
Anexa nr. 1  

la Ordinul DPF nr. 169 din 09 aprilie 2015 
PLANUL 

de acţiuni al Departamentului Poliției de Frontieră pentru anul 2015 

Acţiuni Subacţiuni Responsabili 
Actul din  

care derivă 
Termene Indicatori de progres 

Costuri aferente 

implementării 

Proceduri 

de raportare 

și evaluare 

OBIECTIVUL I. 

APROXIMAREA CADRULUI JURIDIC, NORMATIV ȘI DE POLITICI LA STANDARDELE UE 

1. Perfecționarea 

cadrului normativ 

și procedural 

privind rolurile și 

responsabilitățile 

autorităților din 

sistemul 

managementului 

integrat al 

frontierei de stat 

1.1. Evaluarea legislației și procedurilor autorităților 

de MIFS în vederea identificării nivelului de 

conformare cu aquis-ul și standardele UE în domeniu și 

nivelul de compatibilitate, interoperabilitate și integrare 

sistemică între autoritățile din sistemul MIFS 

(Acțiunea nr. 270/290 Planul MAI) 

DJPC 

DPPA 

 

HG nr.  

1005 din  

10.12.2014 

 

HG nr. 641  

din  

30.07.2014   

 

Trimestrul 

IV 

1) Studiu de evaluare privind nivelul de 

conformare al legislației și procedurilor 

instituționale cu aquis-ul și standardele 

UE în domeniu realizat 

2) Recomandările de modificare și 

completare a cadrului normativ și 

procedural cu privire la MIFS formulate 

În limitele 

alocațiilor bugetare  

aprobate 

Raportare 

trimestrială 

1.2. Modificarea și completarea Legii nr. 132 din 8 

iunie 2012 privind desfășurarea în siguranță a 

activităților nucleare prin includerea de atribuții 

specifice DPF (capitolul III. Competența autorităților 

cu atribuții în domeniul activităților nucleare și 

radiologice) 

(Acțiunea nr. 270 Planul MAI) 

DGCF 

DJPC 

 

Trimestrul 

II 

Proiect de modificare și completare a 

Legii nr. 132 din 8 iunie 2012 privind 

desfășurarea în siguranță a activităților 

nucleare, pentru oferirea de atribuții 

specifice DPF în domeniu, elaborat și 

definitivat, înaintat spre inițierea 

procedurii de adoptare 

În limitele 

alocațiilor bugetare 

 aprobate 

Raportare 

trimestrială 

1.3. Elaborarea și inițierea procedurii de aprobare a 

proiectului HG cu privire la completarea HG nr. 926 

din 12.12.2012 

DJPC 

DGCF 

 

Propunere 

DJPC 

Trimestrul 

III 

Proiect definitivat și prezentat MAI  În limitele 

alocațiilor bugetare 

aprobate 

Raportare 

trimestrială 

1.4. Elaborarea și inițierea procedurii de aprobare a 

proiectului HG pentru aprobarea Regulamentului cu 

privire la Sistemul de coordonare a Securității 

Frontaliere 

DJPC 

DGMO  

DGCF 

Trimestrul 

II 

Proiect definitivat și prezentat MAI  În limitele 

alocațiilor bugetare 

aprobate 

Raportare 

trimestrială 

1.5. Elaborarea și inițierea procedurii de adoptare a 

proiectului de Lege cu privire la libera circulație a 

cetățenilor  RM  în străinătate 

DJPC 

DGCF 

Trimestrul 

II 

Proiect definitivat și prezentat MAI  În limitele 

alocațiilor bugetare 

aprobate 

Raportare 

trimestrială 

1.6. Elaborarea și înaintarea pentru aprobare a 

proiectului hotărîrii de Guvern cu privire la Consiliul 

Național pentru MIFS 

(Acțiunea nr. 285 Planul MAI) 

DPPA 

DJPC 

 

HG nr.  

1005 din  

10.12.2014 

 

Trimestrul 

IV  

Proiect de hotărîre de Guvern privind 

Consiliul Național de MIFS elaborat şi 

adoptat 

În limitele 

alocațiilor bugetare 

aprobate 

Raportare 

trimestrială 

1.7. Participarea la lucrările grupului de lucru pentru 

inițierea elaborării actului legislativ privind instituirea 

statutului special unic pentru angajaţii MAI 

(Acțiunea nr. 1 Planul MAI) 

Din cadrul DPF: 

DJPC 

DGRU, DPPA 

Din cadrul MAI: 

(prim-executor) 

DGAMEP 

Programul de 

activitate al 

Guvernului 

RM  

2015-2018 

 

Trimestrul 

IV 

Numărul de ședințe organizate cu 

participarea reprezentanților DPF 

(la solicitarea DGAMEP a MAI) 

În limita 

mijloacelor  

bugetare aprobate 

Raportare 

anuală 
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1.8. Participarea la ședințele grupului de lucru al MAI 

în vederea delimitării clare a atribuțiilor de 

supraveghere și exercitare de atribuțiile de urmărire 

penală, prin crearea unei singure autorități 

administrative independente în cadrul MAI de 

exercitare a urmăririi penale 

(Acțiunea nr. 24 Planul MAI) 

Din cadrul DPF: 

DUP 

DJPC 

Din cadrul MAI: 

(prim-executor) 

IGP 

 

 Trimestrul 

IV  

Numărul de ședințe organizate cu 

participarea reprezentanților DPF 

 

În limita 

mijloacelor  

bugetare aprobate 

Raportare 

trimestrială 

1.9. Participarea la procesul de revizuire a cadrului 

normativ privind prevenirea şi combaterea traficului de 

fiinţe umane, traficului de copii, altor crime conexe în 

vederea îmbunătățirii acestuia 

(Acțiunea nr. 40 Planul MAI) 

Din cadrul DPF 

DUP, DJPC 

Din cadrul MAI 

(prim-executor): 

IGP 

HG nr. 484  

din  

26.06.2014 

Trimestrul 

IV 

1) Numărul de ședințe organizate cu 

participarea reprezentanților DPF 

2) Numărul actelor normative examinate 

(la solicitarea IGP sau a MJ) 

În limita 

mijloacelor  

bugetare aprobate 

Raportare 

trimestrială 

1.10. Participarea la procesul de armonizare a cadrului 

legislativ şi instituţional cu privire la controlul 

democratic al sectorului de securitate şi apărare 

(Acțiunea nr. 51 Planul MAI) 

Din cadrul DPF 

DJPC, DPPA 

Din cadrul MAI 

(prim-executor): 

DTC 

HG nr. 641 din 

30.07.2014 

 

Trimestrul 

IV 

Numărul actelor legislative elaborate şi 

adoptate (la solicitarea MAI, CSS, 

Parlamentului și altor instituții) 

În limita 

mijloacelor  

bugetare aprobate 

Raportare 

trimestrială 

1.11. Examinarea necesității modificărilor legislative 

privind limitarea circulației cetățenilor RM în anumite 

state UE (ex: cetățeni care au fost returnaţi anterior) 

(Acțiunea nr. 28 Planul MAI) 

DJPC 

DGCF 

 

 

Ordinul MAI 

nr. 159 din 

29.05.2014 

Trimestrul 

IV 

1) Studiu efectuat 

2) Recomandări înaintate 

În limita 

mijloacelor  

bugetare alocate 

Raportare 

trimestrială 

2. Consolidarea și 

asigurarea 

implementării 

cadrului de 

politici 

instituțional, 

optimizarea 

proceselor de 

planificare, 

monitorizare și 

evaluare a 

politicilor 

2.1. Actualizarea / modificarea PDS al PF pentru anii 

2014-2016, în corelare cu PDS al MAI pentru aceiași 

perioadă. Asigurarea realizării acestuia 

(Acțiunea nr. 104 Planul MAI) 

DPPA Propunerea 

DPPA 

Trimestrul 

IV 

1) PDS actualizat, în conformitate cu 

PDS al MAI 

2) Raport consolidat semestrial/anual 

elaborat și aprobat 

În limita 

mijloacelor  

bugetare aprobate 

Raportare 

trimestrială 

2.2. Monitorizarea și evaluarea implementării Planului 

de acțiuni al DPF pentru anul 2015 
DPPA Trimestrul 

IV 

Rapoarte semestriale/anuale elaborate și 

aprobate 

În limita 

mijloacelor  

bugetare aprobate 

Raportare 

trimestrială 

2.3. Asigurarea procesului de analiză, monitorizare 

evaluare, planificare și raportare a documentelor de 

politici în domeniul MIFS 

DPPA HG nr. 641 din 

30.07.2014 

Trimestrul 

IV 

Rapoarte consolidate cu privire la 

realizarea documentelor de politici 

naționale/sectoriale elaborate 

 

În limita 

mijloacelor  

bugetare aprobate 

Raportare 

lunară 

2.4. Implementarea obiectivelor de reformare a 

sectorului de securitate şi apărare trasate de Strategia 

securităţii naţionale prin asigurarea implementării 

MIFS  

(Acțiunea nr. 50/289 Planul MAI) 

Din cadrul DPF 

DPPA 

Din cadrul MAI 

(prim-executor): 

DTC 

Trimestrul 

IV 

1) Rapoarte de progres/note informative 

elaborate 

2) Obiective  realizate  

În limitele 

resurselor bugetare 

şi din fondurile 

extrabugetare 

Raportare 

lunară 

OBIECTIVUL II. 

DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 

3. Consolidarea 

sistemului de 

formare inițială și 

continuă a 

3.1. Elaborarea Regulamentului privind procedura de 

alocare a creditelor educaționale şi categoriilor 

didactice pentru personalul didactic titular în 

învățământul mediu de specialitate şi superior 

DGRU 

CNPF 

Propunerea 

DGRU 

 

 

Trimestrul 

II 

Regulament elaborat și aprobat În limitele 

alocațiilor bugetare 

aprobate 

Raportare 

trimestrială 
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personalului 

 

3.2. Expertizarea, adaptarea și modernizarea 

programelor de formare inițială și continuă, în 

conformitate cu standardele și cele mai bune practici 

ale țărilor UE; introducerea standardelor unitare de 

pregătire; elaborarea, actualizarea și implementarea 

planurilor/ strategiilor instituționale de formare 

(Acțiunea nr. 269 Planul MAI) 

DGRU 

CNPF 

 

HG nr. 1005 

din 10.12.2014 

Trimestrul 

IV 

1) Programele pentru cursurile de 

formare inițială, continuă și de dezvoltare 

managerială modernizate/actualizate 

conform bunelor practici și implementate 

2) Strategii instituționale de formare  

elaborate și/sau actualizate 

3) Procentul de ajustare a programelor 

de formare ale PF la Curriculumul 

European de Pregătire a Funcționarului de 

Frontieră  

În limitele 

alocațiilor bugetare 

aprobate 

Raportare 

trimestrială 

3.3. Implementarea prevederilor Strategiei de 

dezvoltare a învăţămîntului vocaţional/tehnic pe anii 

2013-2020 aprobat prin HG nr. 97 din 01.02.2013 

(Acțiunea nr. 422-426 Planul MAI) 

DGRU 

CNPF 

HG nr. 97 din 

01.02.2013 

Trimestrul 

IV 

Rapoarte de progres cu privire la 

realizarea planului de acțiuni pentru 

implementarea Strategiei elaborate și 

aprobate 

În limitele 

bugetului aprobat 

Raportare 

trimestrială 

3.4. Instruirea personalului în domeniul managerial, al 

comunicării și relațiilor publice, limbilor străine, 

integrării europene, etică, deontologie și integritate, 

formare de formatori în domeniul analizei 

comportamentale (profilarea), aplicării legislației 

Schengen, constatării faptelor contravenționale 

conform competențelor PF, acordării primului ajutor 

medical 

(Acțiunea nr. 450 Planul MAI) 

DGRU 

CNPF 

 

HG nr. 1005 

din 10.12.2014 

 

HG nr. 641 din 

30.07.2014 

Trimestrul 

IV 

Numărul de personal format, dezagregat 

pe domenii 

 

În limitele 

resurselor bugetare 

şi din fondurile 

extrabugetare 

Raportare 

trimestrială 

3.5. Dezvoltarea/actualizarea instrumentelor de 

formare e-learning și extinderea accesului la acest tip 

de formare pînă la nivel local 

DGRU 

CNPF 

DGMO 

Trimestrul 

IV 

Sistemul de formare e-learning a 

personalului PF dezvoltat și aplicat la 

nivel central / regional / local 

În limitele 

resurselor bugetare 

şi din fondurile 

extrabugetare 

Raportare  

trimestrială 

3.6. Participarea la cursurile de instruire a persoanelor 

implicate în activităţile de investigare şi urmărire 

penală (inclusiv privind metodele moderne de 

investigare şi urmărire penală)  

(Acțiunea nr. 251/252/290 Planul MAI) 

 

Din cadrul DPF 

DGRU, 

DUP, DIS 

Din cadrul MAI 

(prim-executor): 

Academia 

HP nr. 6  

din  

16.02.2012 

Trimestrul 

IV 

1) Numărul de cursuri desfăşurate 

2) Numărul de persoane instruite 

În limitele 

bugetului aprobat 

Raportare 

lunară 

3.7. Participarea la cursul de instruire privind 

urmărirea penală a spălării banilor şi utilizarea unor 

tehnici de investigaţii financiare în dosarele de trafic de 

fiinţe umane 

(Acțiunea nr. 428 Planul MAI) 

Din cadrul DPF 

DGRU 

DUP, DIS 

Din cadrul MAI 

(prim-executor): 

Academia 

HG nr. 484 din 

20.06.2014 

Trimestrul 

IV 

1) Numărul instruirilor realizate şi 

numărul de beneficiari 

2) Numărul vizitelor de studiu efectuate 

În limitele 

resurselor bugetare 

şi din fondurile 

extrabugetare 

Raportare 

trimestrială 
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3.8. Dezvoltarea abilităţilor ofiţerilor PF în domeniul 

prevenirii și combaterii traficului de persoane și a 

migraţiei ilegale 

(Acțiunea nr. 45/173/443/196 Planul MAI) 

Din cadrul DPF 

DGRU 

CNPF 

DUP, DIS 

DGCF 

SPF „AIC” 

DR 

Din cadrul MAI 

(prim-executor): 

Academia 

HG nr. 484 din 

26.06.2014 

 

HG nr. 1009 

din 26.02.2011 

 

HG nr. 974 

din 

21.12.2012 

Trimestrul 

IV 

1) Module de instruire elaborate şi 

instituţionalizate 

2) Numărul de instruiri desfăşurate şi 

numărul de specialişti instruiţi 

3) Numărul cauzelor penale pornite pe  

cazurile de trafic de persoane identificate 

la frontieră 

4) Numărul de confiscări speciale 

aplicate şi valoarea lor în cazurile de 

realizare a investigaţiilor  financiare pe 

cazurile de trafic 

5) Numărul cauzelor penale pornite pe 

infracţiunile de organizare a migraţiei 

ilegale 

6) Numărul victimelor traficului de fiinţe 

umane  identificate 

În limitele 

bugetului aprobat 

Raportare 

trimestrială 

3.9. Participarea la instruirile, exercițiile practice, 

aplicațiilor tactice organizate de Academia „Ștefan cel 

Mare” 

(Acțiunea nr. 434/452 Planul MAI) 

Din cadrul DPF 

DGRU, CNPF 

Din cadrul MAI 

(prim-executor): 

Academia  

Programul de 

activitate al 

Guvernului 

RM 2015-2018 

Trimestrul 

IV 

 

1) Numărul de instruiri organizate, 

dezagregat pe domenii/tematici  

2) Numărul de persoane instruite 

În limitele 

bugetului aprobat 

Raportare 

trimestrială 

3.10. Instruirea personalului PF în domeniul creării şi 

funcționării echipelor comune de investigaţii 

(Acțiunea nr. 443 Planul MAI) 

Din cadrul DPF 

DGRU, CNPF 

Din cadrul MAI 

(prim-executor): 

Academia  

HG nr. 484 din 

26.06.2014 

 

Trimestrul 

IV 

 

Numărul instruirilor organizate şi 

numărul de specialişti instruiţi 

În limitele 

bugetului aprobat 

Raportare 

trimestrială 

3.11. Organizarea şi desfășurarea aplicațiilor 

(operațiunilor) tactice şi de comandament ca formă de 

pregătire continuă; participarea personalului PF la 

activităţi similare organizate de către alte instituţii 

naţionale şi internaţionale 

(Acțiunea nr. 450 Planul MAI) 

DGRU 

CNPF 

DGMO 

DGCF 

SPF „AIC” 

DR 

HG nr. 641 din 

30.07.2014 

Trimestrul 

IV 

 

Numărul de cursuri și participanți 

instruiți 

În limitele 

bugetului aprobat 

Raportare 

trimestrială 

4. Asigurarea cu 

personalul 

necesar la 

frontieră, în 

conformitate cu 

standardele 

europene 

 

4.1. Completarea și modificarea cadrului normativ în 

vederea majorării cu 18,5% a efectivului-limită al PF 

(Acțiunea nr. 268/293 Planul MAI) 

DGRU 

DJPC 

 

HG nr. 1005 

din 10.12.2014 

 

HG nr. 484 din 

26.06.2014 

 

Trimestrul 

II 

Proiectul hotărîrii Guvernului privind 

modificarea Regulamentului DPF elaborat 

și aprobat 

În limitele 

alocațiilor bugetare  

Raportare 

trimestrială 

4.2. Crearea posturilor pentru acoperirea  sectoarelor 

de frontieră cu numărul de efective necesar îndeplinirii 

atribuțiilor operative 

(Acțiunea nr. 268/293 Planul MAI) 

DGRU 

DEF 

Trimestrul 

IV 

1) Numărul de posturi per km de 

frontieră majorat; 

2) Demersuri în adresa autorităților 

competente în scopul majorării bugetului 

instituției, înaintate; 

3) Buget majorat în volumul prevăzut de 

HG nr. 1005 din 10.12.2014 

În limitele 

alocațiilor bugetare  

Raportare 

trimestrială 
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5. Perfecționarea 

sistemului de 

recrutare, 

selectare, 

angajare, 

promovare, 

protecție și 

asigurare socială 

a personalului 

(Acțiunea nr. 290 

Planul MAI) 

5.1. Promovarea în cadrul PF a unei politici de cadre 

eficiente, bazate pe concurs public, perfecţionarea 

continuă cu suportul specialiştilor din străinătate 

(Acțiunea nr. 416 Planul MAI) 

Din cadrul DPF 

DGRU 

Din cadrul MAI 

(prim-executor): 

DGRU 

Programul de 

activitate al 

Guvernului 

RM 2015-2018 

Trimestrul 

IV 

1) Numărul concursurilor organizate 

2) Numărul specialiștilor instruiţi cu 

suportul specialiștilor din străinătate 

În limitele 

bugetului aprobat 

Raportare 

trimestrială 

5.2. Revizuirea procedurilor standard de recrutare, 

selectare, angajare, promovare, transfer și eliberare, 

protecție și asigurare socială a angajaților PF 

DGRU 

DR 

PDS al PF  

2014-2016 

Trimestrul 

IV 

Sistem de recrutare, evaluare şi 

promovare clar şi transparent, 

implementat 

În limitele 

alocațiilor bugetare 

Raportare 

trimestrială 

5.3. Stimularea angajării femeilor în structurile 

polițienești în vederea asigurării unei reprezentativități 

egale a bărbaţilor şi femeilor 

(Acțiunea nr. 123 Planul MAI) 

DGRU 

 

HG nr. 933 din 

31.12.2009 

Trimestrul 

IV 

Numărul femeilor angajate în cadrul PF În limitele 

bugetului aprobat 

Raportare 

trimestrială 

6. Consolidarea 

climatului 

psihologic 

 

6.1. Consolidarea disciplinei de serviciu și climatului 

moral-psihologic al efectivului prin acordarea asistenței 

psihologice profilactice și organizarea seminarelor și 

altor activități 

DGRU 

DR 

PDS al PF 

2014-2016 

Trimestrul 

IV 

1) Numărul de activități organizate / 

desfășurate. 

2) Numărul de participanți la aceste 

activități 

În limitele 

resurselor bugetare 

şi din fondurile 

extrabugetare 

Raportare 

trimestrială 

6.2. Instruirea personalului subdiviziunilor de 

asistență psihologică în evaluarea și asistență 

psihologică, diagnoză organizațională 

DGRU 

CNPF 

DR 

 

Trimestrul 

IV 

Personalul responsabil de activitatea 

psihosociologică a PF instruit în domeniul 

evaluării / asistenței psihologice, 

diagnozei organizaționale 

Raportare 

trimestrială 

6.3. Amenajarea cabinetelor de relaxare psihologice DPPA 

DGRU 

DMLA 

Trimestrul 

IV 

1) Fișe de proiect elaborate și înaintate 

potențialilor donatori 

2) Spații pentru amenajarea cabinetelor 

de relaxare psihologică identificate 

3) Cadru de reglementare aprobat 

Raportare 

trimestrială 

OBIECTIVUL III. 

CONSOLIDAREA CAPACITĂȚILOR INSTITUȚIONALE. 

DEZVOLTAREA CONTROLULUI FINANCIAR PUBLIC INTERN ȘI A MANAGEMENTULUI ECONOMICO-FINANCIAR 

7. Desfășurarea 

analizei 

funcționale în 

domeniul 

corespunderii 

cadrului 

instituțional, 

organizațional și 

funcțional cu 

standardele 

acquis-ului 

Schengen 

7.1. Organizarea și desfășurarea analizei funcționale a 

compatibilității sistemelor funcțional, structural, 

managerial și logistic; 

Identificarea și contractarea unor experți pentru 

asigurarea asistenței în domeniul respectiv 

DPPA 

DGRU 

SAI 

PDS al PF 

2014-2016 

 

Trimestrul 

III 

1) Analize funcționale efectuate și 

recomandări elaborate. 

2) Experți contractați 

 

Proiecte și 

programe de 

asistență externă 

 

Raportare 

trimestrială 

7.2. Armonizarea, în baza concluziilor analizei 

funcționale, a sistemelor funcțional, structural și de 

management la standardele comunitare 

Grupul de 

lucru 

departamental 

Trimestrul 

IV 

Procese şi proceduri operaţionale interne 

şi de management, modernizate şi 

transparente, implementate 

În limitele 

alocațiilor bugetare 

aprobate 

Raportare 

trimestrială 

7.3. Constituirea, la nivel central și regional, a 

subdiviziunilor specializate de intervenție. Asigurarea 

lor cu personal pregătit, dotarea cu mijloace și 

echipamente necesare 

(Acțiunea nr. 271 Planul MAI) 

DGRU 

DGMO 

DGCF 

DMLA 

DIS 

DJPC 

DPPA 

HG nr. 1005 

din 10.12.2014 

Trimestrul 

IV 

1) Cadrul de reglementare aprobat 

2) Subdiviziuni constituite la nivel 

central şi regional 

3) Procentul personalului încadrat,  

instruit și dotat 

În limitele 

resurselor bugetare 

şi din fondurile 

extrabugetare 

Raportare 

trimestrială 
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8. Dezvoltarea 

controlului 

financiar public 

intern 

8.1. Instruirea managerilor/angajaţilor din cadrul DPF 

privind:  

a) rolul și responsabilitățile auditorilor interni 

b) managementul performanţelor şi al riscurilor; 

c) identificarea şi descrierea proceselor, inclusiv prin 

suport la locul de muncă 

d) procesul de autoevaluare a sistemelor de 

management financiar și control, inclusiv prin suport la 

locul de muncă 

SAI 

DGRU 

HG nr. 1041 

din 20.12.2013 

Trimestrul 

IV  

Seminare de instruire a managerilor / 

angajaţilor privind managementul 

performanţelor şi al riscurilor, realizate și 

privind identificarea și descrierea 

proceselor suport la locul de muncă, 

acordat 

În limitele 

alocațiilor bugetare 

aprobate 

Raportare 

trimestrială 

8.2. Identificarea, descrierea și revizuirea proceselor 

de bază din cadrul subdiviziunilor DPF și celor 

subordonate 

Subdiviziunile 

DPF și cele din 

subordinea 

acestuia 

Trimestrul 

IV 

Procese de bază descrise și revizuite În limitele 

alocațiilor bugetare 

aprobate 

Raportare 

trimestrială 

8.3. Perfecţionarea sistemelor curente de stabilire a 

obiectivelor şi identificare, evaluare, control, 

monitorizare şi raportare a riscurilor 

Subdiviziunile 

DPF și cele din 

subordinea 

acestuia 

Trimestrul 

IV 

Mecanism de management al riscurilor 

pe bază de obiective, funcţional 

În limitele 

alocațiilor bugetare 

aprobate 

Raportare 

trimestrială 

8.4. Elaborarea rapoartelor de audit intern conform 

prevederilor Standardelor naţionale şi Normelor 

metodologice de audit intern în sectorul public, inclusiv 

trei rapoarte de audit intern cu privire la: 

a) evaluarea mediului de control din cadrul DPF și 

subdiviziunilor subordonate; 

b) evaluarea sistemelor de comunicare și informare 

internă și externă din cadrul PF; 

c) evaluarea managementului financiar și control din 

cadrul DPF și subdiviziunilor subordonate. 

SAI Trimestrul 

IV 

Cel puțin 3 Rapoarte de audit intern, 

elaborate conform prevederilor 

standardelor şi normelor metodologice de 

audit intern 

În limitele 

alocațiilor bugetare 

aprobate 

Raportare 

trimestrială 

8.5. Revizuirea fișelor de post prin introducerea 

responsabilităților specifice controlului managerial  
DGRU 

Subdiviziunile 

DPF și cele din 

subordine 

acestuia 

 

Trimestrul 

IV 

Fișe de post revizuite În limitele 

alocațiilor bugetare 

aprobate 

Raportare 

trimestrială 

9. Consolidarea 

capacităților în 

domeniul 

managementul 

economico-

financiar 

9.1. Consolidarea capacităților personalului în 

domeniul economico-financiar/planificării bugetare pe 

bază de programe.  

DEF 

DPPA, SAI 

DGRU 

HG nr. 808 din 

07.10.2014 

Trimestrul 

IV 

1) Numărul de instruiri organizate și 

desfășurate și numărul de participanți la 

acestea 

În limitele 

alocațiilor bugetare 

aprobate 

Raportare 

lunară 

9.2. Elaborarea propunerilor la proiectul legii 

bugetului de stat pentru anul 2016 
DEF Propunerea 

DEF 

Trimestrul 

III 

Propuneri elaborate În limitele 

alocațiilor bugetare 

aprobate 

Raportare 

trimestrială 

9.3. Elaborarea propunerilor pentru rectificarea 

bugetului de stat pe anul 2015 
DEF Trimestrul 

II 

Propuneri elaborate În limitele 

alocațiilor bugetare 

aprobate 

 

Raportare 

trimestrială 
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9.4. Întocmirea Raportului asupra executării bugetului 

și respectării disciplinei financiare și economice 
DEF 

DR 

Trimestrul 

IV 

Raport elaborat și aprobat În limitele 

alocațiilor bugetare 

aprobate 

Raportare 

trimestrială 

10. Dezvoltarea şi 

consolidarea 

mecanismului 

intern de 

identificare, 

atragere şi 

asimilare a 

fondurilor de 

asistenţă externă 

10.1. Realizarea Planului de acţiuni pentru 

implementarea Matricei de politici pentru suportul 

bugetar privind liberalizarea regimului de vize 2014-

2016 

(Acțiunea nr. 105 Planul MAI) 

DPPA 

Grupul de 

lucru al DPF 

 

 Trimestrul 

IV 

Rapoarte de progres cu privire la 

realizarea prevederilor Matricei de suport 

bugetar, elaborate  

În limitele 

resurselor bugetare  

Raportare 

lunară 

10.2. Modificarea Regulamentului privind proiectele 

de asistență ale PF, aprobat prin ordinul șefului DPF nr. 

326 din 20.06.2014  

DPPA 

 

Propunerea 

DPPA 

Trimestrul 

II 

Regulament modificat și implementat. În limitele 

alocațiilor bugetare 

aprobate 

Raportare 

trimestrială 

10.3. Elaborarea propunerilor de proiecte şi aplicarea 

lor pentru programe de finanţare. Monitorizarea 

realizării celor existente. 

Organizarea ședințelor/reuniunilor periodice cu 

partenerii de cooperare atît naționali cît și 

internaționali; consolidarea parteneriatelor cu aceștia. 

(Acțiunea nr. 394 Planul MAI) 

DPPA HG nr. 641din  

30.07.2014 

Trimestrul 

 IV 

 

 

 

1) Experţi consultaţi și parteneriate 

dezvoltate. 

2) Fişe de proiecte elaborate şi înaintate 

3) Monitorizare efectuată și rapoarte 

periodice întocmite 

În limitele 

alocațiilor bugetare 

 

Raportare 

trimestrială 

10.4. Identificarea fondurilor externe în contextul 

asigurării bazei materiale de pregătire fizică și sport 

pentru personalul DPF și al direcțiilor regionale 

DPPA 

DMLA 

CATMÎI 

DGRU 

CNPF 

DR 

PDS al PF  

2014-2016 

Trimestrul 

IV 

1) Fișe de proiect elaborate și înaintate 

potențialilor donatori 

2) Infrastructură și echipament pentru 

crearea condițiilor de instruire fizică și 

sport pentru personalul DPF și al DR, 

achiziționat și în uz 

În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

Raportare  

trimestrială 

10.5. Continuarea dotării sediilor PF cu echipamente 

de iluminare, alertare în vederea securizării acestora 
DPPA 

DMLA 

DGMO 

DR 

 

Trimestrul 

IV 

 

1) Fișe de proiect elaborate și înaintate 

potențialilor donatori 

2) Numărul și tipul de echipament 

necesar securizării sediilor PF achiziționat 

și aflat în uz 

În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

 

Raportare 

trimestrială 

10.6. Dezvoltarea capacităților instituționale tehnice și 

profesionale în domeniul securității aeronautice prin 

dotarea cu echipamente și soft necesar 

(Acțiunea nr. 271 Planul MAI) 

DPPA 

DGCF 

DMLA 

DGMO 

 

HG nr. 1005 

din 10.12.2014 

Trimestrul 

IV 

 

1) Fișe de proiect elaborate și înaintate 

potențialilor donatori 

2) Numărul subdiviziunilor echipate 

corespunzător 

În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

Raportare 

trimestrială 

10.7. Consolidarea capacităţilor PF în domeniul 

planificării strategice și managementului proiectelor 

(Acțiunea nr. 290 Planul MAI) 

DPPA 

DGRU 

 

HG nr. 1005 

din 10.12.2014 

Trimestrul 

 IV 

1) Numărul de instruiri organizate și 

desfășurate 

2) Numărul vizitelor de studii organizate 

și numărul de personal participant 

3) Numărul de inițiative înaintate spre 

finanțare  

4) Numărul de proiecte implementate 

 

În limitele 

resurselor bugetare 

Raportare 

lunară  
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OBIECTIVUL IV. 

CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII DE CONTROL ȘI SUPRAVEGHERE A FRONTIEREI ȘI A COMPETENȚELOR CONEXE 

11. Dezvoltarea 

capacităților de 

supraveghere a 

frontierei de stat 

11.1. Dotarea subdiviziunilor PF cu mijloace 

tehnice/echipamente, fixe şi mobile, optice şi 

electronice de observare/supraveghere/ monitorizare şi 

înregistrare video pe timp de zi / noapte şi de 

termoviziune 

(Acțiunea nr. 291 Planul MAI) 

DGCF 

DMLA 

DGMO 

DPPA 

DR 

HG nr. 1005 

din 10.12.2014 

 

HG nr. 641din  

30.07.2014 

 

PDS al PF 

2014-2016 

Trimestrul 

IV 

 

1) Numărul de subdiviziuni ale PF dotate 

2) Procentul de sisteme fixe de 

monitorizare video a frontierei de stat 

achiziționate și instalate 

3) Procentul de km de frontieră acoperite 

cu sisteme de monitorizare video a 

frontierei de stat  

4) Sistem fix de supraveghere al 

frontierei dezvoltat 

În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare  

Raportare 

trimestrială 

11.2. Organizarea şi desfăşurarea operaţiunilor 

comune de supraveghere a frontierei cu serviciile de 

frontieră ale statelor vecine, inclusiv patrularea comună 

a frontierei moldo-ucrainene şi patrularea coordonată a 

frontierei de stat moldo-române 

(Acțiunea nr. 407 Planul MAI) 

DGCF 

DGMO 

DCI 

DR 

HG nr. 808 din 

07.10.2014 

HG nr. 1005 

din 10.12.2014 

HG nr. 641din  

30.07.2014 

HG nr. 463din  

02.07.2013 

Trimestrul 

IV 

 

1) Numărul patrulărilor comune și 

monitorizărilor coordonate efectuate 

2) Numărul operațiunilor comune de 

supraveghere efectuate 

3) Numărul personalului implicat în 

operațiuni comune 

4) Numărul de cazuri de încălcare a 

legislației frontaliere depistate 

În limitele 

alocațiilor 

bugetare 

 

Raportare 

lunară 

11.3. Elaborarea și aprobarea Instrucţiunii privind 

activitatea operatorilor sistemelor fixe de supraveghere 

a frontierei de stat 

DGCF 

DGMO 

DR 

Propunerea 

DGCF 

Trimestrul 

IV 

 

Instrucțiune elaborată și aprobată În limitele 

alocațiilor 

bugetare aprobate 

Raportare 

trimestrială 

11.4. Dezvoltarea capacităților instituționale în 

domeniul CBRN. Elaborarea și aprobarea procedurilor 

standard de operare în domeniul utilizării sistemelor 

mobile de detectare a substanţelor radioactive şi 

nucleare 

DGCF Trimestrul 

II 

1) Proceduri de operare standard 

elaborate și aprobate 

2) Numărul de instruiri organizate 

3) Numărul de personal instruit 

4) Numărul de exerciții practice 

organizate/numărul de personal 

participant la acestea 

În limitele 

alocațiilor 

bugetare aprobate 

 

Raportare 

trimestrială 

11.5. Elaborarea și aprobarea Instrucţiunii privind 

utilizarea Sistemului Informaţional „Controlul 

Frontierei” 

DGCF 

DGMO 

Trimestrul 

III 

Instrucțiune elaborată și aprobată În limitele 

alocațiilor 

bugetare aprobate 

Raportare 

trimestrială 

11.6. Modernizarea și asigurarea funcționalității a 

sistemului informațional „Controlul Frontierei” 

 

DGCF 

DGMO 

Trimestrul 

IV 

SI funcțional, implementat în toate SPF În limitele 

alocațiilor 

bugetare aprobate 

Raportare 

trimestrială 

11.7. Revizuirea, actualizarea și completarea 

Manualului practic al polițistului de frontieră 
DGCF 

DR 

Trimestrul 

II 

Manual practic modificat și implementat În limitele 

alocațiilor 

bugetare aprobate 

 

Raportare 

trimestrială 

11.8. Negocierea cu autoritățile de frontieră ale 

Ucrainei a procedurii de reglementare a controlului 

garniturilor de tren care traversează frontiera de stat în 

afara PTF 

DGCF 

DCI 

DR 

Trimestrul 

IV 

Procedură aprobată În limitele 

alocațiilor 

bugetare aprobate 

Raportare 

trimestrială 
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12. Dezvoltarea 

capacităților de 

control al trecerii 

frontierei de stat 

12.1. Evaluarea în comun cu SV și ANSA a 

mijloacelor tehnice și echipamentelor existente pentru 

efectuarea controlului trecerii frontierei în linia I și II, 

incluzând recomandări pentru înlocuirea/ actualizarea / 

procurarea echipamentului necesar / amenajarea 

spațiilor 

(Acțiunea nr. 274 Planul MAI) 

DGCF 

DED 

DPPA 

SPF „AIC” 

DR 

 

HG nr. 1005 

din 10.12.2014 

Trimestrul 

II 

1) Studiu de evaluare a mijloacelor 

tehnice și echipamentului existente pentru 

efectuarea controlului trecerii frontierei în 

linia I și II în PTF elaborat 

2) Recomandări pentru înlocuirea/ 

actualizarea/procurarea echipamentului 

necesar /amenajarea spațiilor 

În limitele 

alocațiilor 

bugetare aprobate 

 

Raportare 

trimestrială 

12.2. Dezvoltarea şi promovarea controlului comun la 

frontiera de stat a RM 

(Acțiunea nr. 401 Planul MAI) 

DGCF 

DCI 

DPPA 

DR 

Programul de 

activitate al 

Guvernului 

RM  2015-

2018 

Trimestrul 

IV 

 

1) Numărul PTF în care este aplicat 

acest principiu 

2) Număr de ședințe organizate și 

desfășurate cu partenerii de cooperare 

3) Demersuri înaintate către instituțiile 

de resort, inclusiv donatori  

În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

Raportare 

lunară 

12.3. Stabilirea procedurilor de efectuare a controlului 

la trecerea frontierei, în locurile de decolare/aterizare a 

aeronavei – inclusiv în cazul decolării/aterizării 

aeronavei în zona de frontieră şi pe întreg teritoriul 

RM, în contextul implementării Acordului dintre RM şi 

România privind ajutorul reciproc pentru intervenţiile 

transfrontaliere în caz de urgenţe medicale 

(Acțiunea nr. 303 Planul MAI) 

DGCF 

SPF „AIC” 

DR 

 

HG nr. 994 

din 10.12.2014 

Trimestrul 

II 

Procedură elaborată şi implementată În limitele 

alocațiilor 

bugetare aprobate 

Raportare 

trimestrială 

13. Asigurarea 

punerii în aplicare 

a Regulamentului 

Sanitar 

Internaţional în 

Republica 

Moldova 

13.1. Asigurarea în permanenţă, în PTF, a accesului 

la: 

a) un serviciu medical corespunzător, inclusiv la 

mijloace de diagnostic care să permită examinarea şi 

preluarea rapidă a călătorilor bolnavi şi  

b) personal medical, materiale şi facilităţi adecvate 

(Acțiunea nr. 83 Planul MAI) 

DGCF 

CATMÎI 

SPF „AIC” 

DR 

HG nr. 475 din 

26.03.2008 

 

HG nr. 1005 

din 10.12.2014 

Trimestrul 

IV 

Procedură de acces în PTF stabilită  În limitele 

alocațiilor 

bugetare aprobate 

Raportare 

trimestrială 

13.2. Dotarea PTF cu sisteme automatizate de 

detectare a persoanelor cu febră 

(Acțiunea nr. 84 Planul MAI) 

DGCF  

DMLA 

DPPA 

CATMÎI 

SPF „AIC” 

DR 

Trimestrul 

IV 

1) Numărul PTF dotate raportat la nr. 

total de PTF 

2)Fișe de proiect elaborate și înaintate 

potențialilor donatori 

În limitele 

alocațiilor 

bugetare aprobate 

Raportare 

trimestrială 

13.3. Asigurarea, în PTF, a accesului la echipament şi 

personal pentru transportul călătorilor bolnavi spre 

serviciul medical 

(Acțiunea nr. 85 Planul MAI) 

 

DGCF 

CATMÎI 

SPF „AIC” 

DR 

Trimestrul 

IV 

Procedură de acces stabilită În limitele 

alocațiilor 

bugetare aprobate 

Raportare 

trimestrială 

13.4. Asigurarea în permanenţă, în PTF, a accesului 

personalului calificat pentru inspectarea mijloacelor de 

transport şi a încărcăturilor 

(Acțiunea nr. 86 Planul MAI) 

DGCF 

SPF „AIC” 

DR 

 

Trimestrul 

IV 

Procedură de acces stabilită În limitele 

alocațiilor 

bugetare aprobate 

Raportare 

trimestrială 
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13.5. Participarea la procesul de elaborare şi realizare 

a planurilor naţionale, teritoriale şi instituţionale de 

intervenţie pentru urgenţe de sănătate publică 

(Acțiunea nr. 89 Planul MAI) 

DGCF 

DGMO 

SPF „AIC” 

DR 

Trimestrul 

IV 

Numărul activităților realizate În limitele 

alocațiilor 

bugetare aprobate 

Raportare 

trimestrială 

13.6. Asigurarea, în limitele competenței, a 

diagnosticării şi îngrijirii călătorilor şi a animalelor 

afectate prin încheierea de acorduri cu serviciile 

medicale şi veterinare locale, pentru a permite izolarea 

şi tratamentul acestora şi pentru a le furniza alte servicii 

de sprijin necesare 

(Acțiunea nr. 90 Planul MAI) 

DGCF 

CATMÎI 

SPF „AIC” 

DR 

 

Trimestrul 

IV 

1) Numărul de activități realizate 

2) Numărul acordurilor încheiate 

În limitele 

alocațiilor 

bugetare aprobate 

Raportare 

trimestrială 

13.7. Organizarea examinării călătorilor suspecţi şi, 

dacă este necesar, punerea în carantină, de preferinţă în 

spaţii îndepărtate de punctul de intrare 

(Acțiunea nr. 91 Planul MAI) 

DGCF 

CATMÎI 

SPF „AIC” 

DR 

Trimestrul 

IV 

Numărul de astfel de cazuri identificate 

și numărul călătorilor examinați  

În limitele 

alocațiilor 

bugetare aprobate 

Raportare 

trimestrială 

13.8. Asigurarea personalului responsabil din PTF cu 

echipament individual de protecţie şi cu mijloace de  

profilaxie 

(Acțiunea nr. 93 Planul MAI) 

DGCF 

CATMÎI 

SPF „AIC” 

DR 

 

Trimestrul 

IV 

Ponderea personalului care activează în 

punctele de trecere a FS asigurat cu 

echipament individual de protecție 

În limitele 

alocațiilor 

bugetare aprobate 

Raportare 

trimestrială 

14. Dezvoltarea 

capacităților 

serviciului 

chinologic 

 

14.1. Elaborarea procedurilor standard de operare în 

domeniu 

(Acțiunea nr. 272 Planul MAI) 

DGCF 

 

 

Trimestrul 

IV 

Proceduri standard de operare elaborate 

și aplicate 

În limitele 

alocațiilor 

bugetare aprobate 

Raportare 

trimestrială 

14.2. Instruirea continuă a personalului implicat în 

antrenarea câinilor de serviciu 
DGCF 

DGRU 

DR 

Trimestrul 

IV 

Numărul de personal instruit În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

 

Raportare 

trimestrială 

15. 

Implementarea 

noilor tehnologii 

privind controlul 

trecerii frontierei 

15.1. Conlucrarea cu MTIC în contextul obținerii 

accesului la Directoriul Cheilor Publice național 

(semnăturile digitale) aplicate în paşapoartele cu date 

biometrice 

(Acțiunea nr. 273 Planul MAI) 

DGMO 

DGCF 

SPF „AIC” 

 

HG nr. 1005 

din 10.12.2014 

Trimestrul 

IV 

1) Acces la Directoriul Cheilor Publice 

asigurat 

2) Acces la Directoriul Cheilor Publice 

național asigurat, operațional și 

interoperabil cu sistemele ICAO și non-

ICAO 

 

În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

Raportare 

trimestrială 

15.2. Elaborarea serviciilor electronice pentru 

cetăţeni: 

- obţinerea permisului de activitate în zona de 

frontieră; 

- înregistrarea cererii de obţinere a informaţiei cu 

privire la traversarea frontierei de stat de către persoana 

fizică sau unitatea de transport 

DGMO 

DGCF 

DR 

 

Propunerea 

DGMO 

 

Trimestrul 

IV 

Servicii electronice elaborate și 

implementate 

 

În limitele 

alocațiilor 

bugetare aprobate 

Raportare 

trimestrială 
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16. Facilitarea 

controlului 

trecerii frontierei 

de stat 

 

16.1. Îmbunătățirea condițiilor de traversare a 

frontierei de către grupurile organizate de turiști prin 

realizarea în punctele de trecere a frontierei a 

„coridorului verde” în perioadele de vîrf de sezon 

(iulie-august. decembrie-ianuarie) 

(Acțiunea nr. 275 Planul MAI) 

DGCF 

DAR 

DR 

 

HG nr. 1005 

din 10.12.2014 

Trimestrul 

IV 

„Coridorul verde” creat și funcțional În limitele 

alocațiilor 

bugetare aprobate 

Raportare 

trimestrială 

16.2. Întreprinderea măsurilor de fluidizare a 

traficului, asigurarea regimului, precum şi excluderea 

formării rândurilor și situațiilor de criză în cadrul 

punctelor de trecere a frontierei 

(Acțiunea nr. 28 Planul MAI) 

DGCF 

DR 

 

Ordinul MAI 

nr. 159 din 

29.05.2014 

Trimestrul 

IV 

Măsuri întreprinse În limitele 

alocațiilor 

bugetare aprobate 

Raportare 

trimestrială 

17. Dezvoltarea 

capacităților 

instituționale de 

colectare, stocare, 

evaluare și 

prelucrare a 

datelor/ 

informațiilor care 

privesc 

securitatea 

frontalieră a RM 

 

17.1. Elaborarea cadrului de reglementare privind 

procedurile operaționale de analiză a informațiilor în 

cadrul PF 

(Acțiunea nr. 276 Planul MAI) 

DAR 

 

HG nr. 1005 

din 10.12.2014 

 

Trimestrul 

II 

Cadrul metodologic privind analiză 

informațiilor aprobat și implementat 

În limitele 

alocațiilor 

bugetare aprobate 

Raportare 

trimestrială 

17.2. Dezvoltarea sistemului informațional de analiză 

a riscurilor și realizarea suportului informatic al 

activităților în domeniu (procurarea de echipamente, 

constituirea de baze de date integrate, programe 

informatice, instrumente de analiză etc.) 

 

DAR 

DGMO 

DMLA 

DPPA 

Trimestrul 

IV 

 

Sistemul informațional de analiza a 

riscurilor dezvoltat 

 

În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

Raportare 

trimestrială 

17.3. Elaborarea și aplicarea standardului ocupațional 

al analistului de informații, completarea cadrului 

metodologic/al procedurilor standard de operare și 

pregătirea profesională a specialiștilor în domeniu 

(Acțiunea nr. 276 Planul MAI) 

DAR 

DGRU 

 

Trimestrul 

II 

1) Standardul ocupaţional al analistului 

de informații elaborat/implementat 

2) Procentul personalului instruit 

În limitele 

alocațiilor 

bugetare aprobate 

Raportare 

trimestrială 

17.4. Dezvoltarea mecanismului de funcționare a 

Grupului Comun de Analiză a Riscurilor la nivel 

național în vederea cooperării în domeniu, inclusiv 

analiza riscurilor privind criminalitatea transfrontalieră, 

traficul de ființe umane și migrația ilegală 

(Acțiunea nr. 276 Planul MAI) 

 

DAR 

Trimestrul 

II 

1) Grupul Comun de Analiză a 

Riscurilor la nivel național funcțional 

2) Numărul de ședințe desfășurate ale 

Grupului Comun de Analiză a Riscurilor 

3) Numărul de produse analitice 

elaborate  și relevanța acestora 

În limitele 

alocațiilor 

bugetare aprobate 

 

Raportare 

trimestrială 

18. Elaborarea și 

punerea în 

aplicare a 

reglementărilor 

interne în 

domeniul 

managementului 

operațional 

 

18.1. Elaborarea și implementarea cadrului normativ 

intern privind managementul operațional. 

Compatibilizarea acestuia cu regulile și principiile 

Schengen privind schimbul de informații în zona de 

control la frontieră 

(Acțiunea nr. 277 Planul MAI) 

 

DGMO 

DR 

 

HG nr. 1005 

din 10.12.2014 

Trimestrul 

II 

Cadru normativ elaborat, aprobat și 

aplicat 

 

În limitele 

alocațiilor 

bugetare aprobate 

Raportare 

trimestrială 

18.2. Elaborarea și realizarea procedurilor standard de 

operare în domeniu 

(Acțiunea nr. 277 Planul MAI) 

DGMO 

DR 

 

Trimestrul 

IV 

Proceduri standard de operare  elaborate, 

dezvoltate și aplicate 

În limitele 

alocațiilor 

bugetare aprobate 

Raportare 

trimestrială 
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19. 

Implementarea și 

consolidarea 

mecanismului 

național de 

coordonare a 

controlului de 

frontieră, în 

conformitate cu 

EUROSUR 

19.1. Dotarea CNC și a centrelor de coordonare 

regionale/locale cu mijloace, echipament și programe 

necesare. Realizarea interconectării și interoperabilității 

acestora cu sistemele informaționale ale PF 

DGMO 

DMLA 

DPPA 

DR 

HG nr. 1005 

din 10.12.2014 

Trimestrul 

IV 

 

1) Centrul Naţional de Coordonare 

/numărul de centre de coordonare 

regionale/locale dotate cu echipamentele 

și mijloacele necesare și operaționale 

2) Numărul de mijloace și echipament 

achiziționat, instalat și aflat în uz 

În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

Raportare 

trimestrială 

19.2. Organizarea vizitelor de studiu/schimb de 

experiență și instruirea personalului pentru exploatarea 

echipamentului nou achiziționat 

(Acțiunea nr. 278 Planul MAI) 

 

DGRU 

DCI 

DGMO 

 

Trimestrul 

IV 

1) Numărul de instruiri/vizite de studiu 

desfăşurate 

2) Numărul de personal instruit 

În limitele 

alocațiilor 

bugetare aprobate 

Raportare 

trimestrială 

20. Dezvoltarea 

capacităților 

echipelor mobile. 

Sporirea 

mobilităţii 

subdiviziunilor 

specializate de 

frontieră conform 

specificului 

frontierei 

(terestre, fluviale 

şi aeriene) 

20.1. Completarea cadrului normativ necesar 

dezvoltării mecanismului de mobilitate operațională 

(Acțiunea nr. 279/291 Planul MAI) 

DGMO 

DGCF 

DJPC 

DGRU 

DR 

Trimestrul 

IV 

Proiecte de modificare a cadrului 

normativ privind mecanismul de 

mobilitate operațională elaborate, 

înaintate și acceptate 

În limitele 

alocațiilor 

bugetare aprobate 

Raportare 

trimestrială 

20.2. Elaborarea și aplicarea procedurilor standard de 

operare în domeniul de activitate al echipelor mobile 

(Acțiunea nr. 280 Planul MAI) 

 

DGMO Trimestrul 

IV 

Procedurile standard de operare  

elaborate, dezvoltate și aplicate 

 

În limitele 

alocațiilor 

bugetare aprobate 

Raportare 

trimestrială 

20.3. Specializarea şi pregătirea personalului 

echipelor mobile, inclusiv cu participarea experților 

externi 

(Acțiunea nr. 290 Planul MAI) 

DGMO 

DGRU 

DR 

Trimestrul 

IV 

1) Numărul de cursuri la care personalul 

echipelor mobile a luat parte 

2) Numărul de personal instruit 

 

În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

Raportare 

trimestrială 

20.4. Dezvoltarea capacităților echipelor mobile mixte 

cu subdiviziuni ale MAI și alte autorități naționale cu 

atribuții de MIFS, prin:  

a) elaborarea de proceduri standard de cooperare 

comune; 

b) pregătirea interinstituțională în cascadă pentru 

personalul echipelor mobile mixte, inclusiv instruirea 

privind riscurile fitosanitare, veterinare și de sănătate 

(Acțiunea nr. 280 Planul MAI) 

 

DGMO 

DR 

Trimestrul 

IV 

1) Proceduri standard de operare 

elaborate în comun 

2) Numărul de activități de formare 

interinstituționale organizate pentru 

personalul echipelor mobile mixte 

3) Numărul de specialiști ai echipelor 

mobile mixte instruiți 

În limitele 

alocațiilor 

bugetare aprobate 

Raportare 

trimestrială 

21. Consolidarea 

capacităților în 

domeniul 

prevenirii și 

combaterii 

migrației ilegale, 

traficului de ființe 

umane, 

21.1. Elaborarea ghidului procesual de investigare a 

cazurilor de criminalitate organizată 

(Acțiunea nr. 281 Planul MAI) 

DUP 

DIS 

 

HG nr. 1005 

din 10.12.2014 

Trimestrul 

IV 

Ghid procesual de investigare a cazurilor 

de criminalitate organizată elaborat și 

aplicat 

În limitele 

alocațiilor 

bugetare aprobate 

Raportare 

trimestrială 

21.2. Participarea la elaborarea metodologiei de 

depistare a migranţilor cu şedere ilegală  

 (Acțiunea nr. 229 Planul MAI) 

DGCF 

DGMO 

DUP 

DIS 

 

HG nr. 808 din 

07.10.2014 

Trimestrul 

IV 

Numărul de ședințe organizate cu 

participarea reprezentanților DPF  

(la solicitarea BMA) 

În limitele 

alocațiilor 

bugetare aprobate 

Raportare 

lunară 
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contrabandei și 

altor infracțiuni  

 

21.3. Identificarea şi stabilirea persoanelor, care într-o 

perioadă scurtă şi-au perfectat mai multe acte de 

călătorie în străinătate şi există suspecții că au 

întreprins acţiuni ilicite prin vinderea propriului 

pașaport 

(Acțiunea nr. 30 Planul MAI) 

Din cadrul DPF 

DUP 

DGCF 

DED 

DR 

Din cadrul MAI 

(prim-executor): 

IGP 

Ordinul MAI 

nr. 159 din 

29.05.2014 

Trimestrul 

IV 

Numărul de cazuri și persoane 

identificate 

În limita 

mijloacelor  

bugetare alocate 

Raportare 

trimestrială 

21.4. Consolidarea activităților în vederea identificării 

cazurilor de folosire a pașapoartelor biometrice RM  

străine (precar deținute) de cetățenii țărilor CSI” 

(Acțiunea nr. 30 Planul MAI) 

DIS 

DUP 

DGCF 

DED 

DR 

Trimestrul 

IV 

Numărul cazurilor identificate În limita 

mijloacelor  

bugetare alocate 

Raportare 

trimestrială 

21.5. Efectuarea măsurilor corespunzătoare în vederea 

prevenirii unor scheme ilicite care ar favoriza migrația 

ilegală  

(Acțiunea nr. 28 Planul MAI) 

Din cadrul DPF 

(prim-executor): 

DIS 

DUP 

DGCF 

DGMO 

DR 

Trimestrul 

IV 

1) Numărul cazurilor de migrație ilegală 

identificate 

2) Numărul de persoane reținute 

În limita 

mijloacelor  

bugetare alocate 

Raportare 

trimestrială 

21.6. Participarea la seminare, mese rotunde, 

conferințe cu partenerii interni și externi, inclusiv cu 

organizațiile non-guvernamentale, în vederea prevenirii 

și profilaxiei cazurilor de migrație ilegală 

(Acțiunea nr. 31 Planul MAI) 

Din cadrul DPF 

DIS, DUP 

DGCF 

DCI 

DED 

DR 

Din cadrul MAI 

(prim-executor): 

BMA 

Trimestrul 

IV 

1) Numărul de evenimente organizate cu 

participarea reprezentanților PF 

2) Numărul de personal participant 

În limita 

mijloacelor  

bugetare alocate 

Raportare 

trimestrială 

21.7. Consolidarea colaborării cu organele de stat 

investite cu atribuții de recunoaștere a cetățeniei RM 

conform Legii nr. 1024-XV din 02.06.2000 în scopul 

excluderii posibilității obținerii frauduloase a cetățeniei 

RM  

DIS Propuneri DIS Trimestrul 

IV 

1) Ședințe comune organizate 

2) Numărul de cazuri documentate 

În limitele 

alocațiilor 

bugetare aprobate 

Raportare 

trimestrială 

21.8. Sporirea conlucrării cu BMA al MAI cu scopul 

excluderii posibilității obținerii frauduloase a 

invitațiilor pentru străini 

 

DIS Trimestrul 

IV 

1) Schimb de informații asigurat 

2) Numărul de cazuri documentate 

În limitele 

alocațiilor 

bugetare aprobate 

Raportare 

trimestrială 

21.9. Conlucrarea cu ambasadele și consulatele  RM 

în străinătate în vederea excluderii obținerii frauduloase 

a vizelor de scurtă ședere și în scop de afaceri a 

străinilor 

 

DIS Trimestrul 

IV 

1) Schimb de informații asigurat 

2) Numărul de cazuri documentate 

În limitele 

alocațiilor 

bugetare aprobate 

Raportare 

trimestrială 
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21.10. Conlucrarea cu reprezentanții ambasadelor și 

consulatelor străine acreditate în RM în scopul primirii 

și prelucrării informației referitor la cazurile de 

organizare a migrației ilegale a cetățenilor RM în UE. 

(Acțiunea nr. 29 Planul MAI) 

Din cadrul DPF 

DIS, DGMO 

DGCF 

DR 

Din cadrul MAI 

(prim-executor): 

BMA  

Trimestrul 

IV 

Numărul de solicitări înaintate În limita 

mijloacelor  

bugetare alocate 

Raportare 

trimestrială 

21.11. Consolidarea cooperării cu alte state în 

domeniul combaterii criminalității organizate legate de 

droguri, în special identificarea mărfurilor și agenților 

economici ce importă sau tranzitează mărfuri, care pot 

servi „ca acoperire” din țările cu risc sporit de trafic de 

droguri conform recomandărilor ONU” 

DIS Trimestrul 

IV 

1) Numărul de întîlniri efectuate 

2) Numărul de rețele criminale 

deconspirate 

În limitele 

alocațiilor 

bugetare aprobate 

Raportare 

trimestrială 

21.12. Identificarea și stabilirea mijloacelor de 

transport introduse ilegal pe teritoriul RM, prin 

intensificarea măsurilor de prevenire și documentare a 

fenomenului de utilizare a documentelor falsificate a 

mijloacelor de transport la traversarea frontierei de stat 

DIS Trimestrul 

IV 

Numărul de mijloace de transport 

identificate. 

În limitele 

alocațiilor 

bugetare aprobate 

Raportare 

trimestrială 

21.13. Combaterea comerţului ilicit cu produse 

alcoolice, inclusiv contrabanda, fabricarea ilicită şi 

circulaţia articolelor contrafăcute 

(Acțiunea nr. 11 Planul MAI) 

Din cadrul DPF: 

DAR, DUP,  

DIS, DGMO, 

DGCF 

DR 

Din cadrul MAI: 

(prim-executor) 

IGP 

HG nr. 886 din 

06.08.2007 

 

Trimestrul 

IV 

1) Numărul de cazuri de contrabandă de 

alcool identificate 

2) Cantitate de alcool ridicată și 

confiscată 

3) Numărul de persoane implicate în 

astfel de cazuri 

4) Numărul operațiunilor/ acțiunilor 

organizate în scopul combaterii 

contrabandei cu alcool 

În limitele 

bugetului aprobat 

Raportare 

trimestrială 

21.14. Consolidarea capacităţii autorităţilor naţionale 

de prevenire a imigrării  categoriilor de persoane care 

nu corespund criteriilor de admisibilitate,  de 

identificare şi de contracarare a cazurilor de 

documentare fictivă (de exemplu căsătoriile fictive etc.) 

(Acțiunea nr. 186 Planul MAI) 

Din cadrul DPF 

DIS  

DUP 

DGCF 

SPF „AIC” 

DR 

Din cadrul MAI 

(prim-executor): 

BMA 

HG nr.1009 din 

26.12.2011 

 

Trimestrul 

IV 

Numărul de cazuri depistate şi străini 

returnaţi 

În limitele 

bugetului aprobat 

Raportare 

trimestrială 

21.15. Informarea continuă a potenţialilor migranţi 

despre condiţiile legale de intrare şi de documentare în 

ţară, precum şi despre sancţiunile aplicate în cazul 

nerespectării legislaţiei 

(Acțiunea nr. 186 Planul MAI) 

Din cadrul DPF 

SRP 

DGCF 

SPF „AIC” 

DR 

Din cadrul MAI 

(prim-executor): 

BMA 

Trimestrul 

IV 

Numărul de acţiuni realizate În limitele 

bugetului aprobat 

Raportare 

trimestrială 
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21.16. Monitorizarea activităţii agenţiilor private de 

ocupare a forţei de muncă în vederea contracarării 

imigrării ilegale a cetăţenilor 

(Acțiunea nr. 187 Planul MAI) 

Din cadrul DPF 

DIS  

SPF „AIC” 

DR 

Din cadrul MAI 

(prim-executor): 

IGP 

Trimestrul 

IV 

Numărul de cazuri de încălcare a 

prevederilor legale identificate 

În limitele 

bugetului aprobat 

Raportare 

trimestrială 

21.17. Îmbunătăţirea cooperării internaţionale dintre 

RM şi ţările de destinaţie, avînd drept scop identificarea 

şi urmărirea penală a traficanţilor 

(Acțiunea nr. 196/379 Planul MAI) 

Din cadrul DPF 

DUP 

DIS 

SPF „AIC” 

DR 

Din cadrul MAI 

(prim-executor): 

IGP 

HG nr. 974 din 

21.12.2012 

HG nr. 484 din 

26.06.2014 

 

 

Trimestrul 

IV 

1) Numărul de solicitări de asistenţă 

juridică în materie penală înaintate şi/sau 

recepţionate de la ţările de destinaţie 

2) Puncte de contact stabilite şi 

valorificate 

3) Numărul de victime eliberate din 

exploatare 

4) Numărul persoanelor reţinute în urma 

schimbului de informaţii 

5) Grupări criminale organizate 

documentate/anihilate 

În limitele 

bugetului aprobat 

Raportare 

trimestrială 

21.18. Consolidarea cooperării cu BMA în contextul 

elaborării și implementării Profilului Migrațional 

Extins 

(Acțiunea nr. 384 Planul MAI) 

Din cadrul DPF 

DGMO, DAR 

Din cadrul MAI 

(prim-executor): 

BMA 

HG nr. 1009 

din 26.12.2011 

 

Mai Set de date și informații transmis în 

termenii stabiliți  

În limitele 

bugetului aprobat  

Raportare 

trimestrială 

OBIECTIVUL NR. 5: 

DEZVOLTAREA COOPERĂRII INTERINSTITUȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE 

22. Consolidarea 

relațiilor de 

cooperare între 

autoritățile MIFS 

(Acțiunea nr. 286 

Planul MAI) 

 

22.1. Participarea la nivel național și internațional în 

cadrul acţiunilor/ operațiunilor comune de prevenire şi 

combatere a infracţiunilor transfrontaliere și 

criminalităţii transfrontaliere organizate, inclusiv a 

terorismului (Acțiunea nr. 412 Planul MAI) 

DGMO 

DGCF 

DIS 

DCI 

DR 

HG nr. 808 din 

07.10.2014  

 

HG nr. 463 din 

02.07.2013 

Trimestrul 

IV 

 

1) Numărul de cazuri depistate și  

soluționate 

2) Numărul de operațiuni/investigații/ 

activități desfășurate în comun  

 

În limitele 

resurselor bugetare 

şi din fondurile 

extrabugetare 

Raportare 

lunară 

22.2. Crearea grupurilor comune interinstituționale 

(operaționale, de investigații și de căutare) ale 

structurilor relevante în vederea desfășurării de 

operațiuni, investigații comune, elaborării de proceduri 

standard de operare aplicabile uneia sau mai multor 

instituții, efectuării revizuirilor legislative necesare, 

organizării de activități de formare interinstituționale 

(Acțiunea nr. 282/379 Planul MAI) 

DIS 

DGMO 

DUP 

DGRU 

 

HG nr. 1005 

din 10.12.2014 

 

HG nr. 484 din 

26.06.2014 

 

Trimestrul 

II 

1) Grupuri comune interinstituționale 

operaționale, de investigații și de căutare 

create și funcționale 

2) Număr de operațiuni/investigații/ 

instruiri comune desfășurate în comun cu 

alte autorități ale MIF 

3) Număr de proceduri standard de 

operare comune elaborate și aplicate 

În limitele 

resurselor bugetare 

şi din fondurile 

extrabugetare  

Raportare 

trimestrială 

22.3. Participarea la procesul de elaborare a normelor 

interdepartamentale privind modul, procedura şi 

condiţiile de funcţionare a grupurilor 

interdepartamentale de urmărire penală (“task force 

group”) 

(Acțiunea nr. 253 Planul MAI) 

Din cadrul DPF 

DUP, DIS 

Din cadrul MAI 

(prim-executor): 

DGJ 

HP nr. 6  

din  

16.02.2012 

Trimestrul 

II 

Numărul de ședințe organizate cu 

participarea reprezentanților PF 

În limitele 

bugetului aprobat 

Raportare 

lunară 



16 

22.4. Participarea la cursurile de instruire pentru 

ofiţerii de urmărire penală în materie de cooperare în 

cadrul grupurilor interdepartamentale 

(Acțiunea nr. 253 Planul MAI) 

Din cadrul DPF 

DUP, DIS 

DGRU 

Din cadrul MAI 

(prim-executor): 

Academia 

Trimestrul 

IV 

 

Număr de cursuri organizate 

Numărul de persoane instruite 

În limitele 

bugetului aprobat 

Raportare 

lunară 

22.5. Elaborarea și semnarea acordului de cooperare 

în domeniul protecției mediului, prevenirii tăierii ilicite 

a vegetației silvice și a braconajului în zona de frontieră 

și în bazinele acvatice transfrontaliere 

(Acțiunea nr. 286 Planul MAI) 

DGMO 

DGCF 

DR 

HG nr. 1005 

din 10.12.2014 

Trimestrul 

II 

Acord de cooperare elaborat, semnat şi 

implementat 

În limitele 

alocațiilor bugetare 

aprobate 

 

Raportare 

trimestrială 

22.6. Semnarea acordului interinstituțional de 

cooperare în domeniul evidenței datelor  privind 

numărul cetățenilor RM care s-au aflat peste hotare mai 

mult de 90 de zile și s-au întors în țară 

(Acțiunea nr. 286 Planul MAI) 

 

DGMO 

DGCF 

DR 

Trimestrul 

I 

Acord de cooperare instituțională semnat 

 

În limitele 

alocațiilor bugetare 

aprobate 

Raportare 

trimestrială 

22.7. Completarea/revizuirea cadrului de cooperare la  

nivel regional și local (planuri de cooperare 

interinstituționale) între autoritățile relevante cu 

atribuții ale MIF 

(Acțiunea nr. 286 Planul MAI) 

 

DGMO 

DGCF 

DR 

Trimestrul 

II 

1) Planurile de cooperare inter-

instituțională semnate la nivel regional și 

local și aplicate 

În limitele 

alocațiilor bugetare 

aprobate 

Raportare 

trimestrială 

22.8. Intensificarea cooperării și organizarea de 

activități comune în domeniul managementului 

situațiilor de criză:  

a) constituirea de grupuri comune de lucru ale 

autorităților cu responsabilități de MIF; 

b) elaborarea de planuri interinstituționale de acțiuni 

în situații de urgență; 

c) elaborarea de proceduri comune 

 

(Acțiunea nr. 286 Planul MAI) 

DGMO 

DGCF 

DUP 

DIS 

DR 

Trimestrul 

III 

2) Grupuri de lucru interinstituționale în 

domeniul managementului situațiilor de 

criză, create și instituțiile membre 

constituente 

3) Planuri interinstituționale de acțiuni în 

situații de urgență elaborate și aplicate 

În limitele 

alocațiilor bugetare 

aprobate 

 

Raportare 

trimestrială 

23. Dezvoltarea 

cooperării 

internaţionale 

 

23.1. Participarea în cadrul iniţiativelor globale şi 

regionale în domeniul migraţiei precum Procesul de la 

Praga, Procesul de la Budapesta, Strategia UE pentru 

Regiunea Mării Negre, Consiliul Regional de 

Cooperare şi al Convenţiei pentru stabilirea Centrului 

sud-est-european de aplicare a legii (SELEC), 

reuniunile Platformei de Cooperare a Parteneriatului 

Estic, Programul de la Stockholm în domeniul justiţiei 

şi afacerilor interne, Politicii Externe şi Securităţii 

Comune a UE 

(Acțiunea nr. 374/379 Planul MAI) 

DCI 

DIS 

DUP 

DPPA 

 

HG nr. 1009 

din 26.12.2011 

Trimestrul 

IV 

1) Numărul evenimentelor organizate la 

care au participat reprezentanţii PF 

2) Numărul de personal participant 

 

În limitele 

bugetului aprobat 

şi din surse externe 

Raportare 

trimestrială 
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23.2. Cooperarea cu structurile şi organizaţiile 

internaţionale relevante în combaterea traficului cu 

fiinţe umane (OSCE, IOM, UNICEF, Coordonatorul 

UE antitrafic, CoE, Europol şi Interpol) 

(Acțiunea nr. 395 Planul MAI) 

DCI 

 

HG nr. 641  

din  

30.07.2014 

Trimestrul 

IV 

1) Numărul evenimentelor organizate la 

care au participat reprezentanţii PF 

2) Numărul de personal participant 

 

În limitele 

resurselor bugetare 

şi din fondurile 

extrabugetare 

Raportare 

trimestrială 

23.3. Asigurarea semnării și implementarea Acordului 

interministerial dintre Serviciul Grăniceri al Ucrainei, 

Serviciul de Stat Fiscal al Ucrainei și DPF al MAI al 

RM, SV al MF al RM privind punctele de contact la 

frontiera moldo-ucraineană 

(Acțiunea nr. 287 Planul MAI) 

DCI 

DGCF 

DGMO 

DR 
 

HG nr. 808 din 

07.10.2014 

Trimestrul 

II 

 

Acord semnat și implementat În limitele 

alocațiilor bugetare 

aprobate 

 

Raportare 

lunară 

23.4. Negocierea și semnarea Acordului dintre 

Guvernul RM și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei 

privind cooperarea la efectuarea controlului în comun 

al persoanelor, mijloacelor de transport și mărfurilor la 

FS 

(Acțiunea nr. 287 Planul MAI) 

DCI 

DGCF 

DGMO 

 

HG nr. 808 din 

07.10.2014 

Trimestrul 

II 

 

Acord negociat și semnat 

 

În limitele 

alocațiilor bugetare 

aprobate 

Raportare 

lunară 

23.5. Negocierea și asigurarea semnării Acordului 

dintre RM, România şi Ucraina cu privire la punctele 

de joncțiune ale FS a RM, României şi Ucrainei 

(Acțiunea nr. 287 Planul MAI) 

DCI 

 

HG nr. 1005 

din 10.12.2014 

 

HG nr. 641  

din  

30.07.2014 

Trimestrul 

IV 

Acord negociat și semnat În limitele 

alocațiilor bugetare 

aprobate 

Raportare 

trimestrială 

23.6. Finalizarea procesului de demarcare a sectorului 

moldo-ucrainean al FS și semnarea Tratatului dintre 

RM şi Ucraina privind regimul FS 

(Acțiunea nr. 287/289 Planul MAI) 

DCI 

DPPA 

DGCF 

DR 

 

Trimestrul 

IV  

1) Tratat dintre RM și Ucraina privind 

regimul FS moldo-ucrainene, colaborarea 

și asistența reciprocă pe probleme de 

frontieră semnat și înaintat pentru 

ratificare 

2) Numărul de km de frontieră moldo-

ucraineană demarcate 

În limitele 

alocațiilor bugetare 

aprobate 

Raportare 

trimestrială 

23.7. Elaborarea, negocierea și semnarea Planurilor de 

cooperare pentru 2015 între PF a RM și autoritățile de 

frontieră ale Republicii Belarus precum și Republicii 

Estonia 

(Acțiunea nr. 287 Planul MAI) 

DCI 

 

HG nr. 1005 

din 10.12.2014 

Propunere  

DCI 

Trimestrul 

IV  

Planuri de cooperare elaborate, negociate În limitele 

alocațiilor bugetare 

aprobate 

Raportare 

trimestrială 

23.8. Implementarea activităţilor prevăzute la 

Programul de Activitate al Parteneriatului Estic pentru 

anii 2012-2013, Panelul „Managementul  integrat al 

frontierei”, stabilirea priorităţilor de colaborare pentru 

perioada următoare de activitate 

(Acțiunea nr. 408 Planul MAI) 

DCI 

DPPA 

DGCF 

HG nr. 1005 

din 10.12.2014 

HG nr. 463 din 

02.07.2013 

HG nr. 641 din  

30.07.2014 

Trimestrul 

IV 

1) Numărul și tipul de activităţi de 

cooperare lansate și desfășurate 

2) Numărul de proiecte înaintate/ 

aprobate/implementate 

 

În limitele 

alocațiilor bugetare 

aprobate 

Raportare 

trimestrială 

23.9. Participarea la evenimentele internaţionale 

relevante pe probleme de frontieră în cadrul Planului 

Individual al Parteneriatului RM-NATO 

(Acțiunea nr. 394 Planul MAI) 

DCI 

DPPA 

 

HG nr. 641 din  

30.07.2014 

Trimestrul 

IV 

Numărul de evenimente organizate cu 

participarea angajaților PF 

În limitele 

resurselor bugetare 

şi din fondurile 

extrabugetare 

Raportare 

trimestrială 
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23.10. Intensificarea cooperării cu FRONTEX în 

domeniile: schimbului de informaţii şi produse 

relevante/alerte şi servicii (în cadrul reţelei EBRAN); 

analizei informaţiilor şi riscurilor (FronBAC. Modelul 

Comun de Analiză a Riscului), elaborarea în comun a 

produselor analitice; participarea la /organizarea de 

operațiuni comune (terestre, aeriene), instruiri; 

cercetare; dezvoltarea capacității activității Punctului 

Național de contact FRONTEX din cadrul DPF 

(Acțiunea nr. 387/394 Planul MAI)î 

DGMO 

DCI 

DAR 

DGCF 

DGRU 

HG nr. 808 din 

07.10.2014 

 

HG nr. 1005 

din 10.12.2014  

 

HG nr. 641  

din  

30.07.2014 

Trimestrul 

IV 

 

1) Numărul de produse analitice 

transmise și primite 

2) Numărul de produse analitice 

elaborate în comun 

3) Numărul de operaţiuni comune 

desfăşurate și a personalului implicat 

4) Numărul cursurilor la care personalul 

PF a luat parte, dezagregate pe tematica 

instruirilor și numărul personalului instruit 

5) Numărul de studii, cercetări etc. 

realizate și rezultatele acestora 

6) Numărul și tipul de activităţi 

desfăşurate (operațiuni, exerciții comune 

etc.) 

7) Raport de progres semestrial/anual cu 

privire la realizarea planului de cooperare 

cu FRONTEX elaborat și aprobat 

 

În limitele 

resurselor bugetare 

şi din fondurile 

extrabugetare  

Raportare 

lunară 

23.11. Realizarea Planului de acțiuni EUBAM  pentru 

faza a 10-a de activitate 

(Acțiunea nr. 288/289/387 Planul MAI) 

DCI 

DGMO 

DGCF, DGRU 

DPPA, DAR 

DIS, DUP 

DIE 

 

HG nr. 808 din 

07.10.2014 

Trimestrul 

IV 

 

1) Numărul de activităţi desfăşurate 

2) Numărul de personal instruit 

3) Numărul de proiecte implementate 

4) Numărul de produse analitice 

elaborate în comun 

În limitele 

alocațiilor bugetare 

aprobate 

 

Raportare 

lunară 

23.12. Consolidarea cooperării în cadrul 

subdiviziunilor mixte existente precum Centrul Comun 

de la Galaţi 

 (Acțiunea nr. 412 Planul MAI) 

 

DGMO 

DGCF 

DR 

 

HG nr. 463 din 

02.07.2013 

Trimestrul 

IV 

Schimbul eficient de informaţii şi 

practici asigurat 

Concept cu privire la instituirea 

punctelor de contact la frontieră dezvoltat 

În limitele 

bugetului aprobat 

Raportare 

trimestrială 

OBIECTIVUL NR. 6: 

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII FRONTIEREI DE STAT LA NIVEL REGIONAL ȘI LOCAL, 

ÎMBUNĂTĂȚIREA CONDIȚIILOR DE MUNCĂ LA SECTOARELE PF 

24. Perfecționarea 

reglementărilor în 

domeniul logistic 

 

24.1. Actualizarea și completarea Instrucțiunilor cu 

privire la securitatea și sănătatea în muncă și securitatea 

antiincendiară în cadrul PF 

DMLA 

 

Propunerea 

DMLA 

Trimestrul 

II 

Instrucțiuni actualizate și aplicabile. În limitele 

alocațiilor bugetare 

aprobate 

Raportare 

trimestrială 

24.2. Actualizarea Normelor unice de dotare a 

sectoarelor PF cu transport, mijloace speciale, inclusiv 

de comunicații, echipament special și alte bunuri pentru 

buna funcționare 

 

DMLA 

DGCF 

 

Trimestrul 

II 

Norme elaborate și aprobate, în 

conformitate cu recomandările acquis-ului 

Schengen 

 

În limitele 

alocațiilor bugetare 

aprobate 

Raportare 

trimestrială 

24.3. Elaborarea și aprobarea Normelor unice de 

dotare a personalului cu armament, muniții și 

echipament special 

DGCF 

DGMO 

Trimestrul 

II 

Norme elaborate și aprobate, în 

conformitate cu recomandările acquis-ului 

Schengen 

În limitele 

alocațiilor bugetare 

aprobate 

Raportare 

trimestrială 
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25. Îmbunătățirea 

infrastructurii 

frontierei de stat 

 

25.1. Construcţia capitală, reconstrucția,  reparațiile 

curente și amenajarea sediilor,  infrastructurii 

drumurilor, comunicațiilor inginerești ale 

subdiviziunilor PF. Îmbunătățirea condițiilor de muncă 

a personalului în conformitate cu normele 

UE/Schengen (Acțiunea nr. 283 din Planul MAI) 

DMLA 

DPPA 

DR 

 

HG nr. 808 din 

07.10.2014 

 

HG nr. 1005 

din 10.12.2014 

Trimestrul 

IV 

 

1) Numărul de subdiviziuni ale PF 

reparate, amenajate 

2) Proiecte de finanțare externă realizate 

În limitele 

resurselor bugetare 

şi din fondurile 

extrabugetare 

Raportare 

lunară 

25.2. Modernizarea Colegiului Naţional al PF 

(capacităţi şi echipament) 

(Acțiunea nr. 450 Planul MAI) 

DPPA 

DMLA 

DGRU 

CNPF 

HG nr. 641 din 

30.07.2014 

Trimestrul 

IV 

 

1) Proiecte de finanțare externă 

implementate 

2) Modernizare a infrastructurii realizată 

În limitele 

bugetului aprobat 

şi din fondurile 

extrabugetare 

Raportare 

trimestrială 

25.3. Amenajarea fîșiei de protecție a frontierei de stat 

pentru întreținerea culoarului și semnelor de frontieră 
DGCF 

DMLA 

DR 

HG nr. 1005 

din 10.12.2014 

Trimestrul 

IV 

 

Numărul km de frontieră terestră cu fâșie 

de protecţie a frontierei de stat amenajată, 

în conformitate cu standardele UE 

În limitele 

resurselor bugetare 

şi din fondurile 

extrabugetare 

Raportare 

trimestrială 

25.4. Efectuarea studiului în contextul inițierii 

procesului de trecere în folosinţă PF a fâşiei de 

protecţie a FS 

Grupul de 

lucru 

departamental 

(DGCF, 

DMLA, DJPC) 

Propunerea 

DGCF 

Trimestrul 

IV 

 

1) Studiu elaborat și propuneri înaintate În limitele 

resurselor bugetare 

şi din fondurile 

extrabugetare 

Raportare 

trimestrială 

25.5. Asigurarea cu uniformă și echipament a 

polițiștilor de frontieră 
DMLA 

CATMÎI 

PDS al PF 

2014-2016 

Trimestrul 

IV 

100% din personalul PF asigurat cu 

uniformă și echipament, în conformitate 

cu normele aprobate 

În limitele 

alocațiilor bugetare 

aprobate 

Raportare 

trimestrială 

26. Perfecționarea 

tehnologiilor 

informaționale și 

comunicaționale 

aferente 

managementului 

integrat al 

frontierei de stat 

 

26.1. Examinarea perspectivelor și posibilității de 

conectare a PF la sistemele informaționale de gestiune 

a frontierelor internaționale și polițienești europene 

„Intelligence led policing” („Interpol”, „Europol”, 

Sistemul Automat de Identificare a Amprentelor), 

Sistemul de informaţii despre pasageri din aeroporturi 

şi alte baze de date relevante 

(Acțiunea nr. 284 Planul MAI) 

DGMO 

DPPA 

 

HG nr. 1005 

din 10.12.2014 

Trimestrul 

II 

Raport de evaluare elaborat și 

recomandări formulate 

În limitele 

resurselor bugetare 

şi din fondurile 

extrabugetare 

Raportare 

trimestrială 

26.2. Încheierea acordurilor de cooperare cu statele 

vecine în domeniul frontierelor şi cu alte state din 

spaţiul euroatlantic în domeniul cooperării şi asistenţei 

reciproce privind aspectele frontaliere, precum şi în 

domeniul reglementărilor juridice cu privire la 

schimbul de informaţi  

(Acțiunea nr. 394 Planul MAI) 

DGMO 

DCI 

 

 

HG nr. 641  

din  

30.07.2014  

 

HG nr. 808 din 

07.10.2014 

Trimestrul 

IV 

1) Acorduri semnate 

2) Aplicații informatice elaborate/ 

implementate 

3) Schimb de informații online asigurat 

4) Proiectul „Reţeaua de comunicaţii 

fixe şi mobile pentru Serviciul Grăniceri 

al RM” realizat  

În limitele 

resurselor bugetare 

şi din fondurile 

extrabugetare 

Raportare 

lunară 

26.3. Acordarea suportului STI al MAI în contextul 

realizării interconectării sistemelor informaţionale și 

implementării „dosarului electronic”  

(Acțiunea nr. 331 Planul MAI) 

Din cadrul DPF 

DGMO 

DUP, DIS 

Din cadrul MAI 

(prim-executor): 

STI 

Programul de 

activitate al 

Guvernului 

RM  2015-

2018 

Trimestrul 

IV 

Numărul de ședințe organizate cu 

participarea reprezentanților DPF (la 

solicitarea STI a MAI) 

În limitele 

resurselor bugetare 

şi din fondurile 

extrabugetare 

Raportare 

trimestrială 
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26.4. Participarea la cursurile de instruire organizate 

de Academia de Administrare Publică: 

a) privind metodologia de stabilire a tarifelor pentru 

serviciile publice prestate contra plată; 

b) pentru specialiştii în deservirea beneficiarilor 

serviciilor publice (Acțiunea nr. 439/440 Planul MAI) 

DGMO 

 

HG nr. 122 din 

18.02.2014 

 

Ordinul MAI 

nr. 74 din 

14.03.2014 

Trimestrul 

IV 

Numărul de participanţi instruiți În limitele 

bugetului aprobat 

Raportare 

trimestrială 

27. Consolidarea 

şi dezvoltarea 

sistemului 

informaţional 

automatizat al PF 

27.1. Definitivarea creării sistemului integrat de 

management al frontierei de stat, care va include un 

ansamblu de subsisteme tehnice şi operaţionale, 

structurate pe o platformă de comunicaţii electronice 

comune (Acțiunea nr. 292 Planul MAI) 

DGMO 

DGCF 

DAR 

 

HG nr. 808 din 

07.10.2014 

Trimestrul 

IV 

1) Echipament procurat 

2) Standarde PDP integrate 

3) Numărul acordurilor de cooperare 

naționale și internaționale, privind schimbul 

de informații automatizat aprobate, aplicate 

În limitele 

resurselor bugetare 

şi din fondurile 

extrabugetare 

Raportare 

lunară 

27.2. Asigurarea Interacţiunii SI „Evidenţa 

Traversărilor” a DPF cu SI „ANTA” a ANTA 
DGMO Propunere 

DGMO 

Trimestrul 

II 

1) Numărul ședințelor comune 

organizate 

2) Interacțiunea SI asigurată 

În limitele 

alocațiilor bugetare 

aprobate 

Raportare 

trimestrială 

27.3. Consultarea datelor din SI „Calea ferată a RM”  DGMO Trimestrul 

IV 

1) Numărul ședințelor comune 

organizate 

2) Mecanism de consultare a datelor din 

SI „Calea ferată a RM” elaborat și 

funcțional 

În limitele 

alocațiilor bugetare 

aprobate 

Raportare 

trimestrială 

27.4. Elaborarea SI „Verificarea Repetată a 

Automobilelor la Interpol” (Acţiunea poate fi realizată 

prin modificarea acordului cu BNC Interpol) 

DGMO Trimestrul 

II 

SI elaborat și funcțional În limitele 

alocațiilor bugetare 

aprobate 

Raportare 

trimestrială 

27.5. Reingineria sistemului informațional menit să 

opereze cu consemnele aplicate pentru frontieră 
DGMO 

DGCF 

Trimestrul 

IV 

Sistem optimizat pentru aplicare și 

executarea consemnelor 

În limitele 

bugetului aprobat 

Raportare 

trimestrială 

28. Consolidarea 

sistemului de 

telecomunicații al 

PF 

28.1. Dezvoltarea și implementarea sistemului 

TETRA prin integrarea nodurilor de rețea din 

subdiviziunile de la frontiera, într-un sistem 

informațional integru și implementare a politicii de 

securitate 

DGMO 

DR 

Trimestrul 

IV 

1) Sistem de telecomunicații dezvoltat și 

funcțional 

2) Securitatea rețelei și stațiilor de lucru 

asigurată 

3) Instrucțiune de securitate pentru 

angajați implementată 

În limitele 

alocațiilor bugetare 

aprobate 

Raportare 

trimestrială 

28.2. Modernizarea și extinderea sistemului de 

telefonie IP, precum și implementarea serviciilor noi de 

telefonie IP – voice mail, conference call 

DGMO 

DR 

Trimestrul 

IV 

1)Telefonia IP modernizată 

2) Numărul subdiviziunilor PF 

beneficiari ai sistemului, raportat la 

numărul total al subdiviziunilor 

În limitele 

resurselor bugetare 

şi din fondurile 

extrabugetare 

Raportare 

trimestrială 

OBIECTIVUL NR. 7: 

IMPLEMENTAREA LEGISLAȚIEI ȘI REGLEMENTĂRILOR INTERNE ÎN VEDEREA SPORIRII LEGALITĂȚII, 

GRADULUI DE INTEGRITATE A PERSONALULUI, ȘI TRANSPARENȚEI INSTITUȚIONALE 

29. Consolidarea 

capacităților PF în 

domeniul 

prevenirii și 

combaterii faptelor 

de corupție 

29.1. Elaborarea şi implementarea procedurilor 

standard de operare în domeniul prevenirii și 

combaterii faptelor de corupție 

DIE 

DGRU, DJPC 

DIS 

PDS al PF 

2014-2016 

 

Trimestrul 

IV 

Proceduri standard de efectuare a testării 

de integritate, elaborate şi funcţionale 

În limitele 

alocațiilor bugetare 

aprobate 

Raportare 

trimestrială 

29.2. Elaborarea și implementarea unei metodologii 

eficiente de analiză a riscurilor interne de corupție 
DIE 

DGRU, DJPC 

DIS 

Trimestrul 

III 

Analize și profiluri de risc privind 

cauzele și condițiile favorizante apariţiei 

corupţiei, elaborate și utilizate 

În limitele 

alocațiilor bugetare 

aprobate 

Raportare 

trimestrială 
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29.3. Asigurarea funcţionării liniilor fierbinţi 

anticorupţie 
DIE 

 

Trimestrul 

IV 

Numărul de persoane care apelează la 

liniile fierbinţi, ponderea celor care 

relatează despre fapte de corupţie 

În limitele 

alocațiilor bugetare 

aprobate 

Raportare 

trimestrială 

29.4. Instituirea unui mecanism de motivare a 

cetățenilor privind denunțarea acțiunilor ilegale comise 

de către personalul PF în exercitarea atribuțiilor 

funcționale 

DIE PDS al PF 

2014-2016 

Trimestrul 

IV 

1) Mecanism funcțional. 

2) Numărul de persoane care au denunțat 

cazuri de corupție din partea polițiștilor de 

frontieră. 

3) Numărul cazurilor în care personalul 

PF a fost implicați în acte de corupție 

În limitele 

alocațiilor bugetare 

aprobate 

 

Raportare 

trimestrială 

29.5. Instalarea sistemelor video de monitorizare a 

sediilor subdiviziunilor DPF, a încăperilor de serviciu  

și a autospecialelor din dotarea acestuia 

DGMO, DMLA 

DPPA, DIE 

DIS, DR 

SPF „AIC” 

PDS al PF 

2014-2016 

Trimestrul 

IV 

1) Necesarul de echipament estimat 

2) Donatori identificați 

3) Fișe de proiect înaintate 

4) Echipamente achiziționate 

În limitele 

resurselor bugetare 

şi din fondurile 

extrabugetare 

Raportare 

trimestrială 

29.6. Consolidarea capacităților în domeniul asigurării 

regimului secret și protecției datelor cu caracter 

personal în cadrul subdiviziunilor PF 

DIE 

DS 

DGRU 

Propunerea 

DIE 

Trimestrul 

IV 

1) Numărul de instruiri organizate 

2) Numărul de personal instruit 

3) Diminuarea numărului de cazuri de 

încălcare a prevederilor legale în domeniu 

În limitele 

alocațiilor bugetare 

aprobate 

 

Raportare 

trimestrială 

29.7. Implementarea acţiunilor de prevenire a 

corupţiei în procesul de recrutare, selectare, angajare şi 

promovare a funcţionarilor publici  

(Acțiunea nr. 313 Planul MAI) 

DGRU 

DIE 

 

HP nr. 76 

din 

16.05.2014 

Trimestrul 

IV 

1) Număr de anunţuri publicate privind 

funcţiile vacante şi concursurile de 

angajare 

2) Numărul de concursuri de angajare 

desfăşurate. 

În limitele 

bugetului aprobat 

Raportare 

trimestrială 

29.8. Consolidarea capacităţilor de monitorizare a 

activităţii poliţiştilor de frontieră în scopul prevenirii şi 

combaterii acţiunilor de corupţie (supravegherea video 

în cabinele de control, desfăşurarea controalelor 

inopinate şi evidenţa statistică a acestora, controlul 

integrităţii poliţiştilor de frontieră prin aplicarea SII al 

PF) 

(Acțiunea nr. 28 Planul MAI)  

DIE 

DGMO 

DIS 

DPPA  

 

HG nr. 808 din 

07.10.2014 

 

Ordinul MAI 

nr. 159 din 

29.05.2014 

Trimestrul 

IV 

1) Rata punctelor de trecere asigurate cu 

sisteme video de monitorizare în cabinelor 

de control 

2) Numărul de controale inopinate 

organizate 

3) Numărul de cazuri identificate 

4) Numărul de personal implicat 

5) Proiecte de asistență externă realizate 

În limitele 

resurselor bugetare 

şi din fondurile 

extrabugetare 

Raportare 

lunară 

29.9. Participarea, la elaborarea studiului cu privire la 

aplicarea măsurilor de protecţie în privinţa avertizorilor 

de integritate şi a martorilor în cauzele de corupţie şi în 

cele conexe corupției 

(Acțiunea nr. 242 Planul MAI) 

Din cadrul DPF 

DIE 

Din cadrul MAI 

(prim-executor): 

SPIA 

Propunere 

SPIA 

 

Trimestrul 

III 

Numărul de ședințe organizate cu 

participarea reprezentanților PF 

(la solicitare SPIA a MAI) 

În limitele 

bugetului aprobat 

Raportare 

trimestrială 

30. Consolidarea 

capacităților în 

domeniul 

respectării 

principiilor 

statului de drept, 

promovării și 

respectării 

30.1. Respectarea drepturilor omului în procesul de 

urmărire penală, conform prevederilor art. 5 din 

Convenţia Europeană pentru Drepturile Omului 

(respectarea dreptul la libertate și la siguranță) 

(Acțiunea nr. 35 Planul MAI) 

Din cadrul DPF 

DUP, DIS 

SPF „AIC” 

DR 

Din cadrul MAI 

(prim-executor): 

IGP 

 

Programul de 

activitate al 

Guvernului 

RM  2015-

2018 

Trimestrul 

IV 

1) Numărul de cazuri în care PF a 

neglijat respectarea prevederile articolului 

vizat 

2) Numărul de petiții, sesizări și 

reclamații înregistrate ce vizează 

problematica enunțată 

În limita 

mijloacelor  

bugetare alocate 

Raportare 

trimestrială 
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drepturilor 

omului și 

libertăților 

fundamentale 

30.2. Consolidarea capacităţii PF în domeniul 

prevenirii şi combaterii discriminării, implementarea 

politicilor naţionale în domeniul drepturilor omului  

(Acțiunea nr. 206 Planul MAI) 

DGRU 

DUP 

DIS 

 

HG nr. 808 din 

07.10.2014 

Trimestrul 

IV 

1) Numărul de instruiri organizate 

2) Numărul de personal instruit 

3) Numărul cazurilor de discriminare 

raportate în raport cu numărul cazurilor 

investigate şi procesate 

În limitele 

resurselor bugetare 

şi din fondurile 

extrabugetare 

Raportare 

lunară 

OBIECTIVUL NR. 8: 

DEZVOLTAREA COMUNICĂRII INTERNE ȘI EXTERNE ȘI SPORIREA TRANSPARENȚEI INSTITUȚIONALE 

31. Consolidarea 

și dezvoltarea 

comunicării 

interne și externe 

a PF 

31.1. Elaborarea și implementarea Planului de 

comunicare al PF pentru 2014-2016, ca parte 

componentă a Strategiei de Comunicare a MAI 

SRP 

DGRU 

DPPA 

PDS al PF 

2014-2016 

Trimestrul 

II 

Plan de Comunicare pentru 2014 – 2016 

elaborat și implementat 

În limitele 

resurselor bugetare 

şi din fondurile 

extrabugetare 

Raportare 

trimestrială 

31.2. Desfășurarea unui Studiu privind comunicarea 

internă și externă a PF 
SRP 

DGRU 

DPPA 

PDS al PF 

2014-2016 

Trimestrul 

II 

Studiu privind comunicarea internă și 

externă a PF, cu recomandări privind 

îmbunătățirea comunicării organizaționale 

desfășurat 

Raportare 

trimestrială 

31.3. Asigurarea vizibilităţii şi transparenţei asistenţei 

externe acordate PF 

(Acțiunea nr. 2 Planul MAI) 

Din cadrul DPF: 

DPPA 

DGMO 

Din cadrul MAI: 

(prim-executor) 

DGRIIE 

Programul  

de activitate al  

Guvernului 

RM   

2015-2018 

Trimestrul 

IV 

Numărul rapoartelor de transparență 

plasate pe pagina web a DPF 

În limita 

mijloacelor  

bugetare alocate 

Raportare 

trimestrială 

31.4. Asigurarea respectării transparenţei în procesul 

decizional în cadrul PF 

(Acțiunea nr. 77 Planul MAI) 

DPPA 

SRP 

DJPC 

DGMO 

 

HP nr. 76 din 

16.05.2014 

Ordinul MAI 

nr. 274 

din 19.09.2014 

Trimestrul 

IV 

1) Ponderea deciziilor consultate cu 

publicul în raport cu numărul total de 

decizii adoptate  

2) Dezbateri/ şedinţe publice organizate, 

recomandări recepţionate/ implementate 

În limitele 

bugetului aprobat 

Raportare 

trimestrială 

31.5. Mediatizarea măsurilor întreprinse și rezultatele 

obținute în scopul informării populației cu privire la 

prevenirea și combaterea migrației ilegale 

(Acțiunea nr. 32 Planul MAI) 

Din cadrul DPF 

SRP, DIS 

DUP, DGMO 

DGCF, DR 

Din cadrul MAI 

(prim-executor): 

BMA 

Ordinul  

MAI  

nr.159 din  

29.05.2014 

Trimestrul 

IV 

Numărul de note publicate pe pagina 

web a PF 

În limita 

mijloacelor  

bugetare alocate 

Raportare 

trimestrială 

31.6. Instruirea şi informarea corectă despre 

procedurile şi oportunităţile de migrare a cetăţenilor 

RM prin diseminarea, a materialelor informative ce 

vizează tematica respectivă, prin intermediul punctelor 

de trecerea FS (Acțiunea nr. 228 Planul MAI) 

SRP 

DGCF 

SPF „AIC” 

DR 

 

HG nr. 1009 

din 26.12.2011 

Trimestrul 

IV 

Numărul de materiale informative 

distribuite  

(la solicitarea/în parteneriat cu MMPSF, 

MAEIE, alte instituții) 

În limitele 

bugetului aprobat  

Raportare 

trimestrială 

32. Promovarea 

participării societăţii 

civile în procesul de 

elaborare a 

politicilor în 

domeniul MIFS 

32.1. Asigurarea reprezentării personalului civil la 

toate nivelurile structurilor de securitate şi apărare. 

Operaționalizarea activității CNMIFS prin asigurarea 

funcționalității Grupul de consultare, constituit în 

scopul obținerii din partea societății civile a suportului 

pentru realizarea MIFS (Acțiunea nr. 52 Planul MAI) 

Din cadrul DPF 

DPPA 

DJPC 

Din cadrul MAI 

(prim-executor): 

DTC 

HG nr. 641 din 

30.07.2014 

Trimestrul 

IV 

Numărul ședințelor  desfășurate  cu 

participarea reprezentanților societății 

civile 

În limitele 

resurselor bugetare 

şi din fondurile 

extrabugetare 

Raportare 

trimestrială 
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 32.2. Includerea şi consultarea societăţii civile în 

procesul de elaborare a politicilor 

(Acțiunea nr. 52 Planul MAI) 

Din cadrul DPF 

DPPA, DJPC 

Din cadrul MAI 

(prim-executor): 

DTC 

Trimestrul 

IV 

Numărul de politici elaborate cu 

participarea societății civile 

În limitele 

bugetului aprobat 

şi din surse externe 

Raportare 

trimestrială 

32.3. Întreprinderea măsurilor necesare pentru 

facilitarea accesului mass-mediei şi a publicului la 

informaţiile din domeniile de apărare şi securitate 

(Acțiunea nr. 52 Planul MAI) 

Din cadrul DPF 

SRP 
Din cadrul MAI 

(prim-executor): 

DRP 

Trimestrul 

IV 

Numărul note publicate și difuzate În limitele 

resurselor bugetare 

şi din fondurile 

extrabugetare 

Raportare 

trimestrială 

OBIECTIVUL NR. 9: 

CONSOLIDAREA CAPACITĂȚILOR INSTITUȚIONALE URMARE A DEFICIENȚELOR CONSTATATE ȘI  

IDENTIFICATE ÎN PROCESUL  DE IMPLEMENTARE A REFORMELOR ÎN CADRUL PF 

33. Consolidarea 

capacităților 

instituționale, 

dezvoltarea 

structurală și 

managementului 

resurselor umane 

33.1. Efectuarea analizei capacităților instituționale și 

de evaluare a deficiențelor în cadrul PF  
Grupul de 

lucru 

departamental 

DR 

Raport de 

analiză a 

capacităților  

nr. 35/9-652 

din 04.02.2015 

Trimestrul 

IV 

Raport de evaluare elaborat și aprobat În limitele 

resurselor bugetare 

şi din fondurile 

extrabugetare 

Raportare 

anuală 

33.2. Organizarea sistematică a ieșirilor în 

subdiviziunile teritoriale ale PF în scopul acordării 

ajutorului practic și metodic 

Subdiviziunile 

DPF/DR 

Trimestrul 

IV 

Numărul de ieșiri organizate 

Numărul de personal participant 

Raportare 

trimestrială 

33.3. Dezvoltarea abilităților manageriale ale 

personalului cu funcții de conducere din cadrul DR și 

SPF, prin organizarea instruirilor tematice și 

organizarea vizitelor de studii pentru preluarea bunelor 

practici 

DGRU 

CNPF 

DR 

Trimestrul 

IV 

Numărul de cursuri organizate 

Numărul de personal instruit 

Raportare 

trimestrială 

33.4. Crearea unui sistem de indicatori instituționali 

de performanță, specifici PF, pe niveluri ierarhice și pe 

categorii de subdiviziuni 

DPPA 

DGRU, DGCF 

DGMO 

 

Trimestrul 

IV 

Sistem de indicatori creat și implementat Raportare 

trimestrială 

33.5. Evaluarea, în contextul optimizării activității, a 

posibilității instituirii la nivel regional / local a 

funcțiilor în domeniile reprezentării / cooperării, 

comunicării, elaborării politicilor, investigațiilor 

speciale, expertizei documentelor, analizei de risc, 

chinologiei, operator/ajutor al serviciului dispecerat  

DGRU 

DGCF 

DGMO 

DAR 

DPPA 

DJPC 

Trimestrul 

IV 

1) Studiu de evaluare elaborat 

2) Propuneri înaintate și examinate de 

conducerea instituției 

 

Raportare 

trimestrială 

33.6. Dezvoltarea sistemului intern de gestionare a  

circuitului documentelor și controlul executării 

sarcinilor și indicațiilor puse, pînă la nivelul 

executanților 

DGMO 

Secretariat 

DR 

Trimestrul 

IV 

1) Sistem funcțional 

2) Diminuarea numărului de cazuri de 

încălcare a termenelor de executare a 

prevederilor documentelor de dispoziție 

Raportare 

trimestrială 

33.7. Elaborarea cadrului de reglementare intern cu 

privire la efectuarea inspecțiilor  și evaluărilor în cadrul 

PF 

DIE 

DGCF, DGMO 

DGRU, DIS 

 

Trimestrul 

III 

Cadru de reglementare 

elaborat/actualizat și pus în aplicare 

Raportare 

trimestrială 
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33.8. Dezvoltarea unui sistem de evaluare a riscurilor 

interne ce vizează integritatea personalului într-o 

manieră pro-activă, bazată pe prevenire și nu pe 

investigare a consecințelor 

DIE 

DIS 

Trimestrul 

IV 

1) Noi metode de evaluare implementate 

2) Vizite de studii și preluare a bunelor 

practici în domeniu organizate 

Raportare 

trimestrială 

33.9. Efectuarea unei analize în scopul optimizării 

raportului între posturile de ofițeri/subofițeri, posturile 

de conducere/de execuție, posturile din structurile cu 

atribuții de conducere și cele de execuție 

DGRU 

DPPA 

 

Trimestrul 

II 

Analiză efectuată și propuneri înaintate Raportare 

trimestrială 

33.10. Mediatizare și promovarea imaginii PF, 

inclusiv a profesiei de polițist de frontieră în scopul 

dezvoltării mecanismelor de recrutare și selectare a 

potențialilor angajați 

SRP 

DGRU 

DR 

 

Trimestrul 

III 

1) Numărul ședințelor organizate în 

cadrul instituțiilor de învățămînt din 

localitățile zonei de frontieră și periferiile 

acesteia 

2) Spot video realizat și mediatizat 

3) Numărul de pliante distribuite în 

punctele de trecere a FS 

Raportare 

trimestrială 

33.11. Instituirea și utilizarea mecanismelor de 

sondare a percepției personalului asupra sistemului de 

resurse umane 

DGRU 

DR 

Trimestrul 

III 

Ședințe informative organizate la toate 

nivelele cu precădere la cel local și 

regional 

Raportare 

trimestrială 

33.12. Revizuirea sistemului de formare a 

personalului. 

Amenajarea corespunzătoare a încăperilor destinate 

studiilor în cadrul SPF 

DGRU 

CNPF 

DMLA 

DR 

Trimestrul 

IV 

1) Analiză efectuată, propuneri de 

optimizare înaintate și implementate 

2) Cadrul reglementare revizuit/ 

modificat și pus în aplicare 

3) Săli de studiu amenajate (asigurate cu 

tehnică de calcul, conectate la 

internet/intranet, dotate cu materiale 

informative etc.) 

Raportare 

trimestrială 

34. Consolidarea 

capacităților în 

domeniile 

controlului 

frontierei de stat 

și 

managementului 

operațional 

34.1. Întreprinderea măsurilor care se impun în 

contextul soluționării problemelor privind asigurarea 

regimului frontierei de stat, regimului zonei de frontieră 

și regimului în punctele de trecere a FS: 

a) asigurarea reglementării juridice a drumului de 

tranzit Lesnoe – Alexandrovka (SPF „Săiți)”; 

b) asigurarea accesului polițiștilor de frontieră pe 

teritoriul portului internațional „Giurgiulești”; 

c) asigurare ordinii publice și securității aeronautice în 

Aeroportul Internațional Mărculești 

DGCF 

DJPC 

DCI 

DR 

Trimestrul 

IV 

1) Demersuri în adresa instituțiilor 

naționale/internaționale înaintate 

2) Cadru de reglementare elaborat și 

aprobat 

3) Ședințe comune organizate cu 

instituțiile interesate 

Raportare 

trimestrială 

34.2. Dezvoltarea și asigurarea funcționalității 

sistemului fix de supraveghere a frontierei de stat 
DGMO 

DGCF, DPPA 

DMLA 

DR 

Trimestrul 

IV 

1) Sistem dezvoltat și funcțional 

2) Proiectul „Armele de distrugere în 

masă - program de prevenire a 

proliferării” implementat 

Raportare 

trimestrială 

34.3. Implementarea principiului rotației personalului 

(frontiera verde – PTF și invers) în cadrul SPF mixte 
DGCF 

DGRU 

DR 

Trimestrul 

IV 

Principiu implementat în 35 la sută din 

SPF mixte 

Raportare 

trimestrială 
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34.4. Asigurarea accesului șefilor SPF la aplicația 

informatică ce permite vizualizarea acțiunilor patrulelor 

prin intermediul sistemului de poziționare globală 

(GPS) 

DGMO 

DGCF 

DIE 

DR 

Trimestrul 

III 

1) Proiect pilot implementat în 10 SPF 

2) Raport de evaluare întocmit 

Raportare 

trimestrială 

34.5. Elaborarea și aprobarea procedurilor standard de 

operare pentru dispeceratele SPF și asigurarea 

standardizării raportărilor cu privire la evenimentele de 

la FS 

DGMO 

DR 

Trimestrul 

II 

Proceduri standard de operare elaborate 

și aprobate 

Raportare 

trimestrială 

34.6. Organizarea și desfășurarea antrenamentelor pe 

diferite semnale, în condiții similare celor reale și în 

cooperare cu partenerii din plan 

DGMO 

DGCF 

DR 

Trimestrul 

IV 

1) Numărul de antrenamente desfășurate 

2) Numărul de subdiviziuni ale PF, altor 

instituții participante 

Raportare 

trimestrială 

34.7. Efectuarea unei analize a nivelului de receptare 

pe lungimea FS pentru identificarea zonelor de 

acoperire radio, a posibilității de asigurare a legăturii cu 

mijloacele și tehnica existentă (inclusiv cu acoperirea 

zonei de rețelele operatorilor de telefonie naționali) 

DGMO 

DGCF 

DR 

Trimestrul 

II 

1) Raport de evaluare a situației privind 

asigurarea legăturii radio de-a lungul FS 

elaborat și aprobat 

2) Propuneri pentru fiecare SPF 

elaborate și înaintate 

Raportare 

trimestrială 

34.8. Consolidarea componentei de investigații 

speciale prin transferarea de funcții și responsabilități în 

domeniu, la nivel local  

DIS 

DGRU 

DR 

Trimestrul 

II 

Raport de evaluare elaborat, propuneri 

de modificare a structurii organizatorice a 

SPF înaintate 

Raportare 

trimestrială 

35. Consolidarea 

managementului 

logistic 

35.1. Consolidarea capacităților subdiviziunilor 

responsabile în investigarea cazurilor de deteriorare a 

bunurilor materiale 

DMLA 

DGRU 

DIE 

DR 

Trimestrul 

IV 

1) 4 ședințe organizate cu reprezentanții 

din cadrul DR și SPF 

2) Numărul de personal instruit 

3) Numărul de anchete de serviciu 

inițiate pentru deteriorare / pierdere / 

aplicare neglijentă a bunurilor (comparativ 

cu 2014) 

4) Numărul de personal sancționat 

(comparativ cu 2014) 

Raportare 

trimestrială 

35.2. Instruirea personalului privind modul de 

păstrare, exploatare, evidență, inventariere a bunurilor 

materiale și privind utilizarea echipamentului modern 

DGRU 

DMLA 

DR 

Trimestrul 

IV 

1) Numărul de instruiri organizate, 

dezagregat pe domenii 

2) Numărul de personal instruit 

Raportare 

trimestrială 

35.3. Efectuarea auditului privind evaluarea 

modalității de gestionare a bunurilor materiale și 

mijloacelor fixe ale DPF și subdiviziunilor subordonate 

acestuia 

 

SAI Trimestrul 

II 

1) Misiune de audit efectuată 

2) Raport de audit intern elaborat și 

aprobat 

Raportare 

trimestrială 

35.4. Asigurarea personalului SPF cu echipament 

special pentru serviciu în condiții nefavorabile, precum 

și alt tip de echipament / tehnică necesare în activitatea 

de serviciu (veste reflectorizante cu inscripția „PF ”, 

bastoane de dirijare, etc.) 

DMLA 

CATMÎI 

DR 

Trimestrul 

IV 

Rata personalului din cadrul SPF 

asigurat cu echipament 

Raportare 

trimestrială 

35.5. Reechiparea ATV cu anvelope adecvate 

condițiilor de teren din RM 
DMLA 

CATMÎI, DR 

Trimestrul 

IV 

Rata ATV-urilor reechipate Raportare 

trimestrială 
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35.6. Identificarea soluțiilor legale cu privire 

deplasarea personalului SPF, locuitori ai localităților 

îndepărtate de locul de dislocare a subdiviziunii, la/de 

la serviciu 

DGRU 

DMLA, DJPC 

DR 

Trimestrul 

IV 

Cadru de reglementare elaborat / 

modificat, la necesitate 

Raportare 

trimestrială 

35.7. Eficientizarea mecanismelor și criteriilor de 

asigurare cu carburanți a subdiviziunilor PF 
DMLA 

DGCF, DGMO 

DR 

Trimestrul 

II 

1) Raport de evaluare elaborat și aprobat 

pentru fiecare subdiviziune a PF 

2) Propuneri și recomandări înaintate 

Raportare 

trimestrială 

35.8. Revizuirea procedurilor de exploatare, 

depozitare, reparații și menținere, în stare de 

funcționare a echipamentului și tehnicii 

DMLA 

DR 

Trimestrul 

III 

Raport elaborat și aprobat Raportare 

trimestrială 

35.9. Dotarea SPF-urilor cu aparate de spălat cu 

presiune a autovehiculelor 
DMLA 

DR 

Trimestrul 

IV 

Rata subdiviziunilor PF dotate  Raportare 

trimestrială 

35.10. Instruirea personalului SPF privind 

întreținerea, exploatarea, primirea și predarea 

mijloacelor de transport 

DMLA 

DR 

Trimestrul 

IV 

1) Cadru de reglementare cu privire la 

întreținerea, primirea-predarea mijloacelor 

de transport elaborat/actualizat 

2) Numărul de instruiri organizate 

Raportare 

trimestrială 

35.11. Utilizarea, conform destinației și la capacitate, 

a mijloacelor tehnice, a dotărilor asigurate prin proiecte 

de finanțare externă 

DMLA 

DGCF, DGMO 

DPPA, DR 

Trimestrul 

IV 

1) Evaluări periodice efectuate 

2) Rapoarte de evaluare elaborate și 

aprobate  

Raportare 

trimestrială 

35.12. Instituirea unui mecanism de evidența strictă a 

termenelor de funcționare și de garanție a 

echipamentelor și mijloacelor din dotare 

DMLA 

DGCF, DGMO 

DR 

Trimestrul 

IV 

Mecanism instituit Raportare 

trimestrială 

35.13. Desfășurarea de evaluări pentru cunoașterea, în 

dinamică, a stării și necesarului de infrastructură și a 

situației privind condițiile de muncă la sectoarele PF 

DMLA 

DR 

Trimestrul 

IV 

1) Evaluări efectuate; 

2) Rapoarte elaborate și aprobate 

Raportare 

trimestrială 

35.14. Inițierea procesului de amendare a cadrului de 

reglementare guvernamental cu privire la trecerea 

sediilor PTF de la balanța SV, la balanța DPF, însoțit 

de planul privind dezvoltarea infrastructurii acestora 

DMLA 

DJPC 

DGCF 

 

Trimestrul 

IV 

1) Cadrul de reglementare 

elaborat/amendat 

2) Plan elaborat și aprobat 

 

Raportare 

trimestrială 

35.15. Purtarea negocierilor cu SV în vederea punerii 

la dispoziția PF a încăperilor de serviciu necesare 

activității conform standardelor UE 

DGCF 

DR 

Trimestrul 

IV 

1) Numărul de ședințe organizate 

2) Procese-verbale întocmite, semnate de  

ambele instituții 

Raportare 

trimestrială 

35.16. Securizarea sediilor PF, inclusiv a încăperilor 

destinate păstrării armamentului, munițiilor, 

mijloacelor aferente, în conformitate cu reglementările 

aprobate 

DMLA 

DR 

Trimestrul 

IV 

1) Studiu de evaluare elaborat și aprobat 

2) Rata subdiviziunilor PF care 

corespund reglementărilor 

Raportare 

trimestrială 
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Lista acronimelor: 

UE – Uniunea Europeană 

RM – Republica Moldova 

EUBAM – Misiunea UE de asistență la frontieră în Moldova și Ucraina 

FRONTEX - Agenția Europeana pentru Gestionarea Cooperării Operaționale la 

Frontierele Externe ale Statelor Membre ale UE 

MJ – Ministerul Justiției 

MTIC – Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor 

MF – Ministerul Finanțelor 

PSAC - Politica de Securitate şi Apărare Comună 

ICAO – Organizația Internațională a Aviației Civile 

CNC – Centrul Național de Coordonare 

OSCE – Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa 

IOM – Organizația Internațională pentru Migrație 

SV – Serviciul Vamal 

ANSA - Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor 

MAI – Ministerul Afacerilor Interne 

PF – Poliția de Frontieră 

PDS – Program de dezvoltare strategică 

DPF – Departamentul PF 

FS – Frontiera de stat 

MIFS – Managementul Integrat al FS 

PTF – Puncte de trecere a frontierei 

DGCF – Direcţia generală control al frontierei 

DGMO – Direcţia generală management operaţional 

DGRU – Direcţia generală resurse umane 

DUP – Direcţia urmărire penală  

DIS – Direcţia investigaţii speciale 

DJPC – Direcţia juridică şi practică contravenţională 

DAR – Direcţia analiza riscurilor 

DED – Direcţia expertiză a documentelor 

DIE – Direcţia inspecţie efectiv 

DPPA – Direcţia politici şi proiecte de asistenţă 

DCI – Direcţia cooperare internaţională 

DMLA – Direcţia management logistic şi achiziţii 

DEF – Direcţia economie şi finanţe 

DS – Secretariat (cu statut de direcţie) 

SAI – Secţia audit intern 

SRP – Secţia relaţii publice 

DR – Direcții regionale (Nord, Vest, Sud, Est) 

CNPF – Colegiul Naţional al PF 

CATMÎI – Centrul de aprovizionare tehnico-materială şi întreţinere a imobilelor 

SPF – Sector al PF 

AIC – Aeroportul Internațional Chișinău 

DGAMEP – Direcția generală analiză, monitorizare și evaluare a politicilor 

DGJ – Direcția generală juridică 

DGRIIE – Direcţia generală relaţii internaţionale şi integrare europeană 

DRP – Direcția relații publice 

IGP – Inspectoratul General al Poliției 

DTC – Departamentul trupelor de carabinieri 

BMA – Biroul migrație și azil 

STI – Serviciul tehnologii informaționale 

SPIA – Serviciul protecție internă și anticorupție 

Academia - Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne    


