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INTRODUCERE 
 

Programul de dezvoltare strategică (în continuare PDS) este documentul principal de 

politici al Poliției de Frontieră (în continuare PF) și reflectă viziunea strategică a instituției 

pe termen mediu. Prezentul document a fost elaborat în conformitate cu prevederile 

Hotărârii Guvernului nr.176 din 22 martie 2011 cu privire la aprobarea Metodologiei de 

elaborare a programelor de dezvoltare strategică ale autorităților administrației publice 

centrale, ale Hotărârii Guvernului nr.33 din 11 ianuarie 2007 cu privire la regulile de 

elaborare şi cerințele unificate față de documentele de politici, precum și ale Ghidului 

privind elaborarea PDS. 

PDS este fundamentat, pe de o parte, pe evaluarea efectelor de până acum ale 

procesului de reformă a Poliției de Frontieră, a rezultatelor îndeplinirii obiectivelor 

Programului de guvernare, Strategiei naționale de management integrat al frontierei de stat 

pentru anii 2015 – 2017 (SN MIFS) și ale Planului naţional de acţiuni pentru 

implementarea Acordului de Asociere RM  – Uniunea Europeană în perioada 2014-2016, 

politicilor publice specifice Ministerului Afacerilor Interne (MAI).  

Pe de altă parte, PDS are la bază analize și evaluări interne efectuate pentru 

identificarea lacunelor din sfera capacităților instituționale, cum ar fi Analiza capacităților 

instituționale și de evaluare a deficiențelor constatate în cadrul reformelor implementate în 

Poliția de Frontieră, desfășurată în anul 2014, sau a evaluărilor efectuate pe domeniile de 

comunicare internă și externă și a celei de gestionare a resurselor umane în cadrul 

instituției. 

Suplimentar, la elaborarea PDS-ului au fost luate în calcul Rapoartele de audit intern 

elaborate în această perioadă care de altfel au constituit un suport indispensabil în 

eficientizarea proceselor derulate în cadrul Poliției de Frontieră pe diferite domenii. 

În calitate de răspuns, PDS preconizează soluțiile corelative de optimizare normativă, 

funcțională și de management, de îndeplinire a competențelor legale pentru realizarea 

misiunii de supraveghere și control la trecerea frontierei de stat, de combatere a migrației 

ilegale și a criminalității transfrontaliere, precum și efectuarea urmăririi penale în legătură 

cu acestea. 

Suplimentar, la formularea obiectivelor și acțiunilor specifice incluse în PDS sunt 

consultate recomandările instituțiilor internaționale, care susțin activitatea PF, precum și 

cele ale donatorilor externi. De fapt, după practica perioadei precedente, constatăm că în 

mare măsură dezvoltarea capacităților instituției depinde de asistența acordată de către 

partenerii de dezvoltare, inclusiv în ceea ce ține de mentenanța echipamentelor și bunurilor 

din dotare. Astfel, un accent considerabil pentru perioada 2017-2019 va fi pus pe 

implementarea calitativă a proiectelor în derulare, dezvoltarea parteneriatelor la nivel 

național și internațional, asigurarea absorbției și atragerii ulterioare a asistenței din 

exteriorul instituției. 

Prin conținutul său, PDS oferă imaginea coerentă a ansamblului acțiunilor / 

instrumentelor / metodelor intenționate în vederea atingerii scopului și obiectivelor sale. 

Documentul precizează termene și responsabilități, instituie indicatori specifici pe acțiuni, 

identifică deficitul de resurse și estimează costurile intervențiilor planificate. PDS include, 

totodată, viziunea unitară cu privire la rezultatele scontate, stabilește procedurile de 
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raportare, evaluare, de obținere a răspunsului necesar și de adaptare, în dinamică, a 

proceselor instituționale.  

Perioada de implementare a PDS-ului este de 3 ani (2017 - 2019), iar prin realizarea 

acestuia urmează să se asigure atingerea scopului strategic general de transformare a 

Poliției de Frontieră într-o instituție modernă, eficace și eficientă, orientată către 

comunitate, poziționată optim în mediul național și internațional. 

Implementarea PDS-ului se va realiza prin intermediul Planurilor anuale de activitate 

ale PF, care vor conține, la rândul lor, măsuri / acțiuni concrete și indicatori specifici de 

realizare cu delimitarea clară a responsabilităților aferente implementării eficiente a 

acestora.  

Pentru integrarea planificării financiare a activității PF în sistemul MAI s-a utilizat 

clasificația bugetară în vigoare și programele din planurile strategice de cheltuieli 

sectoriale (CBTM), cu indicarea rolului și responsabilităților autorității la realizarea 

acestora. 

Obiectivele subdiviziunilor din subordinea Departamentului Poliției de Frontieră 

(DPF) sunt integrate în PDS. Totodată, PDS exprimă responsabilitatea generală a 

autorității și conține instrumentele utilizate de aparatul central pentru gestionarea și 

implementarea scopului, obiectivelor și acțiunilor stabilite. 

PDS este documentul de identitate al autorității, din care derivă acțiunile acesteia pe 

parcursul următorilor 3 ani și, ca urmare, asigură, concomitent:  

- cadrul de planificare/ prioritizare a politicilor la nivelul autorității, de aplicare, 

monitorizare și evaluare a acestora; 

- instrumentul de orientare a managementului la nivelul autorității; 

- sistemul de referință pentru comunicarea internă și externă.  

Din perspectiva DPF, scopul, obiectivele și acțiunile promovate prin PDS, precum și 

bugetarea propusă, sunt de strictă utilitate și necesitate pentru susținerea evoluției 

strategice normale a instituției, precum și pentru asigurarea constanței schimbării. Acestea 

țin de nivelul actual de dezvoltare și de posibilitățile societății, dar și de necesarul de 

resurse al instituției. 

Menționăm, de asemenea, că PDS este un instrument simplu, flexibil și, totodată, nu 

are un caracter definitiv. Evoluția situației în domeniul de competență al PF, schimbările 

ce pot surveni la nivelul politicilor guvernamentale sau ale MAI, în mediul organizațional 

intern și în cel exterior instituției, precum și influențele internaționale relevante, își vor 

găsi reflectarea în modificările ce vor fi operate prompt. În acest sens, după caz, DPF își 

va coordona activitatea cu instituțiile naționale relevante, va solicita aprobările necesare 

sau va întreprinde, la nivelul său, măsurile ce se impun.  
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I. SITUAȚIA CURENTĂ 
 

ETAPIZAREA DEZVOLTĂRII STRATEGICE A POLIȚIEI DE FRONTIERĂ 

În concepția DPF, dezvoltarea strategică a instituției are caracter procesual, fiind 

structurată pe următoarele termene și etape: 

1. Etapa de inițiere a reformei instituției, parcursă de la înființarea acesteia. S-a 

suprapus, în linii generale, peste perioada implementării primei SNMIF pentru anii 2011-

2013. A vizat pregătirea schimbărilor instituționale, realizarea cadrului juridic, 

organizatoric și funcțional necesar noii instituții și operaționalizarea acesteia potrivit 

competențelor legale ce îi revin. 

2. Etapa consolidării reformei și dezvoltării instituționale strategice a fost acoperită 

prin PDS-ul pentru anii 2014-2016 și completată de SNMIF pentru perioada 2015-2017. 

3. Etapa atingerii scopului strategic general al reformei PF urmează a fi atins prin 

realizarea prezentului PDS, complementat prin SNMIF în vigoare, precum și cea pentru 

următoarea perioadă, prin care se va asigura atingerea scopului strategic general de 

transformare a Poliției de Frontieră într-o instituție modernă, eficace și eficientă, orientată 

către comunitate, poziționată optim în mediul național și internațional, compatibilă și 

interoperabilă cu structurile similare din alte state. 

Clarificarea termenelor și etapelor dezvoltării strategice exprimă faptul că în cadrul 

PF există unitate de concepție și acțiune, continuitate de scopuri și obiective. Acestea 

derivă unele din altele și asigură, de la o etapă la alta, dezvoltările necesare atingerii 

scopului strategic general al reformei PF. 

Elemente de evaluare a etapei de consolidare reformei și dezvoltării instituționale 

Caracteristicile situației curente din cadrul PF, ce prezintă interes în contextul PDS-

ului prezent, au rezultat din evaluarea / analiza specifică a Etapei de consolidare reformei 

și dezvoltării instituționale strategice și anume a evaluării finale a implementării 

Programului de dezvoltare strategică al Poliției de Frontieră pentru anii 2014-2016, 

aprobate prin Ordinul șefului DPF nr. 149 din 28 martie 2014.  

Raportul de evaluare finală a implementării PDS-ului pentru anii 2014-2016 conţine 

atât realizările cât şi eşecurile privind atingerea indicatorilor de performanţă stabiliți. 

Adițional, acesta relevă factorii, care au influenţat implementarea obiectivelor și conchide 

cu recomandările de consolidare instituţională a instituției pentru perioada 2017-2019. 

Pentru întocmirea Raportului de evaluare au fost utilizate date cantitative şi calitative, 

preluate din rapoartele emise de subdiviziunile responsabile/raportoare în cadrul PDS, dar 

şi evaluările/studiile/rapoartele externe ale partenerilor de dezvoltare şi a societăţii civile, 

precum şi datele sondajelor desfășurate. 

Un element aparte al cercetării efectuate îl constituie relevarea și analiza sub aspect 

numeric și procentual a contribuției financiare alocate pentru dezvoltarea instituțională de 

la bugetul de stat din contul mijloacelor financiare disponibile, precum și de către 

partenerii de dezvoltare din Republica Moldova și a celor internaționali. 

Suplimentar, pentru sporirea preciziei evaluării a fost realizată analiza SWOT la 

prezentul PDS, fiind integrate în procesul general de proiectare strategică.  
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MISIUNE, VIZIUNE, VALORI 

Prin declarația de misiune, de viziune, prezentarea valorilor, scopurilor și obiectivelor 

etapei de atingere a scopului strategic general al reformei, PF propune imaginea realistă și 

unificată a viitorului organizației pentru perioada de aplicabilitate a PDS. Acestea 

prefigurează eforturile investite în dezvoltarea strategică a PF și impactul scontat al 

acestora. Cadrul de dezvoltare strategică asigură integrarea obiectivelor strategice în 

prioritățile de politici pe termen mediu menționate. 
 

DECLARAȚIA DE MISIUNE 

Poliția de Frontieră a Republicii Moldova protejează frontierele patriei, aplică 

legislația națională cu fermitate, asigurând libera circulație a persoanelor și a bunurilor, în 

condițiile legii, servește națiunea cu devotament, profesionalism și integritate 

Misiunea Poliției de Frontieră constă în asigurarea securităţii statului pe segmentul 

realizării şi menţinerii regimului frontierei de stat şi zonei de frontieră, implementarea 

managementului integrat al frontierei de stat bazat pe analiza riscurilor şi ameninţărilor 

susceptibile să compromită siguranţa frontierei de stat, precum şi în prevenirea şi 

combaterea, în limitele competenţei, a criminalităţii transfrontaliere şi migraţiei ilegale și 

efectuarea urmăririi penale în legătură cu acestea. 
 

DECLARAȚIA DE VIZIUNE 

Misiunea enunțată se va realiza prin continuarea schimbării și modernizării PF, 

dezvoltarea capacităților, consolidarea rezultatelor obținute, înțelegerea tendințelor de 

evoluție a situației din domeniul de competență și formularea răspunsurilor oportune la 

acestea. Se va urmări dezvoltarea strategică progresivă și predictibilă a PF și a 

personalului instituției, prin perfecționarea proceselor organizaționale, orientarea spre 

comunitate, instituirea mecanismelor de management al calității, creșterea eficacității și 

eficienței proceselor instituționale, a cooperării, transparenței și profesionalismului. 
 

VALORI SPECIFICE 

Profesionalism; orientare spre misiune și performanță; satisfacția societății față de 

calitatea serviciilor prestate; integritate, cinste și corectitudine; respect față de drepturile 

omului, membrii comunității, colegi și superiori; încredere, loialitate, flexibilitate; 

dinamism; răspundere; deschidere. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


8 
 

PROFILUL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ 
 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 

 
 
 

INFORMAȚII CU PRIVIRE LA BUGET 

 

Tabelul nr. 1 Cheltuieli repartizate pe compartimente, în mii lei și % 
 

Anul Bugetul total % - salarii % - cheltuieli de 

menținere și 

operaționale 

% - transferuri către 

alte organizații 

2017 311516,0 76,5 % 23,5 % 0 % 

2016 380584,0 63,3 % 36,7 % 0 % 

2015 337227,1 71,7 % 28,3 % 0 % 

2014 270943,8 75,0% 25,0 % 0 % 

2013 247864,8 79,0 % 21,0 %   0 % 
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Tabelul nr. 2 Cheltuieli repartizate pe compartimente (componenta de bază), mil. lei 
 

Compartimentul 
2013 2014 2015 2016 2017 

Aprobat Precizat Aprobat Precizat Aprobat Precizat Aprobat Precizat Aprobat 

Cheltuieli, total MAI 1684,0 1692,5 1919,1 1943,2 2226,3 2112,9 2550,4 2554,9 2254,5 

Poliția de Frontieră 

inclusiv: 
246,2 252,1 266,7 269,6 343,1 335,6 380,5 380,6 311,5 

- salariu 

 
195,3 195,3 201,5 204,3 241,7 241,7 240,7 240,8 238,4 

- alte cheltuieli curente 

 
43,3 48,5 53,6 51,6 59,2 58,1 77,4 77,4 67,4 

- reparații capitale şi 

procurarea mijloacelor fixe 
1,8 1,9 1,9 4,0 36,0 28,5 58,4 58,4 5,7 

- investiții capitale 5,8 6,4 9,7 9,7 6,2 7,3 4,0 4,0 0,0 

 
 

PORTOFOLIUL ORGANIZAȚIONAL 

 

Tabelul nr. 1. Aparatul central 

№ 

Denumirea 

subdiviziunii 

№ 

de 

angajați 

Rolul / misiunea 

subdiviziunii din subordine 

Principalele 

produse 

1. 

Direcția generală 

control al frontierei 

24/22 1.1. Asigură organizarea, 

coordonarea și controlul activității de 

serviciu a subdiviziunilor din 

subordinea DPF pe domeniul 

controlului frontierei (supravegherea 

frontierei de stat și controlul la 

trecerea frontierei, activităților 

genistice, de regim, ordine publică, 

securitate aeronautică, chinologic, de 

control radioactiv și chimic la 

frontieră). 

1.2. Asigură coordonarea activității 

reprezentative la frontiera de stat. 

1.3. Asigurarea  / implementarea 

noilor metode / tehnologii în 

domeniile specifice controlului 

frontierei de stat; 

1.4. Asigură cooperarea în domeniile 

specifice de activitate. 

- proiecte de acte legislative și 

normative, acte normative 

departamentale; 

- patrulări coordonate a frontierei 

cu IGPFR și patrulări comune cu 

SGSU; 

- controale comune în PTF; 

- autorizații de activitate și 

permise de acces în zona de 

frontieră; permise de activitate în 

PTF; 

- petiții examinate urmare a 

reclamațiilor și solicitărilor 

cetățenilor; 

- anchete de serviciu desfășurate; 

- rapoarte și note informative, ca 

urmare a efectuării verificărilor 

activității de serviciu a 

subdiviziunilor din subordinea 

DPF.  

2. 

Direcția generală 

management 

operațional 

69/64 2.1 Asigură cunoașterea tabloului 

situațional existente și a capacităților 

de reacție în cadrul acțiunilor de 

prevenire a migrației ilegale și 

criminalității transfrontaliere. 

2.3 Examinează și execută actele 

executorii ale organelor de drept 

emise în vederea gestionării 

consemnelor la frontieră, precum și 

furnizarea informației cu caracter 

personal privind traversarea frontierei 

- proiecte de acte legislative și 

normative, acte normative 

departamentale; 

- planuri și acorduri de cooperare; 

- operațiuni de frontieră; 

- baze de date informatice; 

- certificate, confirmări; 

- avize de specialitate; 

- rapoarte, note informative; 

- consemn la frontieră. 
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de stat a R.M. 

2.4 Asigură implementarea 

tehnologiilor informaționale specifice, 

creează, implementează, operează și 

menține sistemul de telecomunicații și 

transmisiuni. 

2.5 Asigură cooperarea cu 

FRONTEX. 

3. 

Direcţia generală 

resurse umane 

26/24 3.1 Asigură managementul eficace, 

eficient și dezvoltarea profesională a 

resurselor umane, prin elaborarea, 

promovarea, monitorizarea 

implementării politicilor în domeniul 

de competență. 

- acte departamentale în domeniul 

recrutării, selectării, promovării şi 

formării profesionale; 

- rapoarte, statistici de evidenţă a  

datelor şi documentelor cu privire la 

personalul PF; 

- documente de politici şi acte 

normative în domeniu; 

- proiecte de optimizare structurală 

și politici de organizare a posturilor; 

- baze de date informatice; 

- certificate; 

- confirmări. 

4. 

Direcţia urmărire 

penală 

15/13 4.1 Asigură realizarea scopului și 

funcțiilor procesului penal în cadrul 

PF, prin prisma respectării principiilor 

procesului penal, drepturilor și 

libertăților fundamentale ale omului. 

4.2 Exercită urmărirea penală. 

4.3 Asigură procesul de 

implementare a politicilor în domeniul 

evidenţei informaţiei cu caracter 

criminogen, participă la procesul 

creării, implementării şi dezvoltării 

sistemelor informaţionale cu caracter 

criminogen. 

- proiecte de acte legislative și 

normative, acte normative 

departamentale; 

- rapoarte , note informative; 

- sesizări cu privire la infracțiuni şi 

cauze penale; 

- sesizări către organele sau 

persoanele cu funcţie de răspundere 

cu privire la luarea unor măsuri 

pentru înlăturarea cauzelor şi 

condiţiilor care au contribuit la 

săvârșirea infracţiunii; 

- baze de date informatice. 

5. 

Direcţia investigații 

speciale 

30/27 5.1 Organizează, planifică, dirijează, 

coordonează, desfășoară și efectuează 

controlul activității speciale de 

investigații desfășurate de către 

subdiviziunile PF în vederea 

prevenirii și combaterii migrației 

ilegale și criminalității 

transfrontaliere. 

- identificarea, prevenirea, 

curmarea și cercetarea, a 

criminalității transfrontaliere; 

- relevarea atentatelor criminale, 

prevenirea, curmarea infracţiunilor 

şi identificarea persoanelor care le 

organizează şi/sau le comit; 

- descoperirea şi cercetarea 

infracţiunilor; 

- căutarea persoanelor dispărute 

fără urmă ori a celor care se ascund 

de organele de urmărire penală sau 

de instanţa de judecată ori se 

eschivează de la executarea 

pedepsei; 

- depistarea bunurilor provenite 

din activităţi ilegale şi colectarea 

probelor privind aceste bunuri; 

- colectarea de informaţii despre 
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posibile evenimente şi/sau acţiuni 

ce ar putea pune în pericol 

securitatea statului; 

- rapoarte analitice; 

- asigură protecţia informaţiilor 

atribuite la secret de stat  

- baze de date. 

6. 

Direcția juridică şi 

practică 

contravențională 

11/8 6.1 Gestionează procesele de 

avizare, elaborare, promovare şi 

implementare a proiectelor de acte 

normative. 

6.2 Organizează şi monitorizează 

activitatea de constatare și examinare 

a contravențiilor de către agenţii 

constatatori. 

6.3 Reprezintă interesele instituției în 

instanţele de judecată. 

 proiecte de acte normative 

adoptate şi implementate, acte 

normative departamentale; 

 avize asupra proiectelor de acte 

normative remise în adresa DJPC 

și DPF 

 documente aferente participării 

în cadrul grupurilor de lucru 

 note informative elaborate în 

rezultatul verificărilor activității 

agenților constatatori 

 instruiri organizate cu agenții 

constatatori, dări de seamă 

prezentate 

 decizii privind cererile 

prealabile adresate conducerii DPF 

 cereri de chemare în judecată, 

cereri de apel, cereri de recurs, 

referințe executate 

 rapoarte, note informative 

relevante elaborate 

7. 

Direcția analiza 

riscurilor 

8/8 7.1 Asigură adoptarea și aplicarea 

deciziilor de management ce vizează 

prevenirea și minimalizarea riscurilor 

la frontieră pe termen lung, mediu și 

scurt. 

1. Produse analitice elaborate în 

conformitate cu Regulamentul 

privind elaborarea, evidența şi 

păstrarea produselor analitice 

întocmite de către unitățile analitice 

(Raportul analitic periodic; Nota 

informativă; Alertă; Profil de risc; 

Raport de monitorizare și analiză a 

riscului). 

2. Produse analitice elaborate în 

comun cu Agenția FRONTEX (EB 

ARA) și Misiunea EUBAM 

(CBSAR); 

3. Produse analitice elaborate în 

comun cu statele vecine; 

4. Produse analitice elaborate la 

nivel național în cadrul Grupului 

Comun de Analiză a Riscurilor. 

8. 

Direcţia expertiză 

a documentelor 

8/7 8.1 Asigură efectuarea examinării 

documentelor de călătorie, asigură 

efectuarea expertizelor judiciare și 

constatărilor tehnico-științifice ale 

documentelor. 

8.2 Organizează și coordonează 

activitățile delegate de verificare a 

- rapoarte de expertiză; 

- rapoarte de constatare tehnico-

științifică; 

- pagini de alertă naționale și 

străine; 

- descrieri ale documentelor de 

călătorie, recent puse în circulație. 
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documentelor de călătorie la controlul  

trecerii frontierei de stat și informării 

subdiviziunilor privind documentele 

de călătorie autentice și false. 

9. 

Direcția inspecție 

efectiv 

8/5 9.1 Prevenirea și combaterea 

cazurilor de corupție și protecționism, 

precum și combaterea, depistarea 

încălcărilor disciplinare, care pot 

genera în acte corupționale 

9.2 Asigură securitatea internă; 

9.3 Asigură integritatea morală a 

angajaților; 

9.4 Evaluează și înlătură factorii de 

risc în cadrul PF. 

 

- proiecte de acte departamentale; 

- avize speciale la proiecte de 

decizii 

- petiții examinate 

- activități speciale de investigații 

desfășurate 

- cercetări în cadrul anchetelor de 

serviciu a abaterilor disciplinare cu 

o rezonanță sporită 

 

10. 

Direcția politici şi 

proiecte de 

asistență 

11/9 10.1 Asigură planificarea, 

coordonarea, monitorizarea și 

evaluarea politicilor publice în cadrul 

PF. 

10.2 Asigură procesul de 

programare, implementare și 

monitorizare a asistenței externe 

acordate PF. 

- proiecte de acte legislative și 

normative, acte normative 

departamentale, avize; 

- propuneri de proiecte de asistență 

externă, cereri de finanțare; 

- proiecte documentelor de 

politici; 

- rapoarte de evaluare a gradului 

de realizare a documentelor de 

politici, note şi rapoarte de analiză 

şi impact al aplicării priorităţilor de 

reformă. 

11. 

Direcţia cooperare 

internațională 

10/9 11.1 Stabilește, dezvoltă, 

organizează și monitorizează  

cooperarea internațională a PF cu 

autoritățile de frontieră ale altor state, 

organizațiile internaționale, 

guvernamentale şi neguvernamentale. 

11.2 Elaborează  baza juridică 

internațională de cooperare în 

domeniul de activitate (tratate, 

protocoale etc.) ce ține de competența 

instituției. 

11.3 Participă la realizarea 

obiectivelor de integrare europeană în 

contextul managementului integrat al 

frontierei. 

11.4 Asigură respectarea normelor şi 

procedurilor protocolare în cadrul 

vizitelor oficiale ale personalului 

instituției și ale delegațiilor străine. 

- proiecte de acte legislative și 

normative, acte normative 

departamentale; 

- proiecte de tratate și acorduri de 

cooperare internațională; 

- planuri de cooperare cu 

autoritățile și organizațiile partenere 

- rapoarte de monitorizare cu 

privire la activitățile de cooperare și 

realizarea tratatelor/documentelor  

internaționale în vigoare; 

- documente aferente participării 

personalului instituției în cadrul 

cooperării internaţionale; 

- măsurile necesare de protocol. 

12. 

Direcţia 

management 

logistic şi achiziţii 

19/18 12.1 Asigură, coordonează, 

organizează și efectuează controlul 

executării procedurilor de 

aprovizionare și asigurare tehnico-

materială a PF. 

- proiecte de acte legislative și 

normative, acte normative 

departamentale; 

- rapoarte; 

- servicii publice prestate 

cetățenilor. 
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13. 

Direcția economie 

şi finanțe 

8/7 13.1 Elaborează și coordonează 

propuneri de buget în scopul asigurării 

procesului bugetar la elaborarea legii 

bugetare anuale. 

13.2 Asigură executarea legii 

bugetului, monitorizează și efectuează 

controlul privind executarea bugetului 

instituțiilor subordonate DPF. 

- documente de politici în domeniul 

managementului resurselor 

financiare; 

- propuneri pentru elaborarea 

bugetului PF; 

- rapoarte de asigurare financiară; 

- rapoarte statistice, financiare ale 

activităţii economice; 

- rapoarte şi analize asupra 

respectării disciplinei financiare şi 

economice 

14. 

Secretariat 

8/6 14.1 Asigură ținerea evidenței și 

distribuirii lucrărilor de secretariat atât 

secrete, cât și nesecrete. 

14.2 Efectuează controlul asupra 

prezenței, păstrării, evidenței, 

executării la timp a documentelor și 

petițiilor parvenite la DPF. 

14.3 Organizează audiența 

cetățenilor la  conducerea instituției. 

14.4 Efectuează primirea, evidența și 

păstrarea documentelor de arhivă. 

- lucrări de secretariat; 

- ordine, dispoziţii; 

- arhive; 

- rapoarte, note informative; 

- avize; 

- procese-verbale ale ședințelor, 

întrunirilor; 

- rapoarte, note în vederea 

preîntâmpinării, depistării şi 

eliminării încălcărilor normelor de 

protecţie a secretului de stat. 

15. 

Secția audit intern 

4/4 15.1 Acordă consultanță și asigurări 

obiective privind eficacitatea 

sistemului de management financiar și 

control, contribuind la obținerea 

plusvalorii. 

15.2 Evaluează procesele, identifică 

riscurile, asistă entitatea în atingerea 

obiectivelor sale și oferă recomandări 

care contribuie la consolidarea și 

îmbunătățirea activităților. 

- proiecte de acte normative 

departamentale; 

- rapoarte de audit intern. 

 

16. 

Secția relații 

publice 

4/4 16.1 Promovează imaginea DPF, 

asigură comunicarea și informarea 

publicului despre activitatea 

instituției. 

- proiecte de acte normative 

departamentale; 

- avize și comunicate de presă, 

spoturi video plasate pe pagina web 

și Facebook; 

- discursuri și interviuri; 

- rapoarte, note informative; 

- arhivă foto și video; 

- acte de caritate; 

- campani de informare, conferințe 

de presă și briefinguri; 

- buletinul informativ săptămânal 

al DPF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


14 
 

Tabelul nr. 2. Subdiviziunile din subordinea DPF 
Denumirea 

subdiviziunii 

Nr. de 

angajați 

Rolul / misiunea  

subdiviziunii din subordine 

Principalele  

produse 

Nivel operațional 

1. 

DR: 

1. Nord 

2. Est 

3. Vest 

4. Sud 

 

354/301 

95/80 

81/72 

81/68 

97/81 

1.1 Asigură implementarea 

politicii statului și a competențelor 

PF la nivel operațional în domeniul:  

a) supravegherii și controlului 

frontierei de stat, asigurării ordinii 

publice în cadrul punctelor de 

trecere, întreținerii genistice a 

frontierei; 

b) prevenirii și combaterii 

migraţiei ilegale și criminalităţii 

transfrontaliere, exercitării 

urmăririi penale în legătură cu 

acestea; 

c)  gestionării sistemelor 

informaţionale de evidenţă a 

datelor; 

d) efectuării analizei riscurilor, 

întocmirea tabloului situaţional; 

e) dezvoltării relațiilor de 

cooperare și schimbului de 

informații; 

f) asigurării participării 

personalului în cadrul operațiunilor 

naționale și internaționale. 

- proiecte de acte normative; 

- rapoarte, statistici de evidenţă a 

datelor şi documentelor cu privire 

la personal; 

- propuneri pentru elaborarea 

bugetului în domeniul de 

competență; 

- rapoarte de asigurare financiară, 

rapoarte statistice şi analize asupra 

respectării disciplinei economice; 

- baze de date informatice; 

- certificate, confirmări; 

- dosare penale, sesizări către 

organele ierarhic superioare; 

- procese-verbale de constatare a 

contravențiilor; 

- sesizări către organele ierarhic 

superioare; 

- rapoarte de expertiză și de 

constatare tehnico-științifică, pagini 

de alertă; 

- lucrări de secretariat, arhive; 

- produse analitice, inclusiv în 

comun cu statele vecine. 
2. 

Sectorul PF 

„Aeroportul 

Internațional 

Chișinău” 

184 

183/1 

2.1 Organizează și desfășoară 

controlul trecerii frontierei de stat, 

asigură securitatea aeronautică și 

respectarea ordinii publice în cadrul 

punctului de trecere a frontierei. 

2.2 Asigură prevenirea și 

combaterea migraţiei ilegale și a 

faptelor incidente criminalităţii 

transfrontaliere, exercitarea 

urmăririi penale în legătură cu 

acestea;. 

- proiecte de acte normative 

departamentale; 

- rapoarte, statistici de evidenţă a 

datelor şi documentelor cu privire 

la personal; 

- baze de date; 

- certificate, confirmări; 

- dosare penale, sesizări către 

organele ierarhic superioare; 

- procese-verbale de constatare a 

contravențiilor; 

- sesizări către organele ierarhic 

superioare; 

- lucrări de secretariat, arhive; 

- vize în situații de excepție; 

- produse analitice. 

3. 

Centrul de 

aprovizionare 

tehnico-materială 

şi întreținere a 

imobilelor 

144 

120/24 

3.1 Organizează și desfășoară 

activități specifice în următoarele 

domenii: 

- evidenţă, păstrare și transportare 

a bunurilor; 

- întreţinere a imobilului și a 

teritoriului DPF; 

- asigurare a funcţionării și 

exploatării transportului auto; 

- proiecte de acte normative 

departamentale; 

- rapoarte analitice, note 

informative pe domeniul de 

responsabilitate; 

- rapoarte, statistici de evidenţă a 

datelor şi documentelor cu privire 

la personal; 

- propuneri pentru elaborarea 
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- serviciul gardă și regim interior; 

- acordarea asistenței medicale 

primare, specializată de ambulator 

și expertizarea, selectarea, și 

evaluarea periodică a personalului 

la Comisia de Expertiză Medicală; 

- promovare a imaginii pozitive a 

PF prin implementarea valorilor 

culturale și tradițiilor instituției. 

bugetului; 

- rapoarte de asigurare financiară, 

rapoarte statistice şi analize asupra 

respectării disciplinei financiare şi 

economice; 

- acte de utilizare eficiente a 

mijloacelor bugetare şi speciale, de 

efectuare a inventarierii valorilor 

materiale, a trecerii la pierderi și 

scoaterii din uz a valorilor materiale 

neutilizate; 

- servicii publice acordate 

cetățenilor; 

- lucrări de secretariat, arhive. 

- certificate de boală, expertize 

medico-sanitare, concluzii 

medicale; 

- servicii medicale acordate 

personalului PF 

- servicii medicale acordate 

solicitanților de azil, refugiaților, 

beneficiarilor de protecție 

umanitară, străinii plasați în cadrul 

Centrului de plasament temporar al 

BMA 

- evaluările periodice a 

personalului la Comisia de 

Expertiză Medicală 

- riscurile de sănătatea publică cu 

impact asupra călătorilor 

monitorizate, depistate, notificate.  

Măsurile de răspuns efectuate 

- screening-ul medical primar 

efectuat în cadrul Centrului de 

Contingență, în situații de criză la 

frontieră, în cazul unui posibil aflux 

masiv de migranți 

4. 

Colegiul Naţional 

al PF 

73 

57/16 

4.1 Asigură formarea inițială şi, 

după caz, formarea continuă a 

personalului PF. 

- proiecte de acte normative 

departamentale; 

- rapoarte analitice, note 

informative privind activitatea 

instructiv-didactică; 

- rapoarte, statistici de evidenţă a 

datelor şi documentelor cu privire 

la personal; 

- propuneri pentru elaborarea 

bugetului; 

- rapoarte de asigurare financiară, 

rapoarte statistice şi analize asupra 

respectării disciplinei financiare şi 

economice; 

- baze de date informatice; 

- certificate, confirmări; 

- lucrări de secretariat, arhive. 
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Nivel tactic 

5. 

41 sectoare  

ale PF 

2475 

2295/180 

5.1 Planifică, organizează și 

desfășoară controlul și 

supravegherea  frontierei de stat. 

5.2 Organizează și desfășoară 

activități de cooperare și 

reprezentare de frontieră în sectorul 

de frontieră încredințat. 

5.3 Eliberează vize în cazuri de 

excepție. 

- baze de date informatice; 

- procese-verbale de constatare a 

contravențiilor;  

- servicii publice acordate 

cetățenilor; 

- produse analitice. 

 

 

INFORMAȚII CU PRIVIRE LA PERSONAL 
 

1. Personalul aparatului central al PF 

Tabelul nr. 1. Situația personalului pe vârste 

Vîrsta Personalul de 

conducere 

Personal de 

execuție 

Personal tehnic Total 

< 25 - 9 - 9 

25 – 40 54 141 - 195 

41 – 50 28 9 - 37 

> 50 - - - - 
 

Tabelul nr. 2 Situația privind vechimea în activitate 

Vechimea în 

muncă 

Personalul de 

conducere 

Personal de 

execuție 

Personal tehnic Total 

1 – 5 1 40 - 41 

6 – 15 40 89 - 129 

> 15 41 30 - 71 
 

Tabelul nr. 3 Situația privind vechimea în serviciu 

Vechimea în 

serviciu 

Personalul de 

conducere 

Personal de 

execuție 

Personal tehnic Total 

< 1 3 19 - 22 

1 – 3 15 38 - 53 

4 – 15 50 102 - 152 

> 15 14 0 - 14 
 

Tabelul nr. 4 Situația personalului pe sexe 

Gen Personalul de 

conducere 

Personal de 

execuție 

Personal tehnic Total 

Feminin 16 54 - 70 

Masculin 66 105 - 171 
 

Tabelul nr. 5 Situația privind evoluția numerică a personalului (2013 – 2016) 

Anul Personalul de 

conducere 

Personal de 

execuție 

Personal tehnic Total 

2016 86 154 - 240 

2015 88 158 - 246 

2014 85 155 - 240 

2013 67 135 - 202 
 

 

 
 

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


17 
 

 

2. Personalul subdiviziunilor subordonate DPF 

Tabelul nr. 1 Situația personalului pe vârste 

Vîrsta Personal de 

conducere 

Personal de 

execuție 

Personal tehnic Total 

< 25 3 332 1 336 

25-40 179 1772 11 1962 

40-56 f / 61b 28 182 143 353 

> 56 f / 61b 0 0 72 72 
 

Tabelul nr. 2 Situația personalului pe sexe 

Sex Personalul de 

conducere 

Personal de 

execuție 

Personal tehnic Total 

Feminin 23 460 74 483 

Masculin 187 1826 153 2013 

 
 

ANALIZA S W O T 
 

Puncte forte (S)  

(nu necesită îmbunătățire) 
 Puncte slabe (W)  

(necesită îmbunătățire) 

1. Cadru legal și normativ aliniat la standardele 

UE. 

2. Cadrul de politici național în domeniul 

gestionării frontierelor actualizat. 

3. Consiliul Național pentru management integrat 

al frontierei de stat operațional. 

4. Personal profesionalizat, structură 

organizatorică optimizată și funcțională. 

5. Sistemul managerial simplificat, competențe 

descentralizate și delegate către nivelurile 

regional și local. 

6. Capacități instituționale consolidate în ceea ce 

privește competențele noi atribuite, urmare a 

reformelor realizate în cadrul PF. 

7. Structuri operaționale de control și 

supraveghere a frontierei, echipe mobile, inclusiv 

mixte cu alte structuri, consolidate. 

8. Mecanism de coordonare a securității 

frontaliere viabil, Centre operaționale de nivel 

central, regional și local funcționale 

9. Sisteme fixe și mobile de supraveghere a 

frontierei de stat pe principii de termoviziune, 

dezvoltat. 

10. Sistem funcțional de analiză a riscurilor la 

nivel strategic, regional și local.   

11. Sistem propriu de formare inițială a 

subofițerilor și de formare continuă pentru 

 

1. luctuație semnificativă de personal, 

condiționată de specificul serviciului și 

supraîncărcarea acestuia.  

2. Mecanisme insuficiente de motivare față de 

dificultatea condițiilor de muncă și gradul ridicat 

de pericol. 

3. Cunoașterea slabă de către personal a limbilor 

de circulație internațională (cu precădere limba 

engleză). 

4. Sistem insuficient dezvoltat de proceduri 

standard de operare. 

5. Percepere limitată de către unii conducători 

asupra responsabilității manageriale prin prisma 

implementării sistemului de management 

financiar și control în cadrul entității. 

6. Lipsa unui sistem de indicatori de performanță 

instituționali, precum și absența unui sistem de 

management al calității. 

7. Sistem insuficient dezvoltat de management al 

situațiilor de criză. 

8. Dotare limitată cu mijloace de comunicații, în 

special în arealul de sud-est al Republicii 

Moldova 

9. Infrastructura frontierei de stat slab dezvoltată. 

10. Extindere limitată a sistemelor 

informaționale, ceea ce determină operativitate 

redusă şi dificultăți la nivel regional și local. 
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întregul personal, funcțional. 

12. Sistem funcțional de cooperare internă și 

internațională (bi și multilaterală). 

13. Sisteme IT proprii consolidate, gestionarea 

bazelor de date proprii. 

11. Cadru legal lacunar în partea ce ține de 

amenajarea fîşiei de protecţie a frontierei de stat. 

12. Capacitate insuficientă de management al 

proiectelor, în special al celor de atragere a 

finanțării externe, motivată de fluctuația de 

personal și salarizare. 

13. Capacități reduse de răspuns la apariția unui 

aflux masiv de migranți în RM. 

Oportunități (O)  

(influențe externe pozitive) 
 Amenințări (T)  

(împiedică performanța) 

1. Existența cadrului național / ministerial de 

abordare strategică a dezvoltării instituționale.  

2. Susținerea din partea partenerilor străini pentru 

realizarea proiectelor în domeniul securității 

frontierei de stat. 

3. Nivelul bun de dezvoltare a cooperării 

interinstituționale și internaționale. 

4. Extinderea sistemului punctelor de trecere a 

frontierei de stat cu control comun și a 

patrulărilor comune. 

5. Creșterea în amploare a consultanței și 

sprijinului  extern. 

6. Continuitatea acțiunilor de integrare 

europeană, transferul / asimilarea de standarde, 

bune practici; disponibilitate în acordarea de 

sprijin şi consiliere din partea UE. 

7. Existența programelor, proiectelor şi 

operațiunilor comune internaționale în domeniile 

de competență ale PF. 

8. Sistem de parteneriat deschis şi stabil cu 

instituții publice, ONG și organizațiile 

internaționale relevante. 

9. Posibilitatea beneficierii de serviciile altor 

instituții, departamente, agenții. 

 

1. Alocare de resurse umane, financiare și 

logistice insuficiente pentru securizarea frontierei 

de stat la standarde UE. 

2. Influențe incontrolabile ale factorului uman şi 

riscul înalt de corupție. 

3. Dezvoltarea și expansiunea rețelelor crimei 

organizate transnaționale (traficului de ființe 

umane, droguri, armamente și muniții, etc.). 

4. Migrația ilegală și apariția în R. Moldova a 

unor rețele de trafic clandestin de persoane din 

țări cu situație socio-economică nefavorabilă. 

5. Instabilitatea socială, politică și economică a 

țării. 

6. Lipsa controlului frontierei de stat pe 

segmentul central(transnistrean) al frontierei 

moldo-ucrainene. 

7. Conflictul militar din estul Ucrainei. 

8. Proliferarea armelor de distrugere în masă, a 

tehnologiilor şi materialelor nucleare, a armelor şi 

mijloacelor letale neconvenționale pe teritoriul 

regiunii transnistrene și în vecinătatea acesteia. 

9. Posibilitatea producerii unor dezastre 

ecologice, catastrofe naturale și procese de 

degradare a mediului la frontieră. 

10. Activizarea rețelelor teroriste și creșterea 

numărului atentatelor teroriste în UE, precum și 

în alte regiuni. 
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II. CADRUL DE POLITICI PE TERMEN MEDIU 
 

PRIORITATEA DE POLITICI PE TERMEN MEDIU 

 
Prioritatea de politici  

pe termen mediu 

Rezultat scontat Sursa 

Asigurarea 

managementului 

integrat al frontierei 

de stat, combaterea 

eficientă a migrației 

ilegale și a 

criminalităţii 

transfrontaliere. 

 

1. Potențial sporit de control al frontierei pe 

segmentele terestru, fluvial și aerian; 

2. Mecanism de coordonare a securității 

frontaliere consolidat; 

3. Tehnologii informaționale moderne de 

gestionare a situației la frontieră şi schimb 

de date dezvoltate; 

4. Infrastructura frontierei de stat 

îmbunătățită; 

5. Capacități consolidate ale autorităților 

naționale din sistemul de management 

integrat al frontierei. 

Programul de activitate al 

Guvernului Republicii Moldova 

pentru anii 2016-2018; 

Planul de acțiuni al Guvernului 

pentru anii; 

Strategia naţională de 

management integrat al frontierei 

de stat; 

Planul național de acțiuni pentru 

implementarea Acordului de 

Asociere RM-UE. 

 

 

SECTORUL „MENȚINEREA ORDINII PUBLICE” 

Pentru alinierea planificării activităţii la planificarea bugetară s-a utilizat clasificaţia 

bugetară a programelor din cadrul Strategiei sectoriale de cheltuieli (SSC) cu indicarea 

rolului şi responsabilităţilor autorităţii la realizarea acestora.  

În cadrul SSC pe sectorul „Menținerea ordinii publice” pentru anii 2018-2020 sunt 

identificate două programe bugetare, aferente structurilor MAI, dezagregate pe 7 

subprograme, după cum urmează: 

* Programul 35: Afaceri Interne: 

- Subprogramul 01 „Elaborarea politici şi management în domeniul afacerilor 

interne”; 

- Subprogramul 02 „Ordine și siguranță publică”; 

- Subprogramul 03 „Migrație și azil”; 

- Subprogramul 04 „Trupe de carabinieri”; 

- Subprogramul 05  „Servicii de suport în domeniul afacerilor interne”; 

- Subprogramul 06  „Managementul frontierei”. (descrierea detaliată a 

Subprogramului este prezentată în Anexă nr. 2 la prezentul PDS). 

* Programul 37: Protecție civilă și apărare împotriva incendiilor: 

- Subprogramul 02 „Protecția civilă și apărare împotriva incendiilor”  

 

 

 

 

 

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


20 
 

Programele bugetare sunt definite, conform tabelului de mai jos, prin scopuri, rolul 

DPF în cadrul acestora și precizează partenerii principali. Subprogramele sunt finanțate din 

cadrul bugetului de stat, precum și asistenței financiare extrabugetare.  
 

№ 

 

Denumirea 

subprogramului 

Scopul subprogramului Rolul 

DPF 

Partenerii principali 

1 Elaborarea 

politicii şi 

management în 

domeniul 

afacerilor interne 

Management şi politici capabile să reglementeze 

asigurarea legalităţii, ordinii publice, protecţiei 

civile, managementului integrat al frontierei de stat, 

gestionării eficiente a migraţiei, precum şi a 

drepturilor şi libertăţilor omului. 

Partener CS, MF 

2 Ordine şi 

siguranță publică 

Consolidarea capacităților în domeniul combaterii 

și prevenirii criminalității și de redirecționare în 

situațiile care pun în pericol siguranța persoanei. 

Partener  MJ, PG, CNA, SIS, 

SV şi IFPS ale MF 

3 Migrație şi Azil Management eficient al sistemului de migrație și 

azil în vederea asigurării calității serviciilor de azil și 

integrare, precum și a combaterii șederii ilegale a 

străinilor. 

Partener MMPSF, MTIC, 

MEcon., ME, 

MAEIE, DPF, OIM, 

ICNUR, ICMPD 

4 Trupe de 

carabinieri 

Sporirea contribuţiei şi capacităţilor privind 

protecţia proprietăţii publice şi private, participarea 

la asigurarea şi restabilirea ordinii publice în caz de 

tulburări grave a acesteia, în misiuni internaţionale 

sub egida ONU, UE sau OSCE, la lichidarea 

consecinţelor calamităţilor naturale, asigurarea 

regimului stării de criză, asediu sau război. 

Partener SPPS, MF, 

organizaţiile 

particulare de detectiv 

şi pază 

5 Servicii de 

suport în 

domeniul 

afacerilor 

interne 

Suport eficient în domeniul afacerilor interne în 

vederea asigurării condițiilor optime de activitate a 

tuturor instituțiilor din subordine. 

Partener PG, MJ, MF, CSM 

6 Managementul 

frontierei 

Dezvoltarea unui sistem eficient de management al 

frontierei, care permite libera circulație a 

persoanelor și a mărfurilor, prevenirea criminalității 

transfrontaliere, respectând, totodată, drepturile și 

libertățile fundamentale ale omului 

Lider MF, ONG, 

organisme 

internaţionale 

7 

 

Protecția civilă 

şi apărarea 

împotriva 

incendiilor 

Nivel de pregătire, prevenire şi reacţionare 

(intervenţie) în caz de situaţii excepţionale sporit, 

precum şi un sistem eficient de interacţiune a 

factorilor responsabili. 

Partener MM, ARM, Agenţia 

„Moldsilva”, MDRC, 

MAIA, MTID, ME, 

MF, MMPSF, MS, 

APL, organisme 

internaţionale 

 

8 

 

Managementul 

resurselor 

radiologice  

Securitatea radiologică a populației şi mediului 

înconjurător asigurată prin prisma managementului 

eficient al deşeurilor radioactive. 

Partener MM, AIEA, 

organisme 

internaţionale  
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OBIECTIVELE POLIȚIEI DE FRONTIERĂ PENTRU ANII 2017 – 2019 

Indicatori de 

performanţă 

Perioada Notă privind 

finanțarea  

Responsabil Instrumente / metode Necesarul de capacităţi 

I. CONSOLIDAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT, DE RESURSE UMANE ȘI FORMARE/ DEZVOLTARE  

A CAPACITĂȚILOR PROFESIONALE ALE PERSONALULUI POLIȚIEI DE FRONTIERĂ 

Prevederile Legii nr. 288 

din 16.12.2016 „Privind 

funcţionarul public cu 

statut special din cadrul 

MAI” asimilate la 

nivelul Poliției de 

Frontieră. 

2017 În limita alocațiilor 

bugetare. 

DJPC, 

DGRU, 

DPPA 

 Revizuirea și armonizarea cadrului legislativ-

normativ în conformitate cu prevederile Legii 

nr.288 din 16.12.2016. 

 Revizuirea structurii organizatorice a 

instituției. 

 Revizuirea Statelor de organizare a DPF şi 

subdiviziunilor din subordinea DPF. 

a) Cunoștințe  și abilități  

pentru revizuirea și 

armonizarea cadrului 

legislativ-normativ. 

b) Capacități în revizuirea  

structurii organizatorice a 

instituției. 

Sistemul de management 

financiar și control 

consolidat. 

2017-

2019 

În limita alocațiilor 

bugetare. 

GL privind 

MFC 

 Procese de bază ale subdiviziunilor PF 

identificate, descrise și evaluate.  Catalogul 

proceselor operaționale elaborat și aprobat. 

 Misiune și obiective instituționale identificate 

și materializate în planurile entităților DPF. Planuri 

anuale ale DPF, precum și ale tuturor entităților 

DPF elaborate, coordonate cu subdiviziunile de 

resort și aprobate de către conducerea DPF. 

 Sistemul de management al riscurilor 

instituționale creat, implementat și dezvoltat. 

Măsurile de control al riscurilor identificate. 

Registrul riscurilor elaborat și aprobat. 

 Evaluarea și raportarea privind funcționalitatea 

sistemului de MFC în cadrul DPF desfășurată 

anual. 

 Personalul instruit. 

 

a) Cunoștințe și abilități 

coerente identificării, 

descrierii și evaluării 

proceselor de bază în cadrul 

subdiviziunilor DPF.  

b)  Abilități de identificare și 

implementare a misiunii și 

obiectivelor instituționale în 

planurile anuale ale entităților 

DPF. 

c) Cunoștințe și abilități de 

implementare a unui sistem 

de management al riscurilor 

instituționale. 

d) Abilități privind evaluarea 

funcționalității sistemului de 

MFC în cadrul DPF. 

e) Mecanisme de instruire a 

personalului în domeniul 

sistemului de MFC (vizite de 

studiu/schimb de experiență). 
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Sistemul de management 

al calității implementat 

și dezvoltat. 

2017-

2019 

În limita alocațiilor 

bugetare. 

DPPA, SAI, 

DJPC 

 Standardizarea tuturor proceselor / 

procedurilor manageriale / instituționale 

 Indicatorii de performanță individuală stabilite 

și implementate.  

 Experți în domeniul contractați. 

 Personal instruit. 

a) Abilități în domeniul 

standardizării proceselor / 

procedurilor manageriale / 

instituționale. 

b) Abilități de stabilire și 

implementare a indicatorilor 

de performanță.  

c) Capacități de evaluare a 

performanțelor individuale. 

Evaluări periodice din 

punct de vedere 

structural, funcțional și 

de management în cadrul 

subdiviziunilor din 

subordinea DPF 

efectuate. Recomandări 

formulate și înaintate 

conducerii DPF pentru 

aprobare. 

2017-

2019 

În limita alocațiilor 

bugetare. 

Subdiviziunile 

structurale ale 

DPF pe linia 

proprie de 

activitate 

 Vizite în teritoriu efectuate. 

 Intervievarea personalului asigurată. 

 Recomandările de rigoare formulate și 

înaintate conducerii DPF pentru aprobare. 

 Decizii cu privire la optimizarea  structurală, 

funcțională și de management a subdiviziunilor din 

subordinea DPF adoptate și implementate. 

a) Capacități de desfășurare a 

evaluării structurale, 

funcționale și de 

management.  

b) Abilități privind 

formularea recomandărilor și 

luarea deciziilor cu privire la  

optimizarea  structurală, 

funcțională și de 

management. 

Sistemul de formare e-

learning a personalului 

Poliţiei de Frontieră 

aplicat și dezvoltat la 

nivel central și regional. 

2017-

2018 

- În limita alocațiilor 

bugetare. 

- Proiectul 

„Continuarea 

implementării 

conceptului de MIF în 

RM, conform 

conceptului european 

MIF modernizat”. 

(MPF). 

Echipa de 

proiect MPF, 

DMLA, 

DIE, CNPF  

Parteneri: 

IGPFR; 

ICMPD 

 Anunțarea licitațiilor, achiziţionarea 

serviciilor, tehnologiilor informaţionale şi a 

echipamentelor. 

 Dezvoltarea cadrului normativ de aplicare a 

tehnologiilor noi implementate. 

 Instruirea personalului. 

 Dezvoltarea unui modul de instruire pentru 

sistemul  de formare e-learning pe subiecte 

anticorupție și integritate. 

a) Abilități și experiență în 

organizarea licitațiilor, 

achiziţionarea serviciilor, 

tehnologiilor informaţionale 

şi a echipamentelor. 

b) Abilități de revizuire a 

cadrului normativ. 

c) Abilități de proiectare a 

programelor de instruire. 

d) Capacități de instruire și 

gestionare a Sistemului de 

instruire la distanță e-

learning. 

Sistemul  de 

management integrat al 

frontierei de stat  

fortificat la nivel 

2017-

2018 

Echipa de 

proiect MPF 

DPPA 

Parteneri: 

 Experţi contractați și consultaţi. 

 Elaborarea și dezvoltarea cadrului normativ 

național privind CN MIFS.   

 Evaluarea Strategiei Naționale privind MIFS 

a) Capacități de elaborare a 

cadrului normativ. 

b) Abilități de organizare și 

desfășurare a instruirilor. 
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național. IGPFR; 

ICMPD 

pentru anii 2015-2017. Elaborarea proiectului nou 

al SN MIFS.  

 Desfășurarea activităților specifice de instruire. 

c) Capacităţi de planificare 

strategică. 

Fluctuația de personal la 

nivel regional și tactic 

diminuată. Suplinirea 

funcțiilor vacante 

asigurată.  

2017-

2018 

În limita alocațiilor 

bugetare. 

DGRU, DJPC, 

DEF, DGCF, 

SRP 

Parteneri: APL 

 Evaluarea nivelului de satisfacție în muncă a 

personalului, inclusiv identificarea și diminuarea 

factorilor ce influențează dinamica acesteia. 

 Mecanisme de motivare financiară și non-

financiară, a personalului, revizuite, optimizate și 

aplicate.  

 Atractivitate în ocuparea  funcțiilor vacante în 

cadrul direcțiilor regionale și sectoarelor Poliției de 

Frontieră sporită. 

 Campanii de promovare a imaginii PF și de 

informare asupra gradului de conştientizare a 

activității instituționale, desfășurate. 

 Crearea unor programe de formare 

profesională inițială a specialiștilor precum: 

inspector-intendent, inspector-tehnician, inspector-

chinolog, pe baza CNPF, Centrului Chinologic, 

etc. 

a) Capacități de consolidare 

a gradului de motivare 

financiară și non-financiară a 

personalului pentru 

atractivitatea în ocuparea 

funcțiilor vacante. 

b) Capacități de desfășurare 

a campaniilor de informare și 

de promovare a imaginii PF. 

c) Capacități de analiză și 

evaluare a culturii 

organizaționale. 

d) Capacități de lucru în 

echipă. 

e) Abilități de elaborare a 

programelor de instruire. 

Modelul nou de 

organizare și desfășurare 

a activității psihologice 

realizate în cadrul 

Poliției de Frontieră. 

2017-

2019 

- În limita alocațiilor 

bugetare. 

- Proiectul „Dezvoltarea 

Sistemului Serviciilor 

Psihologice Integrate a 

Departamentului 

Poliției de Frontieră în 

Republica Moldova”. 

DGRU, DPPA, 

DEF 

Partener:  

OIM 

 Anunțarea licitațiilor, achiziţionarea 

serviciilor, tehnologiilor informaţionale şi a 

echipamentelor. 

 Dezvoltarea cadrului normativ de aplicare a 

tehnologiilor noi. 

 Instruirea personalului. 

a) Capacități de  pregătire  a 

documentației necesare în 

vederea atragerii fondurilor 

externe. 

b) Capacități de asigurare a 

bunei implementări a 

proiectului de asistență 

externă. 

II. CREȘTEREA POTENȚIALULUI  DE CONTROL AL FRONTIEREI DE STAT ȘI SPORIREA CAPACITĂȚILOR TEHNICE  

A POLIȚIEI DE FRONTIERĂ PE SEGMENTELE TERESTRU, FLUVIAL ȘI AERIAN 

Sistemul de planificare a 

serviciului la controlul 

frontierei de stat revizuit 

și adaptat conform 

particularităților SICOC. 

2017-

2018 

În limita alocațiilor 

bugetare. 

DGCF, 

DGMO,  

DJPC 

 

 Testarea SI COC, corectarea lacunelor din 

sistem reieșind din caietul de sarcini. 

 Revizuirea, actualizarea și aplicarea cadrului 

normativ în domeniu. 

 Instruirea personalului privind utilizarea 

SICOC. 

a) Capacități și cunoștințe în 

gestionarea  SI. 

b) Capacități de armonizare a 

cadrului normativ. 

c) Capacități de instruire a 

personalului conform 
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necesităților PF. 

Perimetrul majorat al 

frontierei de stat 

supravegheat prin 

intermediul sistemelor 

fixe de monitorizare 

video. 

2017-

2019 

- În limita alocațiilor 

bugetare. 

- Proiectul „ADM-

PPP”. 

- Suport bugetar al UE. 

DPPA, DGCF, 

DGMO,  

DMLA, DCI 

Partener: 

DTRA  

 Facilitarea implementării proiectului de 

asistență externă. 

 Mentenanța sistemelor tehnice de 

supraveghere asigurată. 

a)  Capacități de asigurare a 

mentenanței sistemelor fixe 

de supraveghere video a 

frontierei de stat. 

Tehnologii moderne de 

control al frontierei 

implementate. 

2017-

2019 

-  În limita alocațiilor 

bugetare. 

- Proiectul „ADM-

PPP”. 

- Proiectul „Sporirea 

managementului 

frontierei 

albastre/aeriene între 

RM și Ucraina” (PaE). 

- Proiectul 

„Implementarea 

sistemului de  control 

video la punctele de 

trecere rutiere a 

frontierei moldo-

ucrainene” (PaE). 

DPPA, DGCF, 

DGMO, 

DMLA, DEF 

Parteneri: 

DTRA, 

Delegația UE, 

SV, SFS, 

SGSU 

 Pregătirea documentației necesare aferente 

proiectului de asistență externă.  

 Asigurarea promovării, co-finanțării și a bunei 

implementări a proiectului.  Mediatizarea asistenței 

acordate. 

 Dezvoltarea cadrului metodologic și normativ 

de aplicare a tehnologiilor noi. 

a) Capacități de  pregătire  a 

documentației necesare în 

vederea atragerii fondurilor 

externe. 

b) Capacități de asigurare a 

bunei implementări a 

proiectelor de asistență 

externă. 

c) Capacitate de co-finanţare 

a instituției. 

Studiul de fezabilitate pe 

componenta aeriană 

desfășurat. 

2017-

2019 

- În limita alocațiilor 

bugetare. 

- TAIEX 

DPPA 

DGCF 
  Surse alternative de finanțare externă 

identificate. Pregătirea și înaintarea documentației 

necesare pentru atragerea fondurilor externe, 

inclusiv prin intermediul Instrumentului financiar 

TAIEX. 

a) Capacități de  pregătire  a 

documentației necesare 

atragerii fondurilor externe. 

b) Capacități de asigurare a 

bunei implementări a 

proiectelor de asistență 

externă. 

Potențialul Centrului 

chinologic al DPF 

consolidat. 

2017-

2019 

- În limita alocațiilor 

bugetare. 

- Proiecte de asistență 

externă comune cu  
Serviciul de Pază a 

Frontierei al Letoniei. 

DGCF, 

DGRU,  

DPPA, DCI 

Partener: JTI, 

Ambasada 

SUA în RM,  

 Statele de personal în domeniul chinologic din 

nivelul regional și tactic majorate. 

 Surse de finanțare externă identificate.  

 Elaborarea  și promovarea pentru examinare 

către entitatea finanțatoare a documentației 

necesare pentru atragerea fondurilor externe. 

a)  Capacități de creștere, 

dresare și întrebuințare a 

câinilor de serviciu. 

b) Abilități de armonizare a 

cadrului normativ. 

c) Capacități de  pregătire  a 
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- Asistența 

reprezentanței 

Companiei JTI în RM. 

- Ambasada SUA în 

RM. 

Serviciul de 

Pază a 

frontierei al 

Letoniei   

 Cadrul normativ de activitate în domeniul 

chinologic armonizat.  

 Personalul specializat instruit. 

 Cîini specializați, echipamente de dresaj și 

întreținere a acestora asigurate. 

documentației necesare 

atragerii fondurilor externe. 

Conceptul de control 

comun al frontierei de 

stat dintre Republica 

Moldova și Ucraina 

extins. 

2017-

2018 

 

-  În limita alocațiilor 

bugetare. 

- Proiect „Construcția 

pe teritoriul RM a PTF 

„Palanca”, operat în 

comun de autoritățile de 

frontieră moldo-

ucrainene” (PaE). 

- Proiect „Consolidarea 

MIF prin realizarea în 

comun a controlului de 

frontieră și schimbul de 

informații la frontiera 

moldo-ucraineană” 

(PaE). 

DGCF, DCI,  

DPPA, 

Parteneri: 

UNDP, OIM, 

SV, SGSU, 

SFSU 

 Negocierea, semnarea și implementarea 

Acordului dintre Guvernul RM şi Cabinetul de 

Miniştri al Ucrainei privind cooperarea la 

efectuarea controlului în comun al persoanelor, al 

mijloacelor de transport şi al mărfurilor la frontiera 

de stat moldo-ucraineană. 

 Elaborarea și semnarea anexei la Schema 

tehnologică de organizare a controlului în comun a 

persoanelor, mijloacelor de transport, mărfurilor și 

obiectelor în punctul de trecere a frontierei 

„Pervomaisc-Cuciurgan”, semnat la 22.01.2016 

pentru aplicarea primei faze a controlului comun 

etapizat. 

 Realizarea activităților necesare pentru 

implementarea controlului în  comun în PTF 

internaţional „Pervomaisk-Cuciurgan” pe teritoriul 

Ucrainei. 

 Cadrul juridic necesar pentru lansarea 

controlului comun în cadrul  punctelor de trecere  

internaționale la frontiera de stat moldo-ucraineană  

elaborat, aprobat și aplicat. 

 Asigurarea promovării, co-finanțării și a bunei 

implementări a proiectelor  din cadrul Inițiativei 

pilot privind MIF a PaE. Mediatizarea asistenței 

acordate. 

 Inițierea negocierilor cu autoritățile de 

frontieră ale Ucrainei privind modificarea 

Acordului între Guvernele RM și UA privind 

punctele de trecere a frontierei moldo-ucrainene și 

trecerea simplificată a cetățenilor ce locuiesc în 

raioanele de frontieră în scopul schimbării direcției 

a) Capacități de negociere a 

tratatelor/acordurilor 

internaționale. 

b) Cunoștințe și abilități  

pentru revizuirea și 

armonizarea cadrului juridic 

interinstituțional și 

internațional. 

c) Capacități de promovare și 

buna implementare a 

proiectelor  de asistență 

externă. 
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de amplasare a unor PTF cu statul local, precum și 

pentru revizuirea statuturilor punctelor de trecere 

locale pe sectorul moldo-ucrainean a frontierei de 

stat. 

Capacitățile de reacție 

ale subdiviziunilor în 

situații de criză și 

capacități de securitate 

aeronautică și menținere 

a ordinii publice în 

cadrul PTF, inclusiv 

aeroportuare, sporite. 

2017-

2019 

- În limita alocațiilor 

bugetare. 

-  Centrul regional de 

asistență pentru 

implementarea 

controlului și verificării 

armamentului 

(RACVIAC). 

-  Programul EXBS. 

DGMO, 

DGRU, 

DGCF, DCI, 

DPPA 

Parteneri: 

DTRA, 

Ambasada 

SUA în RM,  

Centrul 

RACVIAC 

 Instruirea personalului. 

 Identificarea oportunităților/parteneriatelor noi 

de cooperare, valorificarea celor existente. 

a) Capacități de organizare a 

instruirilor. 

b) Capacități în identificarea 

și valorificarea oportunităților 

noi de cooperare. 

Controlul comun la 

trecerea frontierei de stat 

moldo-române inițiat și 

dezvoltat. 

2017-

2019 

În limita alocațiilor 

bugetare. 

DCI, DGCF 

Partener: 

IGPFR 

 Elaborarea, negocierea și semnarea proiectului 

Acordului între Guvernul RM şi Guvernul 

României cu privire la controlul persoanelor, 

mijloacelor de transport şi mărfurilor în punctele 

comune de trecere a frontierei de stat dintre RM şi 

România. 

a) Capacități în elaborarea și 

negocierea 

tratatelor/acordurilor 

internaționale. 

 

Conceptul de patrulare 

comună a frontierei de 

stat moldo-române 

dezvoltat. 

2017-

2019 

În limita alocațiilor 

bugetare. 

DCI, DGCF 

Partener: 

IGPFR 

 Negocierea, semnarea și implementarea 

proiectului Protocolului între DPF al MAI din RM 

și IGPF din cadrul MAI din România privind 

constituirea și activitatea echipelor mixte de 

patrulare la frontiera de stat comună. 

 Elaborarea și adaptarea cadrului normativ 

instituțional privind implementarea patrulării 

comune. 

 Realizarea patrulărilor comune, inițial ca 

proiect-pilot, cu ulterioara evaluare a 

componentelor și a conceptului patrulării comune. 

a)  Capacități în negocierea 

tratatelor/acordurilor 

internaționale. 

b) Ședințe de instruire pentru 

angajații PF implicați în 

patrularea comună. 

Sistemul de informații  

avansate despre pasageri 

implementat și 

funcțional.  Capacitățile 

proprii de instruire în 

2017-

2019 

- Nu sunt mijloace/surse 

financiare.  

DPPA, 

DGCF,  

DGMO  

Partener: 

EUBAM 

 Grup de lucru inter-instituțional pentru 

identificarea soluțiilor de  implementare a 

sistemului în SPF AIC format. Soluții identificate. 

 Surse eligibile de finanțare externă identificate 

 Elaborarea documentației necesare pentru 

a) Capacități în identificarea  

finanțării externe eligibile. 

b) Capacități de  pregătire  a 

documentației necesare 

identificării și atragerii 
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domeniu asigurate. atragerea fondurilor externe, parteneriate extinse. fondurilor externe. 

 

Introducerea controlului 

automatizat pe baza 

datelor biometrice în 

SPF „Aeroportul 

Internațional Chișinău”. 

2017-

2019 

- Nu sunt mijloace/surse 

financiare. 

DPPA, 

DGCF, 

DGMO 

Partener: 

EUBAM 

 Surse de finanțare externă identificate. 

 Elaborarea documentației necesare pentru 

atragerea fondurilor externe, parteneriate extinse. 

 

a) Capacități în identificarea  

finanțării externe eligibile.  

b) Capacități de  pregătire  a 

documentației necesare 

identificării și atragerii 

fondurilor externe. 

Baza tehnică a 

laboratorului 

criminalistic al DPF 

îmbunătățită. 

2017-

2019 

- Nu sunt mijloace/surse 

financiare. 

DPPA, DED 

Partener: 

EUBAM 

 Surse eligibile de finanțare externă 

identificate. 

 Elaborarea documentației necesare pentru 

atragerea fondurilor externe, parteneriate extinse. 

 Instruirea formatorilor în domeniu. 

a) Capacități de  pregătire  a 

documentației necesare în 

vederea identificării și 

atragerii fondurilor externe. 

Laboratorul criminalistic 

din cadrul DED acreditat 

conform standardului 

ISO 17025 (Legea nr.68 

din 14.04.2016). 

2017 - Nu sunt mijloace/surse 

financiare. 

DED 

Partener: 

Interlub 

Consult 

S.R.L. 

 Surse eligibile de finanțare externă 

identificate. 

 Elaborarea documentației necesare pentru 

acreditarea laboratorului la organismul național 

(Moldac). 

a) Capacități de gestionare a 

laboratorului criminalistic. 

b) Capacități în domeniul 

standardizării proceselor. 

III. PERFECȚIONAREA CAPACITĂȚILOR DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A MIGRAȚIEI ILEGALE, 

CRIMINALITĂȚII TRANSFRONTALIERE, ALTOR ÎNCĂLCĂRI CE POT FI COMISE LA FRONTIERA DE STAT 

Sistemul național de 

coordonare a securităţii 

frontaliere funcțional din 

punct de vedere al 

procedurilor, dotărilor și 

pregătirii personalului. 

2017-

2018 

- În limita alocațiilor 

bugetare.  

- Proiectul „ADM-

PPP”. 

DGMO, 

DPPA, 

DMLA, DEF, 

DJPC 

Partener: 

DTRA 

 Procedurile standard de operare aprobate și 

aplicate după crearea unui concept unic la nivel de 

MAI pe domeniul dat. 

 Revizuirea cadrului normativ în vederea 

excluderii dublărilor sau competențelor improprii a 

personalului centrelor regionale de coordonare și 

evitarea implicării acestora la alte activități decît 

cele prevăzute.  

 Crearea unităților de gardă în cadrul sediilor 

Direcțiilor regionale sau examinarea oportunităților 

de implicare a personalului acestora în asigurarea 

securității sediilor și bunurilor din dotare. 

 Elaborarea și aplicarea Regulamentului cu 

privire la furnizarea datelor/informațiilor 

operaționale. 

 Instruirea personalului centrelor de 

a) Abilități de elaborare și 

aplicare a  procedurilor 

standard de operare. 

b) Capacități de elaborare, 

revizuire a  cadrului 

normativ. 

c) Abilități în domeniul 

gestionării informațiilor 

operaționale, inclusiv a 

consemnelor. 
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coordonare, precum și din cadrul PTF, în domeniul 

gestionării informațiilor operaționale, inclusiv a 

consemnelor. 

 Asigurarea subdiviziunilor cu sisteme de pază 

complexă (sisteme de pază şi alarmă în caz de 

incendiu, sisteme de protecţie şi limitare de acces, 

sisteme de supraveghere video, sisteme de alarmă, 

sisteme electronice de comunicare etc.). 

Activități la nivel 

național și internațional 

organizate și desfășurate 

în conformitate cu 

Planul de cooperare cu 

Agenția FRONTEX. 

2017-

2019 

-  În limita alocațiilor 

bugetare.  

- FRONTEX.  

DGMO, 

DGRU, DAR, 

DCI  

Partener: 

FRONTEX 

 Realizarea Planului de cooperare cu Agenția 

FRONTEX pentru anii 2015-2017. 

 Planul de cooperare cu Agenția FRONTEX 

pentru anii 2018-2020 elaborat și pus în aplicare. 

a) Capacități de elaborare și 

realizare a Planului de 

cooperare cu Agenția 

FRONTEX.  

Cooperarea bilaterală și 

schimbul de experiență 

pe tematici de interes 

instituțional, dezvoltate. 

 

2017-

2019 

- În limita alocațiilor 

bugetare. 

- Planuri de cooperare 

bilaterală. 

- Asistența Misiunii 

EUBAM. 

 

DCI, alte 

subdiviziuni 

structurale ale 

DPF 

  

 Continuarea relațiilor de cooperare  bilaterală 

cu autoritățile de frontieră din România, Ucraina, 

Letonia, Estonia, Polonia și Georgia.  

 Examinarea oportunităților de 

inițiere/revigorare a relațiilor de cooperare cu 

statele UE situate la frontierele externe (Lituania, 

Finlanda, Bulgaria) și statele non-UE situate la 

frontierele externe ale UE (Turcia și Belarus).  

Cadru juridic de cooperare internațională extins și 

valorificat. 

a) Abilități în identificarea, 

negocierea și încheierea 

acordurilor de cooperare  

bilaterală. 

b) Capacități în identificarea  

oportunităților noi de 

cooperare sau revigorare 

celor existente. 

Participarea DPF în 

cadrul inițiativelor de 

cooperare multilaterală  

pentru promovarea 

politicilor instituționale, 

asigurată. 

Operațiuni/instruiri și 

activități de altă natură 

comune cu participarea 

organismelor 

internaționale 

organizate. 

2017-

2019 

- În limita alocațiilor 

bugetare. 

- Proiectul „Sporirea 

capacităților privind 

MIFS”. 

(FRONTEX/PaE). 

- Programul de 

securitate la frontieră a 

DCAF. 

- Inițiativa regională 

Migraţie, Azil şi 

Refugiaţi (MARRI). 

DCI, DPPA, 

subdiviziuni 

structurale ale 

DPF 

Parteneri: 

DCAF, 

ICITAP, 

CEPOL, 

SELEC, Biroul 

Coordonator al 

Ariei de 

Prioritate 11 a 

 Asigurarea bunei implementări a proiectului. 

Mediatizarea asistenței acordate. 

 Continuarea participării în cadrul platformelor 

și inițiativelor de cooperare multilaterală existente. 

 Identificarea oportunităților noi de cooperare 

și extinderea participării PF în cadrul acestora. 

 Cadrul juridic de cooperare internațională 

extins și valorificat. 

a) Capacități în asigurarea 

bunei implementări a 

proiectelor. 

b) Capacități în identificarea 

oportunităților noi de 

cooperare și extinderii 

participării PF în cadrul  

platformelor și inițiativelor de 

cooperare multilaterală. 
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- Convenția de 

cooperare polițienească 

pentru Europa de Sud-

Est (CCPESE). 

- Centrul SELEC. 

- AP 11 a EUSDR. 

- Panelul MIF a PaE. 

- PARP/IPAP RM-

NATO. 

SUERD 

Schimbul automatizat de 

informații privind 

persoanele și mijloacele 

de transport, cu care 

persoanele traversează 

frontiera de stat moldo-

ucraineană implementat. 

2017-

2018 

- În limita alocațiilor 

bugetare. 

- Proiect „Consolidarea 

MIF prin realizarea în 

comun a controlului de 

frontieră și schimbul de 

informații la frontiera 

moldo-ucraineană” 

(PaE). 

DGMO, 

DGCF, 

DGRU, DCI, 

DPPA 

Partener: 

OIM 

 Pregătirea documentației necesare aferente 

proiectului de asistență externă, facilitarea 

implementării acestuia.  

 Instalarea echipamentelor, customizarea 

sistemelor de comunicații și schimb de date. 

 Dezvoltarea cadrului metodologic și normativ 

de aplicare a tehnologiilor noi. 

a)  Capacități de  pregătire  a 

documentației necesare 

identificării și atragerii 

fondurilor externe. 

Punctul de contact la 

frontiera moldo-

ucraineană creat și 

funcțional. 

DGMO, 

DGCF, 

DGRU, DCI, 

DPPA 

Partener: 

OIM 

 Asigurarea semnării Protocolului în domeniul 

între DPF și SGSU. 

 Pregătirea documentației necesare aferente 

proiectului de asistență externă din cadrul PaE, 

facilitarea implementării acestuia.  

 Dezvoltarea cadrului metodologic și normativ 

de aplicare a tehnologiilor noi. 

 Crearea posturilor necesare în cadrul DR 

pentru asigurarea activității punctului de contact. 

 Elaborarea regulamentului subdiviziunii, 

identificarea și instruirea personalului. 

a) Capacități de  pregătire  a 

documentației necesare 

semnării Protocolului vizat. 

b)  Capacități de  pregătire  a 

documentației necesare 

identificării și atragerii 

fondurilor externe. 

 

 Dotarea tehnică a 

structurilor de 

investigații speciale, 

urmărire penală 

realizată. 

2017-

2019 

- În limita alocațiilor 

bugetare. 

- Reprezentanța 

Companiei JTI în RM. 

DPPA, DIS, 

DUP  

Partener:  

JTI 

 Necesitățile instituționale în domeniu evaluate, 

înaintate și promovate. 

 Elaborarea documentației necesare pentru 

atragerea fondurilor externe, parteneriate extinse. 

a) Capacități în evaluarea 

necesităților instituționale. 

b) Capacități de pregătire a 

documentației necesare 

atragerii fondurilor externe și 

extinderii parteneriatelor. 

Capacitățile profesionale 

a ofițerilor de 

investigații speciale și 

2017-

2019 

-  În limita alocațiilor 

bugetare. 

- Proiectul „Dezvoltarea 

DPPA, DIS, 

DUP 

Partener: 

 Programe specifice de instruire organizate cu 

sprijin extern. 

 Asigurarea promovării și a bunei implementări 

a) Capacități în asigurarea 

promovării și a bunei 

implementări a proiectelor de 
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urmărire penală 

consolidate prin 

formarea și participarea 

la activități relevante în 

țară și în străinătate. 

capacităților de 

pregătire a personalului 

pentru contracararea 

fenomenului traficului 

de ființe umane și a 

infracțiunilor conexe”. 

- Proiectul QIEE. 

OIM, 

UNHCR 
a proiectului.  Mediatizarea asistenței acordate. asistența externă. 

b) Abilități în domeniul 

metodelor și procedurilor de 

investigații. 

 

Potențialul instituțional 

de reacție în cazul unui 

posibil aflux masiv de 

migranți la frontieră 

consolidat. 

2017-

2019 

-  În limita alocațiilor 

bugetare. 

- Asistența Biroului 

UNHCR din RM. 

DPPA, 

DGCF, 

DGRU 

Partener: 

UNHCR 

 Necesitățile instituționale în domeniu 

promovate către partenerii de dezvoltare. 

 Surse/mijloace alternative de finanțare 

identificate. 

 Activități specifice de instruire organizate, 

inclusiv cu sprijinul extern. 

a) Capacități în identificarea 

necesităților instituționale. 

b) Capacități de desfășurare a 

activităților specifice în cazul 

unui posibil aflux masiv de 

migranți la frontieră. 

c) Capacități în identificarea 

surselor alternative de 

finanțare. 

IV. DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII FRONTIEREI DE STAT, ÎMBUNĂTĂȚIREA CAPACITĂȚILOR 

DE ASIGURARE A MENTENANȚEI ECHIPAMENTELOR ȘI SISTEMELOR GESTIONATE 

Subdiviziuni din 

subordinea DPF 

reconstruite şi date în 

exploatare. 

 

2017-

2019 

- În limita alocațiilor 

bugetare. 

- Proiectul „Cooperare 

regională pentru 

prevenirea și 

combaterea 

criminalității 

transfrontaliere 

România – Moldova” 

(POC România - RM / 

2014-2020). 

DMLA, DEF, 

DPPA 

Partener:  

IGPR, IGPFR  

 Documentația necesară, inclusiv Studiile de 

fezabilitate pentru construcția și amenajarea a 4 

SPF noi întocmită și înaintată în adresa liderului de 

proiect. 

 Anunțarea licitațiilor, achiziţionarea serviciilor 

şi a echipamentelor. 

 Asigurarea promovării, co-finanțării și a bunei 

implementări a proiectului. 

a) Capacități în asigurarea 

promovării, co-finanțării și a 

bunei implementări a 

proiectului. 

Condiții optime create 

pentru asigurarea 

tratamentului uman al 

solicitanților de azil și 

persoanelor reținute.  

2017-

2019 

- În limita alocațiilor 

bugetare. 

- Asistența Biroului 

UNHCR din RM. 

DPPA, 

DGCF, 

DMLA 

Partener: 

UNHCR 

 Necesitățile instituționale în domeniu 

revizuite, înaintate și promovate. 

 Surse alternative eligibile de finanțare externă 

identificate. 

a) Capacități în identificarea 

necesităților instituționale. 

b) Capacități în identificarea 

surselor alternative de 

finanțare. 

Mentenanța 

infrastructurii IT, 

2017-

2019 

- În limita alocațiilor 

bugetare. 

DPPA, 

DGMO, DEF, 

 Pregătirea și înaintarea documentației necesare 

aferente proiectului de asistență externă. 

a) Capacități de asigurare a 

mentenanței infrastructurii IT, 
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sistemelor 

informaționale, 

sistemelor de 

supraveghere fixă a 

frontierei și a 

complexelor mobile de 

observație și detectare, 

gestionate de PF este 

asigurată.  

- Proiectul „ADM-

PPP”. 

DMLA, 

DGCF  

Partener: 

DTRA 

 Aplicarea mecanismelor de motivare 

financiară a personalului PF în domeniu și 

instruirea aprofundată a acestora cu asigurarea 

angajamentului de continuare a serviciului pe o 

perioadă determinată, dacă este cazul. 

 Laboratorul specializat de deservire tehnică 

creat și funcțional din punct de vedere al 

procedurilor, dotărilor și pregătirii personalului. 

sistemelor informaționale, 

sistemelor de supraveghere 

fixă a frontierei și a 

complexelor mobile de 

observație și detectare. 

b) Capacități de motivare 

financiară a personalului PF 

în domeniul. 

Fîșia de protecție a 

frontierei de stat 

delimitată integral. 

2017-

2019 

În limita alocațiilor 

bugetare. 

DGCF, DJPC, 

DMLA 

 Estimarea mijloacelor financiare necesare 

pentru lucrările de delimitare. 

 Pregătirea dosarelor. 

a) Capacități de delimitare a 

fîșiei de protecție a frontierei 

de stat. 

Cooperarea cu 

autoritățile Ucrainei 

pentru asigurarea 

finalizării procesului de 

demarcare a frontierei de 

stat. 

2017-

2019 

- În limita alocațiilor 

bugetare. 

DCI, DGCF, 

DJPC 

 Negocierea și pregătirea pentru semnare a 

Tratatului între RM şi Ucraina privind regimul 

frontierei de stat moldo-ucrainene, colaborarea şi 

asistenţa mutuală în problemele de frontieră. 

a) Capacități în negocierea 

tratatelor/acordurilor 

internaționale. 

Rețeaua fixă de 

comunicare  extinsă pe 

segmentul de sud și sud-

est a frontierei moldo-

ucrainene și SPF AIC. 

2017-

2019 

- Nu sunt mijloace/surse 

financiare. 

DPPA, 

DGMO, 

DGCF  

 Surse eligibile de finanțare externă 

identificate. 

 Elaborarea documentației necesare pentru 

atragerea fondurilor externe, parteneriate extinse. 

a) Capacități de atragere a 

fondurilor externe și 

extindere a parteneriatelor. 

V. SPORIREA GRADULUI DE INTEGRITATE A PERSONALULUI POLIȚIEI DE FRONTIERĂ, 

ASIGURAREA TRANSPARENȚEI INSTITUȚIONALE, COMUNICĂRII EFICIENTE ȘI PROMOVĂRII IMAGINII PUBLICE 

Planul de integritate al 

DPF implementat.  

2017-

2019 

-  În limita alocațiilor 

bugetare. 

- Suport bugetar oferit 

de UE 

 

DIE, DGMO, 

DPPA, DCI, 

SRP, DEF  

Partener: 

CNA, SPIA 

 Realizarea Planului de integritate al DPF 

pentru anii 2015-2017. 

 Planul de integritate al DPF pentru anii 2018-

2020 elaborat și pus în aplicare. 

 Promovarea activităților din Planul de 

integritate al DPF. 

a) Capacități în elaborarea și 

realizarea Planului de 

integritate al DPF. 

b) Capacități de instruire în 

domeniul anticorupție. 

Sistemul video de 

monitorizare a activității 

de serviciu și securizare 

personală a angajaților 

2017 - În limita alocațiilor 

bugetare. 

- Suport bugetar PALV. 

DIE, DJPC, 

DGCF  

Partener: 

UNDP 

 Anunțarea licitațiilor, achiziţionarea 

serviciilor, tehnologiilor informaţionale şi a 

echipamentelor. 

 Dezvoltarea cadrului metodologic și normativ 

a) Capacități în revizuirea 

cadrului metodologic. 

b) Abilități și experiență în 

organizarea licitațiilor, 
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PF implementat și 

funcțional. 

de aplicare a tehnologiilor noi. achiziţionarea serviciilor, 

tehnologiilor informaţionale 

şi a echipamentelor. 

Dezvoltarea și aprobarea 

în cadrul Poliției de 

Frontieră a politicii 

interne privind funcțiile 

sensibile. 

2017-

2018 

În limita alocațiilor 

bugetare. 

DIE, 

DGRU 

 Elaborarea și aprobarea listei funcțiilor 

sensibile conform modelului prezentat în anexa nr. 

1 a Politicii TIP privind funcțiile sensibile, 

aprobată prin ordinul ministrului Finanțelor. 

 Elaborarea și aprobarea Planului de gestiune a 

funcțiilor sensibile conform modelului prezentat în 

anexa nr. 2 a Politicii TIP privind funcțiile 

sensibile, aprobată prin ordinul ministrului 

Finanțelor. 

a) Capacități în domeniul 

definitivării politicii interne 

privind funcțiile sensibile. 

b) Capacități în identificarea  

funcțiilor sensibile în cadrul 

DPF. 

c) Capacități în  gestiune a 

funcțiilor sensibile 

identificate. 

Desfășurarea activităților 

de supraveghere și 

control a respectării 

legislației în vigoare și 

disciplinei de serviciu de 

către angajații Poliției de 

Frontieră. 

2017-

2019 

În limita alocațiilor 

bugetare. 

DIE, 

SRP 

 Desfășurarea ședințelor de instruire cu caracter 

de profilaxie cu angajații Poliției de Frontieră. 

 Studiul de caz în vederea cazurilor de corupere 

pasivă și consecințele acțiunilor de corupție în 

comun cu partenerii de colaborare.  

 Organizarea și desfășurarea flash-mobului cu 

caracter de prevenire a corupției în rândurile 

angajaților Poliției de Frontieră. 

 Organizarea și desfășurarea unui exercițiu 

practic demonstrativ privind promovarea imaginei 

specificului de activitate în vederea investigării și 

prevenirii acțiunilor de corupție. 

 Organizarea și desfășurarea unui atelier de 

lucru cu angajații Poliției de Frontieră în vederea 

prevenirii și combaterii actelor de corupție. 

a) Capacități în analiza 

situației privind cazurile de 

corupere pasivă și 

consecințele acțiunilor de 

corupție în cadrul PF. 

b) Capacități de prevenire a 

corupției în rândurile 

angajaților PF. 

Capacitățile profesionale 

ale personalului 

perfecționate, dotarea cu 

tehnică specială a 

subdiviziunii 

specializare în relațiile 

cu publicul realizată. 

2017-

2019 

- În limita alocațiilor 

bugetare. 

- Proiectul „Creșterea 

conștientizării 

populației asupra 

riscurilor migrației 

ilegale la frontieră” 

(MIEUX III). 

SRP, DPPA 

Partener: 

ICMPD, 

Fundația 

Hanns Seidel 

 Asigurarea promovării și a bunei implementări 

a proiectului. Mediatizarea asistenței acordate. 

 Surse alternative de finanțare externă 

identificate. Elaborarea documentației necesare 

pentru atragerea fondurilor externe, parteneriate 

extinse. 

a) Capacități în  atragerea 

fondurilor externe și 

extinderea parteneriatelor. 

b) Capacități în asigurarea 

promovării și a bunei 

implementări a proiectului. 
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III. NECESARUL DE CAPACITĂȚI ŞI SOLUŢII CONSOLIDATE 
 
 

Nivelul organizațional 

Instrumente Descrierea necesarului 

de capacități 

Soluțiile 

consolidate 

1.  

Schimbări la nivel 

funcțional 

1.1 Capacități în vederea evaluării funcționale și de management 

în cadrul subdiviziunilor din subordinea DPF. 

1.2 Capacități în domeniul elaborării cadrului normativ și de 

politici. 

a)  cadru de reglementare și de politici, adaptat / modificat. 

2.  

Schimbări la nivel 

structural 

2.1 Capacități de proiectare, implementare și revizuire a structurii 

organizaționale. 

a) vizite de studii și bunele practici, efectuate / preluate; 

b) structuri organizatorice apte să-și îndeplinească misiunile; 

c) noua structură organizațională, optimizată, pentru asigurarea 

drepturilor și condițiilor de muncă, excluderea supraîncărcării 

personalului ca urmare a deficitului de angajați.  

3.  

Schimbări la 

nivelul sistemelor 

de management 

3.1 Capacități pentru efectuarea analizei sistemelor de 

management. 

3.2 Capacități de elaborare și implementare a noilor sisteme de 

management. 

3.3 Capacități în vederea evaluării structurale, funcționale și de 

management în cadrul subdiviziunilor din subordinea DPF. 

3.4 Capacități în identificarea, descrierea și evaluarea proceselor 

de bază în cadrul subdiviziunilor DPF.  

3.5 Abilități în standardizarea a proceselor / procedurilor 

manageriale / instituționale la cele trei nivele. 

3.6 Abilități de stabilire și implementare a indicatorilor de 

performanță. 

3.7 Capacități de implementare a unui sistem de management al 

riscurilor instituționale. 

3.8 Abilități privind evaluarea funcționalității sistemului de MFC 

în cadrul DPF. 

3.9 Mecanisme de instruire a personalului în domeniul sistemului 

de MFC (vizite de studiu/schimb de experiență). 

3.10 Abilități de elaborare și aplicare a procedurilor standard de 

operare. 

a) consultarea / contractarea experților și analiză sistemelor de 

management efectuată; 

b) sistem de management financiar și control optimizat/dezvoltat; 

c) registrul proceselor de bază revizuit/optimizat; 

sistem de analiza riscurilor instituit și dezvoltat, 

d) vizite de studiu, efectuate, bunele practici, preluate; 

e) cadru normativ, adaptat, completat, modificat, după caz; 

f) programe, planuri și proceduri standard de operare în domenii de 

activitate elaborate și funcționale. 

4. Infrastructură, 

echipament și 

4.1 Capacități și cunoștințe de gestionare a sistemelor 

informaționale. 

a) studii privind necesarul tehnico-material, realizate; 

b) potențiali donatori, identificați și contactați; 
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tehnologia 

informațiilor 

4.2 Capacități de instruire a personalului conform necesităților PF 

4.3 Capacități de delimitare integrală a fîșiei de protecție a 

frontierei de stat. 

4.4 Capacități în asigurarea mentenanței infrastructurii IT, 

sistemelor informaționale, sistemelor de supraveghere fixă a 

frontierei și a complexelor mobile de observație și detectare. 

4.5 Abilități de proiectare și implementare a cadrului normativ. 

4.6 Abilități de gestionare a informațiilor operaționale, inclusiv a 

consemnelor. 

c) proiecte cu finanțare externă, inclusiv prin parteneriate publice 

private, elaborate, înaintate, promovate, negociate; 

d) tehnologii existente modernizate/ dezvoltate; 

e) mecanism de mentenanță a infrastructurii IT, sistemelor 

informaționale, sistemelor de supraveghere fixă a frontierei și a 

complexelor mobile de observație și detectare, instituit și dezvoltat. 

5. Consolidarea 

procesului de 

politici 

5.1 Capacități de evaluare a domeniului MIFS. 

5.2 Capacități de evaluare a necesităților instituționale.  

a) vizite de studii, efectuate, bune practici, preluate; 

b) necesitățile pe domenii de activitate identificate, programe 

implementate;  

c) proces de elaborare și implementare a politicilor, optimizat, cu 

includerea mecanismelor de coordonare internă, comunicare, răspundere, 

transparență și evaluare a impactului; 

d) mecanism de antrenare a managerilor în procesul de proiectare a 

politicilor, funcțional, control asigurat. 

6. Îmbunătățirea 

mecanismelor de 

cooperare inter-

instituțională și 

internațională 

7.1 Capacități de negociere și încheiere a acordurilor de 

cooperare cu ONG-uri, autoritățile naționale / internaționale 

relevante. 

7.2 Abilități de stabilire a interoperabilității între instituțiile din 

cadrul CN MIFS. 

7.3 Capacități în identificarea și valorificarea oportunităților noi 

de cooperare și extinderea participării PF în cadrul acestora. 

7.4 Capacități de desfășurarea a activităților specifice în cazul 

unui posibil aflux masiv de migranți la frontieră. 

a) cooperarea cu autoritățile naționale, ONG-uri, autoritățile de 

frontieră ale altor țări, extinsă și consolidată; 

b) domenii noi de cooperare cu parteneri externi, identificate, agreate, 

formalizate; 

c) proiecte finanțate parteneri de dezvoltare, inițiate, negociate, 

implementare 

Nivelul individual 

Instrumente 
Descrierea necesarului 

de capacități 

Soluțiile 

preferabile 

1.  

Instruiri și 

dezvoltare 

personală 

 

1.1. Capacități de utilizare a tehnologiilor și echipamentului 

modern. 

1.2 Capacități în domeniul standardizării proceselor. 

1.3 Capacități de aplicare a metodelor moderne de investigare. 

1.4 Capacități de proiectare a licitațiilor și activităților de 

achiziționarea a serviciilor, tehnologiilor informaţionale şi a 

echipamentelor 

a) proces de evaluare a necesarului de instruire a personalului, realizat; 

b) experți contractați; 

c) cursuri de instruire și de specializare în domeniile de responsabilitate 

ale subdiviziunilor specializate, organizate și desfășurate; 

d) vizite de studii, ateliere, conferințe și ședințe operative cu tematică 

relevantă în domeniu, organizate și desfășurate 
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1.5 Capacități în proiectarea și realizarea campaniilor de 

informare, promovare a imaginii PF. 

1.6 Capacități de creștere, dresare și întrebuințare a câinilor de 

serviciu.  

1.7 Capacități și cunoștințe în domeniul patrulării comune. 

1.8 Capacități în domeniul gestionării laboratorului criminalistic. 

1.9 Capacități de comunicare și utilizare a limbilor străine. 

1.10 Capacități în elaborarea și realizarea Planului de integritate 

al DPF. 

2.  

Studierea și 

preluarea bunelor 

practici 

2.1 Capacități de organizare și desfășurare a operațiunilor 

comune, inclusiv internaționale.  

2.2 Capacități de instruire și gestionare a Sistemului de instruire 

la distanță e-learning. 

2.3 Capacități de instruire în domeniul anticorupție. 

2.4 Capacități de evaluare a domeniului MIFS. 

2.5 Capacități de pregătire a documentației necesare atragerii 

fondurilor externe. 

2.6 Capacități de asigurare a bunei implementări a proiectelor de 

asistență externă. 

a) inițiative de asistență externă privind studierea experienței pozitive 

internaționale, elaborate, înaintate, negociate; 

c) experții UE necesari pentru formularea de recomandări și adaptarea 

formelor / metodelor de activitate la standardele UE în domeniile 

deficitare, contractați; 

d) consultanță externă în procesul de elaborare / armonizare a cadrului 

normativ și de cooperare internațională cu cea comunitară, acordată; 

e) documente de politici, planuri / programe privind procedurile 

operaționale comune, elaborate, operaționale. 

3.  

Modificarea 

politicilor interne 

în domeniul 

resurselor umane 

3.1 Capacități de evaluare a performanțelor individuale. 

3.2 Capacități în domeniul definitivării politicii interne privind 

funcțiile sensibile. 

3.3 Capacități în identificarea funcțiilor sensibile în cadrul DPF, 

precum și în gestionarea acestora. 

a) politica internă privind funcțiile sensibile instituită și implementată. 

 

4.  

Schimbarea 

culturii 

organizaționale 

4.1 Capacități de analiză și evaluare a culturii organizaționale. 

4.2 Capacități de lucru în echipă și receptivitate. 

4.3 Capacități în consolidarea gradului de motivare financiară și 

non-financiară a personalului. 

a) oportunități de ameliorare a culturii organizaționale, identificate, 

politici în domeniu elaborate și implementate; 

b) valori organizaționale bazate pe integritate, profesionalism și 

devotament, identificate, diseminate și aplicate; 

c) campanii de socializare și motivare, desfășurate; 

d) sondaje anuale de opinii interne şi externe, desfășurate, evaluate, 

valorizate. 
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IV. MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA PDS 

În scopul aplicării, Programul de Dezvoltare Strategică va fi pus, după aprobare, la 

dispoziția structurilor / persoanelor cu atribuții nemijlocite de realizare a acțiunilor 

prevăzute în document. Acestea vor dispune / vor asigura, după caz, executarea 

responsabilităților ce le revin. Pentru punerea în aplicare a sarcinilor ce vizează mai multe 

structuri sau responsabilități multiple, se vor stabili lideri de problemă, se vor organiza 

grupuri de lucru sau se vor dispune alte măsuri necesare. Pe baza PDS se vor elabora 

planuri anuale de acțiuni, care vor detalia acțiunile strategice și vor particulariza sarcinile 

prevăzute la nivelul structurilor funcționale ale PF. La elaborarea planurilor anuale de 

activități și la programarea nemijlocită a sarcinilor, se vor menționa, în mod obligatoriu, 

impactul financiar și sursele bugetare. 

Monitorizarea vizează cunoașterea, în dinamică, a stadiului de îndeplinire a acțiunilor 

din planul de implementare, sub aspect cantitativ, calitativ, al managementului și 

desfășurării nemijlocite, al impactului, al indicatorilor de performanță, al respectării 

criteriilor de calitate și managementului riscurilor specifice. Monitorizarea PDS se asigură 

la nivelul Poliției de Frontieră prin Direcția politici și proiecte de asistență. Această 

structură va centraliza datele de progres. Scopul este cuantificarea rezultatelor, cunoașterea 

stadiului acțiunilor / proiectelor în desfășurare și adoptarea, eventual, a măsurile necesare 

de reglare a proceselor ce necesită ajustări organizatorice și funcționale. La rândul lor, 

structurile executante, precum și persoanele cu responsabilități în materie, vor efectua 

propriile monitorizări. Atenție specială se va acorda monitorizării / controlului acțiunilor 

ce presupun cooperarea inter-instituțională, a celor ce implică parteneriate internaționale și 

prezintă riscuri diverse. 

Evaluarea vizează cunoașterea stadiului implementării PDS și acțiunilor aferente, a 

relevanței și impactului, a neajunsurilor și soluțiilor de eliminare a acestora. În mod curent, 

raportarea progreselor se va realiza ierarhic, pe baza indicatorilor de performanță / altor 

criterii relevante, prin mecanismele instituționale din cadrul PF și potrivit cadrului de 

raportare existent în MAI și la nivel guvernamental. În situația proiectelor de dezvoltare, 

finanțate din surse bugetare interne / internaționale, raportările se vor face potrivit 

cerințelor entității financiare. Raportările de etapă se vor corela cu fazele proiectelor în 

desfășurare și cu sistemul evaluărilor periodice din cadrul PDS al MAI. În caz de 

constatare a unor probleme ce nu necesită amânare, se raportează  oportun și la persoanele 

/ structurile competente să dispună măsuri. 

Reglarea se realizează în situația în care, pe baza monitorizării curente, de etapă și a 

constatărilor punctuale, se identifică riscuri, amenințări sau chiar efecte negative, 

disfuncții care pun în pericol, sub diferite aspecte, îndeplinirea scopului, obiectivelor sau 

activităților PDS. Reglarea se realizează după raportarea situațiilor, justificarea 

schimbărilor și obținerea aprobărilor necesare. 

În vederea asigurării transparenței și deschiderii pentru dialogul cu publicul, 

societatea civilă, mass-media, autoritățile naționale, organizațiile internaționale și mediul 

de afaceri, DPF va publica PDS, precum și rapoartele de implementare și monitorizare ale 

acestuia, pe pagina oficială a instituției: www.border.gov.md. 
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ANEXA. nr.1 PROIECTE DE ASISTENȚĂ EXTERNĂ 

 

PROIECTE NEGOCIATE PENTRU ANII 2017 – 2019 

Denumirea proiectului Bugetul 

total 

Perioada Donator / 

coordonator 

Scopul proiectului 

1. Armele de Distrugere în masă – 

Programul de Prevenire a Proliferării 

(ADM-PPP) 

- 2012- DTRA a  
Departamentului 
Apărării al SUA 

Implementator: 

Raytheon 

Company 

Îmbunătățirea și consolidarea capacităților Poliției de Frontieră și a 

Serviciului Vamal de a descuraja, detecta și interzice trecerea armelor de 

distrugere în masă și a materialelor conexe peste frontiera de stat a RM.  

Asistența se acordă sub formă de echipamente, materiale, tehnologii și 

instruiri cu scopul sporirii securității frontierelor în vederea prevenirii, 

detectării, descurajării și interzicerii traficului cu arme de distrugere în 

masă și materiale și tehnologii aferente prin teritoriul Republicii Moldova. 

2. Programul pentru „Depistarea și 

prevenirea cazurilor de contrabandă cu 

substanțe nucleare” (NSDD) privind 

cooperarea în scopul prevenirii traficului 

ilicit de substanțe/ materiale nucleare și 

radioactive 

- 2013- Departamentul 

Energiei al SUA, 

Implementator: 

URS Federal 

Services Int. Inc. 

Cooperarea în vederea prevenirii traficului ilicit de materiale nucleare și 

alte materiale radioactive, prin cooperare tehnică și metodologică, inclusiv 

prin instalarea sau perfecționarea unor sisteme tehnice de detectare și 

identificare a acestor materiale la punctele de trecere a frontierei de stat 

precum și în teritoriul Republicii Moldova. 

3. Sporirea capacităților privind 

Managementul Integrat al Frontierei de 

Stat - în contextul Parteneriatului Estic 

- 2014-2017 UE 

Implementator: 

FRONTEX 

OMV, OIM, 

ICMPD 

Facilitarea circulației persoanelor și a mărfurilor, dar totodată menținerea 

siguranței la frontieră prin consolidarea cooperării inter-instituționale, 

dezvoltarea cooperării bilaterale și multilaterale dintre instituțiile relevante 

dintre statele membre PaE și UE, precum și alți actori interesați.  

4. Construcția pe teritoriul Republicii 

Moldova a punctului de trecere a 

frontierei „Palanca”, operat în comun de 

autoritățile de frontieră moldo-ucrainene 

6.377.550 

euro 

2015-2018 UE 

Implementator: 

UNDP 

Suport în facilitarea comerțului prin construcția pe teritoriul RM a PTF 

„Palanca”, operat în comun de autoritățile de frontieră moldo-ucrainene, în 

conformitate cu standardele europene și principiile de control comun, care 

va contribui la stabilizarea și dezvoltarea sustenabilă a regiunii.  

5. Inițiativa de calitate în Europa de Est și 

Caucazul de Sud (QIEE) 

- Faza II:  

2015 - 

2017 

UE 

Implementator: 

UNHCR 

Promovarea protecției refugiaților și a solicitanților de azil în Europa de 

Est și Caucazul de Sud în conformitate cu standardele internaționale și 

europene, în special pentru a îmbunătăți, printr-o abordare regională 

6. Continuarea implementării conceptului 

de management integrat al frontierei în 

Moldova, conform conceptului european 

MIF modernizat (Mobility Partnership 

Facility)  

178.508,4

2 euro 

2017 UE 

Implementator: 

IGPF a României 

Evaluarea și  continuarea rolului Consiliului Național de management 

integrat al frontiere stat. Creșterea capacității instituționale a DPF prin 

transferul și îmbunătățirea cunoștințelor în domeniul gestionării frontierelor 

inclusiv prin instruirea la distanță. 
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7. Creșterea conștientizării populației 

asupra riscurilor migrației ilegale la 

frontieră, finanțat în cadrul proiectului 

Migration EU Expertise (MIEUX III) 

- 2017 UE 

Implementator: 

ICMPD 

Îmbunătăţirea capacităților de comunicare externă a polițiștilor de 

frontieră în scopul promovării unui dialog constructiv cu populația pentru 

combaterea migrației ilegale. 

8. Consolidarea Managementului integrat al 

frontierei prin realizarea în comun a 

controlului de frontieră și schimbul de 

informații la frontiera moldo-ucraineană  

5.750.000 

euro 

2017-2019 UE 

Implementator: 

OIM 

Implementarea cadrului de cooperare internațional pentru organizarea 

controlului în comun în PTF „Pervomaisc-Cuciurgan” și PTF „Giurgiulești 

- Reni” la frontiera moldo-ucraineană, pe teritoriul Ucrainei, organizarea 

schimbului de informații privind persoanele și mijloacele de transport, cu 

care persoanele traversează frontiera moldo-ucraineană, precum și 

instituirea punctului de contact în PTF „Palanca”. 

9. Sporirea managementului frontierei 

albastre/aeriene între Republica Moldova 

și Ucraina 

1.940.000 

euro 

2017-2019 UE Sporirea nivelului de securitate și stabilitate la frontiera comună dintre 

RM și Ucraina prin cooperarea bilaterală și gestionarea consolidată a 

frontierelor. 

10. Cooperare regională pentru prevenirea și 

combaterea criminalității transfrontaliere 

România – Moldova (Programul 

Operațional Comun România-Moldova 

2014-2020) 

10.000.00

0 euro 

2018-2020 UE 

Implementator: 

IGP a României 

Creșterea securității la frontiera de Est a UE prin sporirea mobilității și 

capacității administrative a unităților de poliție și poliție de frontieră, 

precum și prin instruirea în comun a polițiștilor și polițiștilor de frontieră 

din România și Moldova, în perspectiva realizării interoperabilității la nivel 

European. 

11. Dezvoltarea capacităților de pregătire a 

personalului pentru contracararea 

fenomenului traficului de ființe umane și 

a infracțiunilor conexe 

- 2017-2019 Ambasada SUA 

Implementator: 

OIM 

Consolidarea capacităților operative și strategice de reacție în prevenirea 

și contracararea traficului de persoane și infracțiunilor conexe  și 

îmbunătățirea nivelului de protecție al victimelor traficanților și martorilor.  

12. Dezvoltarea Sistemului serviciilor 

psihologice integrate a Departamentului 

Poliției de Frontieră în Republica 

Moldova 

170.000 $ 1 Martie 

2017 – 28 

Februarie 

2019 

OIM Realizarea,  în premieră, a unui nou model de organizare și desfășurare a 

activității de psihologie în cadrul DPF și pentru ceilalți beneficiari. 

Sistemul serviciilor psihologice integrate este în acord cu politica MAI în 

domeniul activității psihologice și este proiectat pe baza legislației 

naționale relevante. 

13. Dezvoltarea capacităților a unităților 

chinologice ale autorităților de frontieră 

din republica Moldova și Georgia 

100.653,3

7 

euro 

2017 UE  

Implementator: 

Paza Frontierei de 

Stat a Republicii 

Letonia 

Consolidarea capacităților de management a frontierelor Republicii 

Moldova și Georgiei în domeniul chinologic și alinierea acestora la 

standardele statelor membre UE, prin: 

1. Sporirea capacităților în ceea ce privește metodele și mijloacele 

utilizate în serviciul chinologic de către instituțiile de frontieră ale 

Republicii Moldova și Georgiei, pentru controlul de frontieră; 

2. Reînnoirea fondului genetic al serviciului chinologic în Moldova și 

Georgia prin achiziționarea și antrenarea de noi câini. 
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PROIECTE FINALIZATE ÎN ANUL 2016 

Denumirea proiectului Bugetul Perioada  Donator / 

coordonator 

Scopul proiectului 

14. Suport pentru implementarea Planului de 

Acțiuni privind liberalizarea regimului de 

vize (SBS VLAP Policy Matrix) 

5.000.000 

euro 

2014-2016 UE Îmbunătățirea mobilității cetățenilor moldoveni, asigurarea ordinii publice 

si securității aeronautice, consolidarea statului de drept si a protecției 

drepturilor omului in conformitate cu standardele UE. Guvernare eficientă 

prin îmbunătățirea activității instituțiilor publice si gestionării resurselor 

publice, precum si asigurarea respectului pentru drepturile fundamentale 

ale omului. 

15. Patrularea comună la frontiera terestră și 

fluvială între Republica Moldova și 

Ucraina  

1.710.001,4 

euro 

2012 - 

2016 

UE, 

Implementator: 

Delegația UE 

din Ucraina 

Consolidarea capacităților profesionale de supraveghere în comun a 

frontierei moldo-ucrainene pe uscat și pe apele de frontieră, dotarea 

subdiviziunilor Poliției de Frontieră cu tehnică și echipament modern, 

dezvoltarea mecanismului de  coordonare a patrulării în comun a frontierei 

moldo-ucrainene terestre și fluviale. 

16. Formare pentru Poliția de Frontieră a RM 

în domeniul analizei criminale operative 

și a gestionării controalelor la frontieră, 

cu accent special pe tactici și tehnici de 

intervenție și de prim ajutor (Polish Aid) 

110.000 

euro 

2016 UE, 

Implementator: 

Centrul de 

Formare din 

Ketrzyn a Gărzii 

de Frontieră a 

Poloniei 

Instruirea angajaților Poliției de Frontieră în domeniul analizei criminale 

operative și a gestionării controalelor la frontieră, cu accent special pe 

tactici și tehnici de intervenție și de prim ajutor. 

17. Consolidarea cooperării și dezvoltarea 

capacităților autorităților de ocrotire a 

normelor de drept din statele membre ale 

UE și țările terțe în domeniul chinologic 

7.995,69 

euro 

2016 UE 

Implementator: 

MAI al Letoniei 

Consolidarea capacităților Centrului chinologic al Poliției de Frontieră 

prin donarea câinilor de serviciu și a echipamentelor speciale. 

18. Cooperarea în domeniul migrației ilegale 

și a protecției drepturilor omului (finanțat 

prin „Mecanismul financiar Norvegian”) 

170.310 

euro 

2014-2016 UE, 

Implementator: 

IGPF a 

României 

Sporirea securității cetățenilor prin îmbunătățirea eficienței cooperării 

între organele de drept și ONG-urile din țările partenere în combaterea 

migrației ilegale și crimei organizate. 

19. Alinierea conceptului de supraveghere 

aeriană a RM la cele mai bune practici 

UE  

- 11-

15.12.2016 

UE / TAIEX Organizarea vizitei de studiu la Departamentul Poliției și Pazei de 

Frontieră a Republicii Estonia. 
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ANEXA nr. 2  Subprogramul 06 „Managementul frontierei” al SSC  pe sectorul „Menţinerea ordinii publice” pentru anii 2018-2020 

Subprogramul 06 „Managementul frontierei” vizează activitățile de susținere a funcțiilor generale ale statului, de întărire a legalității, de asigurare a ordinii 

și securității publice, de prevenire și combatere a faptelor antisociale și, în particular, a migrației ilegale / criminalității transfrontaliere.  

Scopul subprogramului: Dezvoltarea unui sistem eficient de management al frontierei, care permite libera circulație a persoanelor și a mărfurilor, prevenirea 

criminalității transfrontaliere, respectând, totodată, drepturile și libertățile fundamentale ale omului. 

A. Probleme cheie: 

 Alocare de resurse 

financiare insuficiente pentru 

securizarea frontierei de stat la 

standarde UE, pentru 

asigurarea mentenenței 

echipamentelor și tehnicii 

provenite din asistența externă 

acordată PF, 

construcția/reconstrucția 

sediilor PF și majorarea statelor 

de personal. 

 Nivel redus de protecție 

socială și motivație, fluctuația 

semnificativă a personalului. 

 Lipsa unui sistem de 

indicatori de performanță 

instituționali, precum și absența 

unui sistem de management al 

calității. 

 Sistem slab dezvoltat de 

proceduri standard de operare, 

de management al riscurilor și 

situațiilor de criză. 

 Influențe incontrolabile ale 

factorului uman și riscul de 

corupție. 

 Dotare limitată cu mijloace 

de comunicații, în special în 

arealul de sud-est al Republicii 

Acțiuni Costurile acțiunilor pe ani (mii lei) Indicatori de monitorizare 

 2018 2019 2020 

A. Acţiuni curente  

Implementarea managementului integrat al 

frontierei de stat, combaterea migrației ilegale și 

a criminalității transfrontaliere. 

301.006,6 300.158,0 300.158,0 - Achiziții efectuate; 

- Personal dotat cu echipament 

necesar 

Dezvoltarea infrastructurii frontierei de stat. 3.500,0 15.000,0 15.000,0 Infrastructură dezvoltată 

Mentenanța bunurilor primite în calitate de 

asistență externă. 

10.714,4 11.899,1 11.899,1 Numărul sistemelor de 

telecomunicații deservite 

Instruirea personalului în domeniile de interes 

instituțional. 

115,4 122,0 122,0 Numărul de cursuri organizate 

B. Acţiuni ce contribuie la o utilizare mai 

eficace şi eficientă a resurselor  

 

Optimizarea proceselor operaționale și de 

cooperare prin elaborarea și aplicarea 

procedurilor standard de operare în diferite 

domenii de activitate. 

- - - POS implementate în diferite 

domenii de activitate 

Scoaterea din uz a tehnicii și echipamentului 

învechit, neperformant și înlocuirea acestuia cu 

a celui nou livrat în cadrul proiectelor de 

asistență externă. 

- - - Numărul subdiviziunilor dotate 

cu echipamentul nou  

Consolidarea capacităților proprii de menținere 

a echipamentului și tehnicii de serviciu. 

- - - Minimizarea costului mediu 

pentru întreținere a infrastructurii 

și bunurilor 

Reducerea cheltuielilor de menținere prin 

extinderea numărului punctelor de trecere a 

frontierei de stat controlate în comun cu 

autoritățile de frontieră ucrainene. 

- - - Puncte de trecere a frontierei de 

stat  controlate în comun cu 

autoritățile de frontieră ucrainene 

noi create 

Reducerea numărului de personal implicat în 

control frontierei de stat prin implementarea 

- - - Sisteme noi  fixe și mobile de 

monitorizare video a frontierei de 
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Moldova.  

 Infrastructura frontierei de 

stat slab dezvoltată.   Dificultăți 

în executarea lucrărilor de 

delimitare a fîșiei de protecție a 

frontierei de stat, care prin 

efectul legii este dată în 

utilizarea Poliției de Frontieră. 

   Capacități reduse de 

răspuns la apariția unui aflux 

masiv de  migranți la frontieră. 

 

B. Obiective de politici pe 

termen mediu: 

 Consolidarea sistemelor de 

management, de resurse umane 

și formare/ dezvoltare a 

capacităților profesionale ale 

personalului Poliției de 

Frontieră 

 Creșterea potențialului  și 

sporirea capacităților tehnice a 

Poliției de Frontieră de control 

al frontierei de stat pe 

segmentele terestru, fluvial și 

aerian. 

 Perfecționarea capacităților 

de prevenire și combatere a 

migrației ilegale, criminalității 

transfrontaliere, altor încălcări 

ce pot fi comise la frontiera de 

stat. 

 Dezvoltarea infrastructurii 

frontierei de stat, îmbunătățirea 

procedurilor automatizate de control trecerii 

frontierei și instalarea sistemelor fixe și mobile 

de monitorizare video a frontierei de stat. 

stat instalate  

C. Acţiuni nou identificate  

Asigurarea co-finanțării propunerii de proiect 

privind Sporirea Managementului Frontierei 

albastre/aeriene între RM și Ucraina, în cadrul 

inițiativei pilot a PaE în domeniul MIF, pre-

acceptat în cadrul inițiativei pilot a PaE în 

domeniul MIF. 

1.354,87 1.354,87 1.354,87 Contribuția financiară, din partea 

RM, asigurată, conform cerințelor 

entității finanțatoare. 

Asigurarea co-finanțării în cadrul propunerii de 

proiect privind Cooperare regională pentru 

prevenirea și combaterea criminalității 

transfrontaliere România-Moldova, pre-acceptat 

în cadrul POC România-Moldova 2014-2020.  

4.307,5 4.307,5 4.307,5 Contribuția financiară, din partea 

RM, asigurată, conform cerințelor 

entității finanțatoare. 

Asigurarea co-finanțării propunerii de proiect 

privind Îmbunătățirea managementului integrat 

al frontierei prin control comun la frontieră și 

schimb de informații la frontiera moldo-

ucraineană, finanțat în cadrul Inițiativei pilot a 

privind MIF a PaE. 

1090,0 - - Contribuția financiară, din partea 

RM, asigurată, conform cerințelor 

entității finanțatoare. 

Construcția și renovarea SPF Briceni, Criva și 

Soroca. 

8.000,0 8.000,0 8.000,0 Sectoarele PF renovate 

Mentananța infrastructurii TETRA. 10.000,0 11.000,0 12.000,0 Lucrările de mentenanță 

executate. 

Sisteme de telecomunicații 

funcționale. 

Mentananța sistemului fix de supraveghere. 2.000,0 3000,0 4000,0 Lucrările de mentenanță 

executate. 

Sistemul fix de supraveghere 

funcțional. 

Mentananța complexelor mobile de observație 

și detectare. 

500,0 600,0 700,0 Lucrările de mentenanță 

executate. 

Complexe de observație 

funcționale. 
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capacităților de asigurare a 

mentenanței echipamentelor și 

sistemelor gestionate. 

 Sporirea gradului de 

integritate a personalului PF, 

asigurarea transparenței 

instituționale, comunicării 

eficiente și promovării imaginii 

publice. 

 

 

Dezvoltarea rețelei fixe de comunicare pe 

segmentul de sud și sud-est a frontierei moldo-

ucrainene. 

18.075,7 18.075,7 18.075,7 Rețea de telecomunicații extinsă 

și funcțională. 

Dezvoltarea radiocomunicațiilor în standard 

TETRA în cadrul SPF AIC. 

2.000,0 - - Rețea de telecomunicații extinsă 

și funcțională. 

Implementarea sistemului avansat de informaţii 

despre pasageri (APIS) în cadrul  SPF AIC.  

3.555,0 3.555,0 3.555,0 Sistemul achiziționat, instalat, 

testat și aplicat în serviciu. 

Schimbul de informații despre 

pasageri efectuat. 

Modernizarea Centrului chinologic în cadrul 

DPF. 

4.800,0 4.700,0 4.700,0 Licitații organizate și 

desfășurate. Servicii achiziționate 

și efectuate. Echipamente 

achiziționate, instalate. 

Dezvoltarea bazei tehnice a laboratorului 

criminalistic al DPF.  

2.600,0 12,0 2.200,0 Echipamente achiziționate, 

instalate și în uz. 

Introducerea controlului automatizat pe baza 

datelor biometrice în cadrul SPF AIC. 

14.433,1 14.433,1 14.433,1 Sistemul achiziționat, instalat, 

testat și aplicat în serviciu. 

Renovarea și dotarea, în cadrul SPF, a 

camerelor de plasament a solicitanților de azil și 

persoanelor reținute. 

586,85 256,28 268,83 6 camere renovate și date în 

exploatare.  

Amenajarea cabinetelor psihologice în 

Direcțiile regionale și CNPF. 

1.419,1 1.419,1 1.419,1 5 cabinete psihologice amenajate 

și date în exploatare. 

Asigurarea, la o eventuală necesitate, a co-

finanțării de la bugetul de stat a proiectelor de 

asistență externă. 

211,5 211,5 211,5 Contribuția financiară, din partea 

RM, asigurată, conform cerințelor 

entității finanțatoare. 

Asigurarea Poliției de Frontieră cu mijloacele 

necesare în concordanță cu Planul național de 

contingență în cazul unui posibil aflux masiv de 

migranți la frontieră. 

665,0 666,0 667,0 Echipamente și mijloace 

necesare, conform necesităților 

identificate, achiziționate și 

repartizate.  

Consolidarea infrastructurii Colegiului 

Național al PF conform standardelor europene. 

9.954,0 9.954,0 9.954,0 Licitații organizate și 

desfășurate. Servicii achiziționate 

și efectuate. Echipamente 

achiziționate, instalate. 

Costul Subprogramului 06  315.336,4 327.179,1 327.179,1  
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LISTA ABREVIERILOR 

 

UE  Uniunea Europeană 

FRONTEX Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă 

EUBAM Misiunea UE de asistență la frontieră în Moldova și Ucraina 

ICNUR  Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați 

ICMPD  Centrul Internațional pentru Dezvoltarea Politicii de Migrație 

OIM  Organizația Internațională pentru Migrație 

BR al CS Biroul pentru Reintegrare al Cancelariei de Stat 

MF  Ministerul Finanțelor 

MAEIE  Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene 

MJ  Ministerul Justiției 

MA  Ministerul Apărării 

MS  Ministerul Sănătății 

MMPSF Ministerul Muncii Protecției Sociale și Familiei 

MTIC  Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor 

MDRC  Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor 

SIS  Serviciul Informații și Securitate 

CNA  Centru Național Anticorupție 

PG  Procuratura Generală 

SV  Serviciul Vamal 

AT  Agenția Turismului 

APL  autoritățile administrației publice locale 

ONG  organizații neguvernamentale 

MAI  Ministerul Afacerilor Interne  

DPF  Departamentul PF 

BMA  Biroul Migrație și Azil 

IGP  Inspectoratul General al Poliției 

STI  Serviciul Tehnologii Informaționale 

SPIA  Serviciul Protecție Internă și Anticorupție 

PF  Poliția de Frontieră  

 

Denumirea subdiviziunilor DPF  

DGCF   Direcția generală control al frontierei 

DGMO  Direcția generală management operațional 

DGRU  Direcția generală resurse umane  

DUP   Direcția urmărire penală 

DIS   Direcția investigații speciale 

DJPC   Direcția juridică și practică contravențională 

DAR   Direcția analiza riscurilor 

DED   Direcția expertiză a documentelor 

DIE  Direcție inspecție efectiv 

DPPA  Direcția politici și proiecte de asistență 

DCI   Direcția cooperare internațională  

DMLA   Direcția management logistic și achiziții 

DEF   Direcția economie și finanțe 

DS    Secretariat  

SAI   Secția audit intern  

SRP  Secția relații publice  

 

Denumirea subdiviziunilor din subordinea DPF  

DR  Direcții regionale 

CATMÎI Centrul de aprovizionare tehnico-materială și întreținere a  

imobilelor  

CNPF  Colegiul Naţional al PF 

PTF  Punct de trecere a frontierei 
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 MD 2059, mun. Chişinău, str. Petricani 19  

tel. (373-22) 264-589, 259-638  fax. (373-22) 259-651 

email: politia.frontiera@border.gov.md 

pagina web : www.border.gov.md 
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