
Anexă  

la Ordinul DPF nr. 140 din 12.03.2016 
 

PLANUL 

de acţiuni al Departamentului Poliției de Frontieră pentru anul 2016 
 

Acţiuni / Subacţiuni 

(actul din care derivă) 
Responsabili  Termene Indicatori de progres 

Costuri aferente 

implementării 

OBIECTIVUL I 

DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 

1. Actualizarea, aprobarea și implementarea cadrului 

normativ și de politici în domeniul resurselor umane. 

(PDS al PF 2014-2016) 

DGRU 

DJPC 

DR 

Trimestrul 

IV 

Cadrul normativ și de politici de 

management resurse umane, dezvoltat, 

adaptat, completat 

În limitele 

alocațiilor bugetare 

1.1. Completarea și modificarea cadrului normativ în 

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

(HG 1005 din 10.12.2014) 

DJPC 

DGRU 

Trimestrul IV Proiectul HG privind modificarea 

Regulamentului DPF aprobat 

În limitele 

alocațiilor bugetare 

1.2. Îmbunătățirea cadrului legislativ în vederea sporirii 

protecției sociale a polițiștilor de frontieră femei 

(PDS al PF 2014-2016) 

DJPC 

DGRU 

 

Trimestrul II Cadru legislativ modificat și aprobat În limitele 

alocațiilor bugetare 

1.3. Implementarea Planului de dezvoltarea a sistemului de 

resurse umane al PF pentru anii 2015-2017, aprobat prin 

ordinul șefului DPF nr. 437 din 15.09.2015 

DGRU 

DPPA 

Subdiviziunile 

DPF 

Trimestrul IV Rapoarte de progres trimestriale elaborate și 

aprobate 

Activități pentru anul în curs realizate  

În limitele 

alocațiilor bugetare 

1.4. Încurajarea recrutării polițiștilor de frontieră femei, 

elaborarea / actualizarea ghidurilor aferente 

(PDS al PF 2014-2016) 

DGRU 

CNPF 

DR 

Trimestrul IV Politica de gen implementată 

Ponderea polițiștilor de frontieră femei în 

raport cu cel al bărbaților 

În limitele 

alocațiilor bugetare 

2. Consolidarea sistemului de pregătire profesională în 

cadrul PF 

 (PDS al PF 2014-2016) 

DGRU 

CNPF 

DGMO 

DPPA 

Trimestrul 

IV 

Sistem de pregătire profesională 

consolidat 

În limitele 

alocațiilor bugetare  

Proiecte și 

programe de 

asistență externă 

2.1.  Dezvoltarea/actualizarea instrumentelor de formare e-

learning și extinderea accesului la acest tip de formare pînă 

la nivel local  

(HG 1005 din 10.12.2014) 

DGRU 

CNPF 

DGMO 

DPPA 

Trimestrul IV Sistemul de formare e-learning a 

personalului PF dezvoltat și aplicat la nivel 

central/regional/local 

Acces la portalul SI „e-learning” asigurat 

prin intermediul rețelelor TETRA 

Fișe de proiect elaborate și transmise 

partenerilor de cooperare 

În limitele 

alocațiilor bugetare  

Proiecte și programe 

de asistență externă 
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2.2. Instituirea programelor de instruire în domeniul 

formării profesionale pentru personalul angajat în 

subdiviziunile de resurse umane 

(ordinul MAI nr. 340 din 18.12.2015) 

DGRU 

DR 

 

Trimestrul IV Promovarea în cadrul sistemului resurselor 

umane a persoanelor doar după efectuarea 

cursurilor de formare profesională 

Numărul cursurilor realizate şi  persoanelor 

promovate 

În limitele 

alocațiilor bugetare  

2.3. Instruirea personalului PF în domeniul, planificării 

strategice, managementului de proiect, comunicării și 

relațiilor publice, în baza parteneriatelor naționale și 

internaționale 

(PDS al PF 2014-2016) 

DGRU 

DPPA 

SRP 

Trimestrul IV Numărul de personal instruit, dezagregat pe 

domenii 

În limitele 

alocațiilor bugetare  

Proiecte și programe 

de asistență externă 

2.4. Dezvoltarea capacităților profesionale a ofițerilor de 

investigații, urmărire penală, expertiză a documentelor, 

inclusiv prin: instruiri, schimb de experiență/vizite de studiu 

(HG 1005 din 10.12.2014) 

DGRU 

DIS 

DUP 

DED 

DPPA 

DR 

Trimestrul IV Numărul de cursuri și activități de formare 

(schimb de experiență/vizite de studiu) la care 

personalul a luat parte 

Numărul de personal și formatori instruiți 

Programe și proiecte de asistență externă 

implementate 

În limitele 

alocațiilor bugetare  

Proiecte și programe 

de asistență externă 

2.5. Organizarea cursurilor de instruire pe nivele privind 

intervenţia profesională (pregătirea fizică şi cunoaşterea 

procedeelor specifice intervenţiei profesionale) 

(ordinul MAI nr. 340 din 18.12.2015) 

DGRU 

CNPF 

DR 

Trimestrul IV Cursuri organizate 

 

În limitele 

alocațiilor bugetare  

 

2.6. Implementarea sistemului mixt de planificare în 

serviciu a personalului la controlul frontierei de stat prin 

organizarea procesului de instruire/recalificare a 

personalului din cadrul subdiviziunilor de nivel tactic, 

pentru a asigura un nivel de cunoaștere suficient și 

capacități profesionale necesare  

(ordinul MAI nr. 340 din 18.12.2015) 

DGRU 

CNPF 

DGCF 

DR 

Trimestrul IV Numărul de personal instruit 

Numărul subdiviziunilor PF de nivel tactic în 

care este aplicat sistemul mixt de planificare 

în serviciu a personalului 

În limitele 

alocațiilor bugetare 

OBIECTIVUL II. 

CONSOLIDAREA CAPACITĂȚILOR INSTITUȚIONALE 

DEZVOLTAREA CONTROLULUI FINANCIAR PUBLIC INTERN 

3. Desfășurarea analizei funcționale în domeniul 

corespunderii cadrului instituțional, organizațional și 

funcțional cu standardele acquis-ului Schengen  

(PDS al PF 2014-2016) 

Grupul de 

lucru 

DPPA  

Trimestrul 

IV 

Sistem structural, funcțional și de 

management instituțional operațional 

Procese și proceduri operaționale și de 

management, modernizate și transparente 

implementate 

În limitele 

alocațiilor bugetare  

Proiecte și 

programe de 

asistență externă 

3.1. Organizarea și desfășurarea, la nivel operațional, a 

analizei funcționale, a compatibilității sistemelor funcțional, 

Grupul de lucru 

departamental 

Trimestrul IV Analize funcționale efectuate și recomandări 

elaborate 

În limitele 

alocațiilor bugetare  
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structural, managerial și logistic 

(PDS al PF 2014-2016) 

DPPA  

3.2. Armonizarea, în baza concluziilor analizei funcționale, 

a sistemelor funcțional, structural și de management la 

standardele comunitare 

(PDS al PF 2014-2016) 

Grupul de lucru 

departamental 

DPPA 

Trimestrul IV Procese şi proceduri operaționale interne şi 

de management, modernizate şi transparente, 

implementate 

În limitele 

alocațiilor bugetare  

 

3.3. Elaborarea actelor de incidență activității de proiectare 

organizațională în cadrul DPF 

 (ordinul MAI nr. 340 din 18.12.2015) 

DPPA 

DGRU 

Trimestrul IV Cadru de reglementare elaborat și pus în 

aplicare 

În limitele 

alocațiilor bugetare  

 

3.4. Evaluarea, în contextul optimizării activității, a 

posibilității instituirii la nivel regional / local a funcțiilor în 

domeniile reprezentării / cooperării, comunicării, elaborării 

politicilor 

(Planul de acțiuni al PF pentru anul 2015) 

DGRU 

DPPA 

DCI 

SRP 

DR 

Trimestrul II Propuneri înaintate și examinate de 

conducerea PF 

În limitele 

alocațiilor bugetare  

 

3.5. Ajustarea cadrului normativ privind componența 

organelor colegiale de conducere în cadrul organelor 

sistemului afacerilor interne și impulsionarea activităților 

acestora 

(ordinul MAI nr. 340 din 18.12.2015) 

DPPA 

 

Trimestrul I Cadru normativ ajustat 

Numărul de ședințe organizate și actelor 

adoptate 

În limitele 

alocațiilor bugetare  

 

4. Ajustarea/completarea cadrului legislativ/normativ 

în domeniul managementului integrat al frontierei 

DJPC 

Subdiviziunile 

DPF 

Trimestrul 

IV 

Numărul de acte elaborate și promovate În limitele 

alocațiilor bugetare  

4.1. Evaluarea legislației și procedurilor autorităților de 

management integrat al frontierei de stat 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 managementului integrat al frontierei de stat 

(HG 1005 din 10.12.2014) 

DJPC 

Subdiviziunile 

DPF și cele din 

subordine 

Trimestrul IV Studiu de evaluare privind nivelul de 

conformare al legislației și procedurilor 

autorităților de management integrat al 

frontierei de stat cu aquis-ul și standardele UE 

în domeniu realizat 

Recomandările de modificare și completare a 

cadrului normativ și procedural cu privire la 

managementul integrat al frontierei de stat 

formulate 

În limitele 

alocațiilor bugetare  

 

4.2. Elaborarea proiectelor de acte normative privind 

trecerea fîșiei de protecție a frontierei de stat în gestiunea 

PF 

DJPC 

DGCF 

DMLA 

Trimestrul II Cadru legislativ/normativ elaborat și înaintat 

spre aprobare (la necesitate) 

În limitele 

alocațiilor bugetare 

4.3. Modificarea / actualizare HG nr. 475 din 26.03.2008 

cu privire la aprobarea Planului de acţiuni privind punerea  

în aplicare a Regulamentului Sanitar Internaţional în 

CATMÎI 

DJPC 

DGCF 

Trimestrul II Grup de lucru interinstituțional format 

Propuneri de modificare a cadrului normativ 

elaborate și remise spre aprobare 

În limitele 

alocațiilor bugetare  
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Republica Moldova 

(ordinul MAI nr. 340 din 18.12.2015) 

  

4.4. Evaluarea, în ansamblu, a cadrului legislativ/normativ 

referitor la activitatea PF, BMA, IGP și identificarea 

deficiențelor (lacune, contradicţii de reglementare şi 

paralelisme de competenţe). 

(ordinul MAI nr. 340 din 18.12.2015) 

DJPC 

Grupul de lucru 

Trimestrul I Grup de lucru constituit 

Ședințe comune organizate 

Raport de evaluare elaborat și deficiențe / 

lacune identificate 

Proiecte de modificare a actelor normative 

/legislative elaborate și înaintate spre aprobare 

În limitele 

alocațiilor bugetare  

 

4.5. Revizuirea actelor normative de incidență activității 

din domeniul medical în cadrul MAI 

(ordinul MAI nr. 340 din 18.12.2015) 

DJPC 

CATMÎI 

DGCF 

Trimestrul I Cadru de reglementare revizuit, propuneri în 

adresa MAI transmise  

În limitele 

alocațiilor bugetare  

 

4.6. Elaborarea proiectului PDS al PF pentru anii 2017-

2019 

Grupul de lucru 

departamental 

DPPA 

Trimestrul IV Proiectul PDS elaborat  În limitele 

alocațiilor bugetare  

5. Perfecționarea cadrului procedural în domeniul 

managementului integrat al frontierei de stat 
(HG 1005 din 10.12.2014) 

DGRU 

DGCF 

DPPA 

DUP 

DIS 

Trimestrul 

IV 

Manualele de bune practici elaborate şi 

aplicate 

Ghid procesual de investigare a cazurilor 

de criminalitate organizată elaborat și 

aplicat 

În limitele 

alocațiilor bugetare 

Proiecte și 

programe de 

asistență externă 

5.1. Elaborarea manualelor de bune practici pe tematici 

legate de rolurile și responsabilitățile autorităților de 

management integrat al frontierei de stat, precum și 

proceduri generale și specifice aferente managementului 

integrat al frontierei de stat 

(HG 1005 din 10.12.2014) 

DGRU 

DGCF 

DPPA 

DUP 

DIS 

Trimestrul IV Manualele de bune practici pentru autoritățile 

cu atribuții nemijlocite la frontieră, pe tematici 

privind rolurile și responsabilitățile, 

procedurile generale și specifice aferente 

managementului integrat al frontierei de stat, 

elaborate şi aplicate 

În limitele 

alocațiilor bugetare  

Proiecte și programe 

de asistență externă 

5.2. Elaborarea ghidului procesual de investigare a 

cazurilor de criminalitate organizată 

(HG 1005 din 10.12.2014) 

DUP 

DIS 

Trimestrul IV Grup de lucru constituit (IGP, DPF, 

Academia „Ștefan cel Mare”, PG) 

Ghid procesual de investigare a cazurilor de 

criminalitate organizată elaborat și aplicat 

În limitele 

alocațiilor bugetare  

 

6. Elaborarea/actualizarea și punerea în aplicare a 

cadrului de reglementare intern 

Subdiviziunile 

PF 

Trimestrul 

IV 

Cadru de reglementare intern 

elaborat/ajustat și pus în aplicare 

În limitele 

alocațiilor bugetare  

6.1. Crearea unui sistem de indicatori instituționali de 

performanță, specifici PF, pe niveluri ierarhice și pe 

categorii de subdiviziuni 

(ordinul MAI nr. 340 din 18.12.2015) 

(Planul de acțiuni al PF pentru anul 2015) 

Grupul de lucru 

departamental 

DPPA 

 

Trimestrul IV Sistem de indicatori creat și implementat În limitele 

alocațiilor bugetare  

 

6.2. Elaborarea cadrului de reglementare intern cu privire Grupul de lucru Trimestrul III Cadru de reglementare elaborat / actualizat și În limitele 
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la efectuarea inspecțiilor și evaluărilor în PF 

(Planul de acțiuni al PF pentru anul 2015) 

departamental 

DIE 

pus în aplicare alocațiilor bugetare  

 

6.3. Modificarea Regulamentului privind proiectele de 

asistență ale PF, aprobat prin ordinul șefului DPF nr. 326 

din 20.06.2014 

DPPA Trimestrul II Regulament modificat și implementat În limitele 

alocațiilor bugetare  

 

6.4. Elaborarea instrucțiunii privind elaborarea, 

implementarea și evaluarea politicilor publice în cadrul PF 

DPPA Trimestrul III Instrucțiune elaborată și aprobată În limitele 

alocațiilor bugetare  

 

6.5. Revizuirea, actualizarea şi completarea Instrucțiunii cu 

privire la modul de acordare a asistenţei cetăţenilor străini şi 

apatrizilor în vedere acordării protecţiei la frontiera de stat a 

RM 

DGCF 

DR 

Trimestrul  IV  Instrucțiunea revizuită, actualizată și pusă în 

aplicare 

În limitele 

alocațiilor bugetare  

 

6.6. Asigurarea funcționării mecanismelor de motivare 

instituite în cadrul PF prin organizarea concursurilor 

periodice privind evaluarea celor mai bune idei în cadrul PF 

precum și a subdiviziunilor cu cele mai înalte rezultate 

DPPA 

DGRU 

Subdiviziunile 

DPF 

Trimestrul IV Concursuri organizate 

Învingători identificați și premiați 

În limitele 

alocațiilor bugetare  

 

7. Dezvoltarea, în cadrul DPF, a controlului financiar 

public intern 

(HG 1041 din 20.12.2013) 

Subdiviziunile 

DPF 

Grupul de lucru 

SAI 

Trimestrul 

IV 

Măsuri de dezvoltare a controlului 

financiar public intern 

În limitele 

alocațiilor bugetare  

 

7.1. Instruirea membrilor grupului de lucru MFC din 

cadrul DPF privind identificarea și descrierea proceselor, 

inclusiv prin suport la locul de muncă 

 

SAI Trimestrul I Seminare de instruire a 

managerilor/angajaților privind identificarea și 

descrierea proceselor, realizate; suport la locul 

de muncă, acordat 

În limitele 

alocațiilor bugetare  

 

7.2. Identificarea, descrierea și revizuirea proceselor de 

bază din cadrul subdiviziunilor DPF  

Subdiviziunile 

DPF 

Grupul de lucru  

Trimestrul III Procese de bază descrise și revizuite În limitele 

alocațiilor bugetare  

 

7.3. Instruirea managerilor/angajaților din cadrul DPF 

privind managementul performanțelor și al riscurilor, 

inclusiv prin suport la locul de muncă 

 

SAI Trimestrul IV Seminare de instruire a 

managerilor/angajaților privind managementul 

performanțelor și al riscurilor, realizate; 

suport la locul de muncă, acordat 

În limitele 

alocațiilor bugetare  

 

7.4. Perfecționarea sistemelor curente de stabilire a 

obiectivelor și identificare, evaluare, control, monitorizare 

și raportare a riscurilor 
 

Subdiviziunile 

DPF 

Grupul de lucru  

Trimestrul IV Mecanism de management al riscurilor pe 

bază de obiective 

În limitele 

alocațiilor bugetare  

 

7.5. Consolidarea sistemului curent de evaluare, raportare 

a managementului financiar și controlului, precum și 

DPPA 

Grupul de lucru   

Trimestrul I  Raport de autoevaluare; 

Declarația privind buna guvernare 

În limitele 

alocațiilor bugetare  
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emiterea declarației privind buna guvernare  

8. Consolidarea eficacității activității de audit intern 

prin elaborarea rapoartelor de audit, conform 

Standardelor naționale de audit intern și a Normelor 

metodologice de audit intern în sectorul public 

SAI Trimestrul 

IV 

Rapoarte de audit elaborate și aprobate În limitele 

alocațiilor bugetare  

 

OBIECTIVUL III. 

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

9. Dezvoltarea capacităților de supraveghere a 

frontierei de stat pe segmentele terestru, fluvial și aerian 

(HG 1005 din 10.12.2014) 

 

DGCF 

DGMO 

DMLA 

DPPA 

Trimestrul 

IV 

Numărul subdiviziunilor PF dotate 

Procentul de km de frontieră acoperite cu 

sisteme de monitorizare video a frontierei 

de stat 

Numărul proiectelor și programelor de 

asistență externă inițiate, în curs și 

finalizate 

În limitele 

alocațiilor bugetare  

Proiecte și 

programe de 

asistență externă 

9.1. Instalarea sistemelor fixe de monitorizare a frontierei 

de stat 

(PDS al PF 2014-2016) 

DMLA 

DGMO 

DGCF 

DPPA 

DR 

Trimestrul IV Număr mărit de sectoare ale frontierei de stat 

supravegheate prin intermediul sistemelor fixe 

de monitorizare video 

Rata sectoarelor FS supravegheate prin 

intermediul sistemelor fixe de supraveghere, 

comparativ cu necesitățile instituției 

Proiecte și programe 

de asistență externă 

9.2. Elaborarea instrucțiunii privind exploatarea 

sistemului fix de supraveghere video în cadrul PF 

(PDS al PF 2014-2016) 

DGCF 

DR 

Trimestrul II Instrucțiune elaborată și aprobată 

 

În limitele 

alocațiilor bugetare  

 

9.3. Implementarea proiectului UE privind consolidarea 

patrulării comune a frontierei de stat cu reprezentanții 

Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei 

DGCF 

DPPA 

 

Trimestrul IV Proiect elaborat și promovat către parteneri  Proiecte și programe 

de asistență externă 

10. Dezvoltarea sistemului procedurilor standard de 

operare (POS) în domeniul controlului frontierei 

(ordinul MAI nr. 340 din 18.12.2015)  

DGCF 

DR 

Trimestrul 

IV 

 

POS elaborate, aprobate și puse în 

aplicare 

 

În limitele 

alocațiilor bugetare  

10.1. Analiza situației existente în domeniul standardizării 

proceselor de control a frontierei și identificarea 

procedurilor standard de operare lipsă 

(ordinul MAI nr. 340 din 18.12.2015) 

DGCF 

DR 

Trimestrul II 

 

Raport de analiză elaborat, aprobat 

 

În limitele 

alocațiilor bugetare  

 

10.2. Elaborarea / descrierea și aprobarea POS în domeniul 

controlului de frontieră 

(ordinul MAI nr. 340 din 18.12.2015) 

DGCF 

DR 

Trimestrul IV 

 

 

POS pe domeniile deficitare ale controlului 

de frontieră elaborate, aprobate și puse în 

aplicare 

În limitele 

alocațiilor bugetare  

 

10.3. Elaborarea și aprobarea procedurilor standard de DGCF Trimestrul II Proceduri de operare standard elaborate și În limitele 
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operare în domeniul utilizării sistemelor mobile de detectare 

a substanţelor radioactive şi nucleare 

(Planul de acțiuni al PF pentru anul 2015) 

 

DR  aprobate 

Numărul de exerciții practice 

organizate/numărul de personal participant la 

acestea 

alocațiilor bugetare 

 

10.4. Elaborarea și aprobarea procedurilor standard de 

operare în domeniul regimului și ordinii publice în  punctele 

de trecere a FS 

DGCF 

DR 

Trimestrul IV 

 

Proceduri standard de operare aprobate 

Număr de exerciții practice organizate 

/număr de personal participant la acestea 

În limitele 

alocațiilor bugetare 

 

11. Implementarea noilor tehnologii privind controlul 

trecerii frontierei 

DGCF 

DGMO 

DMLA 

DPPA 

DGRU 

Trimestrul 

IV 

Tehnologii noi implementate 

Cantitatea și tipul de echipamente moderne 

achiziționate/instalate și operaționale 

Numărul proiectelor și programelor de 

asistență externă inițiate, în curs și finalizate 

În limitele 

alocațiilor bugetare  

Proiecte și 

programe de 

asistență externă 

11.1. Implementarea sistemului automatizat de identificare 

a amprentelor digitale la frontiera de stat. Organizarea 

instruirii personalului PF 

(PDS al PF 2014-2016) 

DPPA 

DGMO 

DGRU 

DGCF 

 

Trimestrul IV Numărul proiectelor și programelor de 

asistență externă inițiate, în curs și finalizate 

Sistem automatizat de identificare a 

amprentelor digitale funcțional 

Personal instruit 

În limitele 

alocațiilor bugetare  

Proiecte și programe 

de asistență externă 

11.2. Asigurarea accesului la Directoriul național al 

certificatelor cheilor publice aplicate în pașapoartele 

biometrice. Organizarea instruirii personalului PF 

(PDS al PF 2014-2016, HG 1005 din 10.12.2014) 

DGMO 

DMLA 

DGCF 

DGRU 

DPPA 

Trimestrul IV Acces la Directoriul național al certificatelor 

cheilor publice asigurat 

Personal instruit 

În limitele 

alocațiilor bugetare  

Proiecte și programe 

de asistență externă 

11.3. Implementarea în Portul Internaţional Liber 

Giurgiuleşti a Programului ONU „Control al containerelor” 

DGCF 

DMLA 

DGRU 

DPPA 

DR 

Trimestrul IV Numărul şedinţelor comune organizate; 

Numărul instruirilor realizate, și personal 

instruit 

Proiecte și programe 

de asistență externă 

11.4. Simplificarea și automatizarea procedurilor de 

control al trecerii frontierei de stat prin dotarea punctelor de 

trecere a frontierei cu sisteme automatizate de efectuare a 

controlului trecerii frontierei 

(HG 1005 din 10.12.2014) 

DGCF 

DGMO 

DMLA 

DPPA 

DGRU 

SRP 

Trimestrul IV Procentul punctelor de trecere a frontierei 

dotate cu sisteme automatizate și simplificate 

de control al trecerii frontierei 

Numărul de sisteme automatizate și 

simplificate de control al trecerii frontierei 

instalate și operaționale 

Ponderea cetățenilor cărora le-a fost 

autorizată trecerea frontierei de stat conform 

noilor proceduri simplificate  

Gradul de satisfacție a publicului față de 

În limitele 

alocațiilor bugetare 

Proiecte și programe 

de asistență externă 
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serviciile de control la frontieră 

Numărul proiectelor și programelor de 

asistență externă inițiate, în curs și finalizate 

11.5. Stabilirea, în comun cu STI a MAI, a măsurilor 

pentru compatibilizarea / interoperabilitatea / integrarea, 

după caz, a sistemului informatic al DPF cu alte sisteme 

relevante din MAI/alte autorităţi 

(ordinul MAI nr. 340 din 18.12.2015) 

 

DGMO Trimestrul IV Ședințe de lucru organizate 

Interoperabilitate a sistemelor informaționale 

asigurată 

În limitele 

alocațiilor bugetare 

Proiecte și programe 

de asistență externă 

11.6. Instituirea grupului de lucru, de comun cu BMA 

precum și alți parteneri, pentru identificarea necesităților în 

domeniul realizării unui sistem automatizat de calculare a 

şederii străinilor pe teritoriul RM 

(ordinul MAI nr. 340 din 18.12.2015) 

 

DGCF 

DGMO 

DPPA 

Trimestrul IV Grup de lucru instituit 

Raport de evaluare/necesități elaborat și 

aprobat 

 

În limitele 

alocațiilor bugetare 

Proiecte și programe 

de asistență externă 

12. Implementarea în cadrul PF a Regulamentului cu 

privire la Sistemul de coordonare a securității 

frontaliere 

DGMO 

DGCF 

DJPC 

DGRU 

DMLA 

DPPA 

Trimestrul 

IV 

Sistem de coordonare a securității 

frontaliere implementat 

În limitele 

alocațiilor bugetare  

Proiecte și 

programe de 

asistență externă 

12.1. 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 

(HG 1005 din 10.12.2014) 

 

DGMO 

DMLA 

DPPA 

DR 

Trimestrul IV Mecanism național de coordonare a 

controlului frontierei implementat și 

funcțional, în conformitate cu standardele și 

cele mai bune practici europene 

CNC /numărul de centre de coordonare 

regionale/locale dotate cu echipamentele și 

mijloacele necesare și operaționale 

Numărul de mijloace și  echipament 

achiziționat, instalat și aflat în uz 

Numărul proiectelor și programelor de 

asistență externă inițiate, în curs și finalizate 

În limitele 

alocațiilor bugetare 

Proiecte și programe 

de asistență externă 

12.2. Organizarea vizitelor de studiu/schimb de experiență, 

instruirea personalului pentru exploatarea echipamentului 

achiziționat în contextul asigurării  funcționalității CNC / 

centrelor regionale și locale de coordonare 

(HG 1005 din 10.12.2014) 

DGRU 

DGMO 

DR 

Trimestrul IV Numărul de instruiri/vizite de studiu 

desfăşurate 

Numărul de personal instruit 

În limitele 

alocațiilor bugetare  

Proiecte și programe 

de asistență externă 
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12.3. Ajustarea cadrului normativ existent privind 

procesele decizionale în cazurile de apariţie a incidentelor/ 

situaţiilor de criză frontalieră, îndeosebi în faza incipientă a 

evenimentelor 

(ordinul MAI nr. 340 din 18.12.2015) 

DGMO 

DGCF 

DR 

Trimestrul IV Ședințe de lucru organizate 

PSO în domeniu elaborate, modificate și /sau 

completate 

 

În limitele 

alocațiilor bugetare 

12.4. Actualizarea Planurilor situaționale ale 

subdiviziunilor din subordinea DPF 

(ordinul MAI nr. 340 din 18.12.2015) 

DR 

DGMO 

DGCF 

Trimestrul IV Planuri situaționale actualizate În limitele 

alocațiilor bugetare 

12.5. Standardizarea proceselor de activitate a centrelor 

regionale/punctelor locale de coordonare. 

(ordinul MAI nr. 340 din 18.12.2015) 

DGMO 

DGCF 

DR 

Trimestrul IV PSO elaborate și implementate în activitatea 

de serviciu 

În limitele 

alocațiilor bugetare 

12.6. Completarea sistemului de antrenamente la diferite 

semnale prin instituirea verificărilor specifice, cu pondere în 

ceea ce priveşte evaluarea subdiviziunilor/personalului. 

(ordinul MAI nr. 340 din 18.12.2015) 

DGRU 

DGMO 

DGCF 

DR 

Conform 

planului 

aprobat 

Nivel ridicat de reacție a personalului 

subdiviziunilor de frontieră. 

Antrenamente organizate și desfășurate. 

În limitele 

alocațiilor bugetare 

13. Consolidarea capacităților echipelor mobile ale PF 

(HG 1005 din 10.12.2014) 
DGMO 

DPPA 

DMLA 

DR 

 

Trimestrul 

IV 

Capacități consolidate 

Număr de echipament achiziționat, instalat 

și aflat în uz 

Număr al proiectelor și programelor de 

asistență externă inițiate, în curs și finalizate 

În limitele 

alocațiilor bugetare 

Proiecte și 

programe de 

asistență externă 

13.1. Dotarea adecvată a subdiviziunilor mobile de la toate 

nivelurile cu sisteme, tehnică, mijloace şi echipamente 

(HG 1005 din 10.12.2014) 

(PDS al PF 2014-2016) 

DGMO 

DMLA 

DPPA 

DR 

Trimestrul IV Ponderea cazurilor de contracarare a 

activităţilor ilegale la frontieră în raport cu 

numărul misiunilor executate 

Numărul de echipament achiziționat, instalat 

și aflat în uz 

În limitele 

alocațiilor bugetare 

Proiecte și programe 

de asistență externă 

13.2. Constituirea, la nivel central și regional, a 

subdiviziunilor specializate de intervenție. Asigurarea lor cu 

personal pregătit, dotarea cu mijloace și echipamente 

necesare 

 (HG 1005 din 10.12.2014) 

(ordinul MAI nr. 340 din 18.12.2015) 

DGRU 

DGMO 

DR 

 

Trimestrul IV Cadrul normativ elaborat, adoptat și 

implementat 

Subdiviziuni constituite la nivel central şi 

regional 

Procentul personalului încadrat şi instruit 

Procentul dotării subdiviziunilor nou create 

Numărul proiectelor și programelor de 

asistență externă inițiate, în curs și finalizate 

În limitele 

alocațiilor bugetare  

Proiecte și programe 

de asistență externă 

13.3. Efectuarea auditului privind evaluarea eficienței și 

eficacității activității echipelor mobile ale PF 

SAI Trimestrul II Misiune de audit efectuată; 

Raport de audit intern elaborat și aprobat 
În limitele 

alocațiilor bugetare 

Proiecte și programe 

de asistență externă 
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14. Consolidarea capacităților instituționale ale PF 

pentru îndeplinirea standardelor de securitate 

aeronautică 

(ordinul MAI nr. 340 din 18.12.2015) 

DGCF 

DR 

Trimestrul 

IV 

Capacități în domeniu consolidate În limitele 

alocațiilor bugetare  

 

14.1. Crearea unui grup de lucru interdepartamental în 

scopul asigurării dezvoltării infrastructurii aeroporturilor 

internaționale pentru îndeplinirea standardelor de securitate 

aeronautică 

(ordinul MAI nr. 340 din 18.12.2015) 

DGCF 

DR 

Trimestrul I Grup de lucru instituit și funcțional În limitele 

alocațiilor bugetare  

 

14.2. Evaluarea situației în domeniu și elaborarea unor 

recomandări (raport / studiu de necesități) în vederea 

asigurării procedurilor de securitate aeronautică în toate 

obiectivele aeroportuare din țară 

(ordinul MAI nr. 340 din 18.12.2015) 

DGCF 

DR 

Trimestrul IV Raport/studiu de evaluare elaborat și aprobat, 

recomandări formulate 

 

În limitele 

alocațiilor bugetare  

 

15. Dezvoltarea capacităţilor chinologice ale PF 

(HG 1005 din 10.12.2014) 
DGCF 

DMLA 

DGRU 

DR 

Trimestrul 

IV 

Capacităţi chinologice ale PF consolidate În limitele alocațiilor 

bugetare  

Proiecte și programe 

de asistență externă 

15.1. Evaluarea şi expertizarea cadrului legal, instituţional 

şi funcţional. Elaborarea procedurilor standard de operare în 

domeniu 

(HG 1005 din 10.12.2014, ord. MAI 340 din 18.12.2015) 

DGCF 

DGRU 

DR 

Trimestrul II Proceduri standard de operare elaborate și 

aplicate 

 

În limitele 

alocațiilor bugetare 

15.2. Instruirea continuă a personalului implicat în 

antrenarea cîinilor de serviciu 

(HG 1005 din 10.12.2014, ord. MAI 340 din 18.12.2015) 

DGRU 

DGCF 

DR 

Trimestrul IV Cursuri de formare proiectate şi livrate 

Numărul de personal instruit 

În limitele 

alocațiilor bugetare  

 

15.3. Dezvoltarea şi implementarea documentelor de 

cooperare cu instituțiile/serviciile chinologice din alte țări  

(ordinul MAI nr. 340 din 18.12.2015) 

DGCF 

DCI 

DGRU 

Trimestrul IV Parteneriate dezvoltate 

Evenimente comune organizate și 

desfășurate 

În limitele 

alocațiilor bugetare  

16. Realizarea Planului de acțiuni al PF privind 

implementarea Matricei de politici în domeniul 

liberalizării regimului de vize  

DPPA 

Grupul de 

lucru  

Trimestrul 

IV 

Rapoarte de progres elaborate și aprobate 

 

În limitele 

suportului bugetar 

acordat de către UE 

OBIECTIVUL NR. IV: 

DEZVOLTAREA COOPERĂRII INTERINSTITUȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE 

17. Dezvoltarea relațiilor de cooperare la nivel național 

prin elaborarea și completarea cadrului de cooperare 

între autoritățile relevante cu atribuții în domeniul 

managementului integrat al frontierei 

DGMO 

DGCF 

DPPA 

DR 

Trimestrul 

IV 

Parteneriate dezvoltate 

Acorduri de cooperare negociate și 

semnate 

În limitele 

alocațiilor bugetare 
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17.1. Consolidarea cooperării autorităților din sistemul 

managementului integrat al frontierei de stat, prin 

elaborarea, dezvoltarea, aplicarea și corelarea procedurilor 

standard de operare în domeniile de interes comun 

(managementul comun al crizelor și al situațiilor de urgență, 

incidentelor, activități operaționale de același tip)  

 (HG 1005 din 10.12.2014) 

DGMO 

DGCF 

DR 

Trimestrul II Proceduri standard de operare   elaborate, 

dezvoltate și aplicate 

Numărul de domenii reglementate în raport 

cu numărul existent de domenii ce necesită a 

fi reglementate 

În limitele 

alocațiilor bugetare 

17.2. Asigurarea funcţionalităţii Consiliul Național pentru 

Management Integrat al Frontierei de Stat, conform noului 

cadru normativ. Instituționalizarea structurilor tehnice ale 

Consiliului (Comitetul Executiv, Grupul de consultare, 

Comisiile de specialitate 

(HG nr. 902 din 31.12.2015 și HG 1005 din 10.12.2014) 

DPPA 

Subdiviziunile 

DPF 

Trimestrul I Comitetul executiv, Grupul de consultare și 

comisiile de specialitate ale Consiliului 

Național pentru Management Integrat al 

Frontierei de Stat create și instituționalizate 

În limitele 

alocațiilor bugetare 

 

17.3. Elaborarea și semnarea acordului de cooperare în 

domeniul protecției mediului combaterii actelor ilegale, 

prevenirii tăierii ilicite a vegetației silvice și a braconajului 

în zona terestră a frontierei și în bazinele acvatice 

transfrontaliere 

(HG 1005 din 10.12.2014) 

DGMO 

DGCF 

DR 

Trimestrul II Acord de cooperare elaborat, semnat și 

implementat 

În limitele 

alocațiilor bugetare 

 

17.4. Revizuirea acordului de cooperare cu BMA și 

asigurarea integrării sistemelor informaționale ale 

instituțiilor in vederea schimbului reciproc de informații 

referitor la străinii care traversează frontiera de stat și care 

au încălcat legislația în domeniul migrației  

(ordinul MAI nr. 340 din 18.12.2015) 

DGMO Trimestrul IV Ședințe de lucru organizate 

Soluții tehnice de asigurare a 

interoperabilității identificate 

În limitele 

alocațiilor bugetare 

 

18. Dezvoltarea cooperării internaționale prin 

asigurarea semnării și implementării Acordurilor / 

protocoalelor în domeniul managementului frontierelor  

(HG 1005 din 10.12.2014) 

DCI 

DPPA 

DGCF 

DGMO 

Trimestrul 

IV 

Acorduri/protocoale negociate/semnate și 

implementate 

În limitele 

alocațiilor bugetare 

 

18.1. Asigurarea semnării Protocolului între 

Departamentul Poliţiei de Frontieră al MAI a RM cu 

Administraţia Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei 

privind punctele de contact la frontiera de stat moldo-

ucraineană 

(HG 1005 din 10.12.2014) 

DCI 

DPPA 

DGCF 

DGMO 

Trimestrul IV Acord semnat  În limitele 

alocațiilor bugetare 

 

18.2. Negocierea și semnarea Acordului dintre Guvernul 

Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei 

DCI Trimestrul IV Acord negociat și semnat În limitele 

alocațiilor bugetare 
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privind cooperarea la efectuarea controlului persoanelor, 

mijloacelor de transport şi mărfurilor în punctele de trecere 

comune la frontiera de stat moldo-ucraineană  

(HG 1005 din 10.12.2014) 

 

18.3. Negocierea și asigurarea semnării Acordului dintre 

Republica Moldova, România şi Ucraina cu privire la 

punctele de joncțiune a frontierelor de stat ale Republicii 

Moldova, României şi Ucrainei 

(HG 1005 din 10.12.2014) 
 

DCI Trimestrul IV Acord negociat și semnat  

19. Extinderea practicii activităților comune la 

frontiera de stat, cu autoritățile statelor vecine 

DGCF 

DPPA 

DGMO 

DCI 

 

Trimestrul 

IV 

Puncte de trecere a frontierei controlate în 

comun instituite 

Proiecte și programe de asistență externă 

implementate 

În limitele 

alocațiilor bugetare  

Proiecte și 

programe de 

asistență externă 

19.1. Extinderea numărului punctelor de trecere a 

frontierei de stat controlate în comun cu autoritățile de 

frontieră ucrainene prin promovarea inițiativelor privind 

instituirea punctelor de trecere gestionate în comun „Reni-

Giurgiulești” și „Pervomaisc-Kuciurgan”, precum și prin 

monitorizarea implementarea proiectului „Construcția pe 

teritoriul RM a Punctului de trecere a frontierei Palanca, 

operat în comun de autoritățile de frontieră moldo-

ucrainene” 

(PDS al PF 2014-2016, HG 1005 din 10.12.2014) 

DPPA 

Grupul de lucru 

departamental 

Trimestrul IV Inițiative promovate și finanțate 

Proiect în derulare implementat conform 

cerințelor pentru anul respectiv 

În limitele 

alocațiilor bugetare  

Proiecte și programe 

de asistență externă 

19.2. Instituirea punctelor de contact la frontiera cu 

Ucraina 

(PDS al PF 2014-2016, HG 1005 din 10.12.2014) 

DPPA 

DGMO 

DGCF 

DCI 

Trimestrul IV Numărul proiectelor și programelor de 

asistență externă inițiate, în curs și finalizate 

În limitele 

alocațiilor bugetare  

Proiecte și programe 

de asistență externă 

19.3. Organizarea şi desfăşurarea operaţiunilor comune de 

supraveghere a frontierei cu serviciile de frontieră ale 

statelor vecine, precum și organizarea patrulării comune a 

frontierei moldo-ucrainene şi patrulării coordonate a 

frontierei de stat moldo-române 

(HG 1005 din 10.12.2014) 

DGCF 

DGMO 

DCI 

DR 

 

Trimestrul IV Numărul patrulărilor comune și 

monitorizărilor coordonate efectuate 

Numărul operațiunilor comune de 

supraveghere efectuate 

Numărul personalului implicat în operațiuni 

comune 

În limitele 

alocațiilor bugetare 

20. Consultarea cu autoritățile de frontieră ale 

Ucrainei a procedurii de reglementare a controlului 

Grupul de 

lucru 

Trimestrul 

IV 

Ședințe organizate și desfășurate 

 

În limitele 

alocațiilor bugetare 
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garniturilor de tren care traversează frontiera de stat în 

afara PTF 

(Planul de acțiuni al PF pentru 2015) 

departamental 

21. Implementarea Planului de cooperare cu 

FRONTEX pentru anii 2015-2017 

(PDS al PF 2014-2016) 

DGMO 

DGCF 

DGRU 

DCI 

DIS 

DAR 

Trimestrul 

IV 

Rapoarte de progres periodice elaborate și 

aprobate 

În limitele 

alocațiilor bugetare 

22. Implementarea Planului de acțiuni EUBAM pentru 

faza 11 

(PDS al PF 2014-2016) 

Subdiviziunile 

DPF și cele din 

subordine 

Trimestrul 

IV 

Rapoarte de progres periodice elaborate și 

aprobate 

În limitele 

alocațiilor bugetare 

23. Asigurarea măsurilor organizatorice în contextul 

continuării procesului de demarcare a sectorului moldo-

ucrainean al frontierei de stat și semnarea Tratatului 

dintre Republica Moldova şi Ucraina privind regimul 

frontierei de stat 

(HG 1005 din 10.12.2014) 

DCI 

 

Trimestrul 

IV 

Ședințe ale Comisiei mixte de demarcare a 

frontierei de stat dintre RM şi Ucraina 

organizate 

În limitele 

alocațiilor bugetare 

24. Implementarea planurilor de cooperare bilaterală 

cu autoritățile de frontieră ale altor state  

DCI 

Subdiviziunile 

DPF și cele din 

subordine 

 

Trimestrul 

IV 

Număr de acțiuni realizate în comun cu 

partenerii de cooperare 

În limitele 

alocațiilor bugetare 

25. Dezvoltarea și fortificarea relațiilor de cooperare 

cu partenerii internaționali, în contextul consolidării 

capacităților instituționale, prin inițierea și desfășurarea 

proiectelor și programelor de asistență externă 

DPPA 

Subdiviziunile 

DPF  

Trimestrul 

IV 

Parteneriate dezvoltate 

Numărul de programe și proiecte de 

asistență inițiate/desfășurate 

În limitele 

alocațiilor bugetare 

Proiecte și 

programe de 

asistență externă 

OBIECTIVUL NR. V: 

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII FRONTIEREI DE STAT LA NIVEL REGIONAL ȘI LOCAL, 

ÎMBUNĂTĂȚIREA CONDIȚIILOR DE MUNCĂ LA SECTOARELE PF 

26. 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 

(PDS al PF 2014-2016, HG 1005 din 10.12.2014) 

DMLA 

DPPA 

DR 

Trimestrul 

IV 

Ponderea SPF construite capital și/sau 

reabilitate conform necesităților, în raport 

cu numărul total 

Lucrări efectuate în conformitate cu 

prevederile HG 1005 din 10.12.2014 

În limitele 

alocațiilor bugetare 

Proiecte și 

programe de 

asistență externă 
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27. Consolidarea capacităților instituționale de 

întreținerea și mentenanță a bunurilor gestionate 

DMLA 

DR 

Trimestrul 

IV 

Capacități consolidate 

Costul mediu pentru întreținerea 

subdiviziunilor de nivel tactic minimizat 

Costul pentru întreținerea mijloacelor de 

transport minimizat 

În limitele 

alocațiilor bugetare  

Proiecte și 

programe de 

asistență externă 

27.1. Desfășurarea evaluărilor, inventarierilor planificate și  

controalelor inopinate privind starea edificiilor, modul de 

păstrare și exploatare a bunurilor materiale în subdiviziunile 

PF, pentru cunoașterea în dinamică a stării și necesarului de 

infrastructură, și a situației privind condițiile de muncă în 

subdiviziunile PF  

(PDS al PF 2014-2016) 

DMLA 

SAI 

DR 

Trimestrul IV Inventarieri periodice efectuate 

Misiuni de audit efectuate 

Rapoarte elaborate și recomandări înaintate  

În limitele 

alocațiilor bugetare  

 

27.2. Consolidarea capacitaților de investigare a cazurilor 

de deteriorare a bunurilor materiale. 

(PDS al PF 2014-2016) 

DIE 

DR 

Trimestrul IV  Capacități în domeniu consolidate În limitele 

alocațiilor bugetare  

 

27.3. Instruirea personalului privind modul de păstrare,  

exploatare, evidență, inventariere a bunurilor materiale și 

utilizarea echipamentului modern 

(PDS al PF 2014-2016) 

DGRU 

DMLA 

DR 

CATMÎI 

CNPF 

Trimestrul IV Instruiri organizate și desfășurate cu 

personalul DPF și personalul subdiviziunilor 

subordonate acestuia 

În limitele 

alocațiilor bugetare  

 

27.4. Continuarea dotării sediilor PF cu echipamente de 

iluminare și alertare în contextul securizării acestora 

(HG 1005 din 10.12.2014) 

 

DMLA 

DGMO 

DPPA 

DR 

Trimestrul IV Numărul și tipul de echipament necesar 

securizării sediilor PF achiziționat și aflat în 

uz 

Numărul subdiviziunilor PF dotate 

În limitele 

alocațiilor bugetare  

Proiecte și programe 

de asistență externă 

27.5. Elaborarea și aprobarea Normelor unice de dotare a 

personalului cu armament, muniții și echipament special 

DGCF 

DMLA 

DR 

Trimestrul 

II 

Norme elaborate și aprobate În limitele 

alocațiilor bugetare  

27.6. Revizuirea procedurilor de exploatare, depozitare, 

reparații și menținere în stare de funcționare a 

echipamentului și tehnicii 

(Planul DPF pentru anul 2015) 

DMLA 

DR 

Trimestrul IV Proceduri elaborate/revizuite și puse în 

aplicare 

În limitele 

alocațiilor bugetare  

 

28. Modernizarea infrastructurii Colegiului Național 

al Poliției de Frontieră prin dotarea tehnic 

corespunzătoare a sălilor de studii cu utilaj modern de 

instruire 

(PDS al PF 2014-2016, ord. MAI nr. 340 din 18.12.2015) 

DPPA 

CNPF 

DGRU 

DMLA 

Trimestrul 

IV 

Inițiative de proiect elaborate și 

promovate 

Infrastructura CNPF modernizată 

În limitele alocațiilor 

bugetare  

Proiecte și programe 

de asistență externă 
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29. Asigurarea condițiilor de instruire fizică și sport 

pentru personalul PF 

(PDS al PF 2014-2016) 

DPPA 

DMLA 

DGRU 

DR 

Trimestrul 

IV 

Inițiative de proiect elaborate și 

promovate 

Condiții de instruire fizică și sport 

asigurate 

În limitele alocațiilor 

bugetare  

Proiecte și programe 

de asistență externă 

30. Asigurarea sectoarelor PF cu încăperi special 

amenajate pentru plasarea temporară a solicitanților de 

azil și persoanelor reținute la frontiera de stat. 

DGCF 

DMLA 

DPPA 

DR 

Trimestrul 

IV 

Raport/studiu de evaluare a necesităților 

elaborat și aprobat 

Inițiative de proiect elaborate și 

promovate 

În limitele alocațiilor 

bugetare  

Proiecte și programe 

de asistență externă 

OBIECTIVUL NR. VI: 

IMPLEMENTAREA LEGISLAȚIEI ȘI REGLEMENTĂRILOR INTERNE ÎN VEDEREA SPORIRII LEGALITĂȚII, 

GRADULUI DE INTEGRITATE A PERSONALULUI, ȘI TRANSPARENȚEI INSTITUȚIONALE 

31. Implementarea prevederilor Planului de integritate 

al PF pentru anii 2015-2017 

DIE 

Subdiviziunile 

PF 

Trimestrul 

IV 

Rapoarte de progres periodice elaborate și 

aprobate 

În limitele alocațiilor 

bugetare  

Proiecte și programe 

de asistență externă 

31.1. Elaborarea și implementarea Sistemului 

informațional unic de evidență a sesizărilor cetățenilor 

privind cazurile de corupție implicînd polițiști de frontieră 

(PDS al PF 2014-2016) 

DIE 

DGMO 

SRP 

Trimestrul IV Sistem unic de evidenţă a sesizărilor 

cetăţenilor privind încălcările comise de către 

personalul PF 

În limitele 

alocațiilor bugetare  

Proiecte și programe 

de asistență externă 

31.2. Elaborarea regulamentului intern privind protecţia 

avertizorilor de integritate, în conformitate cu prevederile 

pct. 2 al Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru privind protecţia avertizorilor de 

integritate nr. 707 din 09.09.2013 

 (Ordinul MAI nr. 350 din 12.11.2013) 

DIE 

DJPC 

Trimestrul IV Regulament privind protecţia avertizorilor de 

integritate  elaborat şi aprobat 

În limitele 

alocațiilor bugetare 

31.3. Dezvoltarea mecanismului de motivare a cetățenilor 

pentru declararea ilegalităților comise de către personalul 

PF în exercitarea atribuțiilor funcționale 

(PDS al PF 2014-2016) 

DIE 

DR 

 

Trimestrul III Gradul de conștientizare şi implicare a 

societății în prevenirea corupției în cadrul PF, 

calculat în petiții și adresări ale cetățenilor 

În limitele 

alocațiilor bugetare  

 

31.4. Asigurarea aplicării măsurilor speciale de 

investigații, cu utilizarea tehnologiilor și echipamentului 

modern pentru relevarea cazurilor de corupție 

(PDS al PF 2014-2016) 

DIE 

DUP 

Trimestrul IV Număr de infracțiuni de corupție şi conexe 

relevate de către serviciile specializate sau de 

către conducătorii de subdiviziuni, în raport cu 

numărul total de cazuri de corupție 

înregistrate în PF 

Număr de acțiuni penale, sancțiuni 

disciplinare și alte măsuri administrative, 

instrumentate / aplicate 

În limitele 

alocațiilor bugetare  
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Rata PTF asigurate cu sisteme video de 

monitorizare în cabinelor de control 

31.5. Elaborarea / actualizarea mecanismelor de activitate 

și asigurarea cooperării intra-instituționale, 

interinstituționale și internaționale privind combaterea 

actelor de corupție 

(PDS al PF 2014-2016) 

DIE 

DIS 

DCI 

Trimestrul IV Acorduri de cooperare interinstituționale și 

internaționale în domeniul anticorupție, 

semnate și puse în aplicare 

În limitele 

alocațiilor bugetare  

 

OBIECTIVUL NR. VII: 

DEZVOLTAREA COMUNICĂRII INTERNE ȘI EXTERNE ȘI SPORIREA TRANSPARENȚEI INSTITUȚIONALE 

32. Implementarea prevederilor Planului de 

comunicare al PF pentru anii 2015-2017 

DPPA 

Subdiviziunile 

PF 

Trimestrul 

IV 

Rapoarte de progres semestriale elaborate 

și aprobate 

În limitele 

alocațiilor bugetare  

32.1. Desfășurarea de sondaje de opinii sociale cu privire 

la calitatea serviciilor prestate și a integrității personalului 

PF 

(PDS al PF 2014-2016) 

SRP 

DIE 

DR 

Trimestrul IV Numărul de sondaje desfăşurate În limitele 

alocațiilor bugetare  

 

32.2. Elaborarea de recomandări pentru îmbunătățirea 

calității serviciilor PF și a percepției populației privind 

activitatea PF 

(PDS al PF 2014-2016) 

SRP 

DIE 

DR 

Trimestrul IV Recomandări elaborate şi implementate În limitele 

alocațiilor bugetare  
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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 

MFC – Management financiar și control 

CNC – Centrul Național de Coordonare 

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 

SAI – Secţia audit intern 

SRP – Secţia relaţii publice 

DR – Direcții regionale (Nord,Vest,Sud,Est,SPF Aeroportul Internațional 

Chișinău) 

CNPF – Colegiul Naţional al PF 

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

SPF – Sector al PF 

IGP – Inspectoratul General al Poliției 

BMA – Biroul migrație și azil 

STI – Serviciul tehnologii informaționale 


