățile de 

aplicare a legii din România, ci și cu cele din Republica Moldova, simultan, pe ambele 

maluri ale Prutului. 

 

IV. PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A ACTIVITĂȚII INSTITUȚIEI 

 

- Gestionarea eficentă a activităților de combatere a infracționalității 

transfrontaliere în zona de competență; 

- Asigurarea funcționalității mijloacelor de mobilitate terestră, navală și a 

echipamentelor de supraveghere și control a frontierei. 

 

ŞEFUL S.T.P.F. GALAŢI 

Comisar-şef de poliţie 
                    
                                                 

       SECUIANU GEORGE 
 


