


Poliţia de Frontieră este organul administraţei 

publice din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, 

care îşi exercită atribuţiile şi implementează 

politica statului în domeniul managementului 

integrat al frontierei de stat, prevenirea şi 

combaterea criminalităţii transfrontaliere. 

Misiunea Inspectoratului General al Poliției de 

Frontieră şi subdiviziunilor acestuia constă în 

asigurarea securităţii statului pe segmentul 

realizării şi menţinerii regimului frontierei de stat 

şi zonei de frontieră, implementarea 

managementului integrat al frontierei de stat 

bazat pe analiza riscurilor şi ameninţărilor 

susceptibile să compromită siguranţa frontierei 

de stat, precum şi în prevenirea şi combaterea, în 

limitele competenţei, a criminalităţii 

transfrontaliere şi migraţiei ilegale.  
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Dragi colegi,  

Stimați parteneri, 

Sfârșitul anului de activitate 

reprezintă acel moment, în care 
facem o retrospectivă asupra 

reușitelor și realizărilor de pînă 

acum, precum și la ceea ce ne mai 

rămîne de realizat, pentru a stabili 

obiectivele pentru perioada 

ulterioară. 

Anul 2018 a fost un an plin de 

evenimente pozitive dar și 

provocări pentru instituția noastră și 
pentru Republica Moldova. Un an 

în care am demonstrat 

perseverență, determinare și 

maturitate în realizarea priorităților 

și obiectivelor prestabilite. 

Împreună,   am   continuat   cu 

fermitate procesul amplu de  

 

 

reformă, am înregistrat succese 

remarcabile în activitatea 

operațională și am reușit să ne 

onorăm angajamentele asumate 

față de cetățeni, precum și față de 

partenerii externi, păstrînd vectorul 

european al Republicii Moldova. 

Grație aportului tuturor, de-a 

lungul anului, în dezvoltarea și 

consolidarea managementului 

frontierei de stat, la data de 14 

noiembrie 2018, Guvernul 

Republicii Moldova a aprobat, prin 

Hotărîrea nr.1101, Strategia 

națională de management integrat 

al frontierei de stat pentru perioada 

2018-2023 și Planul de acțiuni 

pentru anii 2018-2020 privind 

implementarea acesteia.  

În paralel, a fost revizuit 

mecanismul național de 

coordonare a domeniului prin 

reorganizarea şi îmbunătățirea 

activității Consiliului Naţional pentru 

Managementul Integrat al 

Frontierei de Stat. 

Datorită tenacității și 

profesionalismului angajaților 

Poliției de Frontieră, am reușit să 

gestionăm eficient resursele, 

precum și riscurile care atentează 

la siguranța frontalieră, construind, 

mecanisme viabile   de   cooperare   

și   dialog constructiv cu instituțiile 

naționale, organizații internaționale 

și parteneri de dezvoltare.  

 

Cu sprijinul partenerilor au fost 

obținute mai multe rezultate 

palpabile, printre care: 

• semnarea planului de cooperare 

între IGPF și Frontex; 

• semnarea Protocolului între 

autoritățile de frontieră a Republicii 

Moldova și România, privind 

constituirea şi activităţile echipelor 

mixte de patrulare la frontiera de 

stat comună; 

• pregătirea pentru semnare a 

Protocoalelor între autoritățile de 

frontieră a RM și Ucrainei cu privire 

la organizarea controlului în comun 

în 8 puncte de trecere. 

Grație faptului că am reușit să 

demonstrăm seriozitate și dedicare 

în activitatea zilnică, să gestionăm 

eficient resursele disponibile, 

rămînem a fi promițători și credibili 

în cadrul noilor inițiative cu 

finanțare externă, menite să 

dezvolte capacitățile instituției 

noastre în domeniul de 

competență. 

În scopul dezvoltării și 

modernizării infrastructurii frontierei 

de stat am reușit să inaugurăm 

noul sediu al Direcției Regionale 

Vest, precum și noul Punct de 

trecere a frontierei „Palanca”.  

De asemenea, ne-am propus să 

continuăm această tradiție cu 

inițierea lucrărilor de reconstrucție 

a SPF „Tudora – 1”. 

 

Îmi exprim convingerea că 

progresele înregistrate ne vor 

motiva și ne vor încuraja în 

aspirațiile pe care le avem, astfel 

încît, vom depune toate eforturile 

pentru fortificarea în continuare a 

capacităților instituției pentru a face 

față noilor provocări ce țin de 

securitatea frontierei și, totodată, 

să corespundem așteptărilor 

cetățenilor Republicii Moldova, 

oferindu-le siguranță și servicii de 

calitate. 

În context aș dori să reiterez 

autorităților naționale și 

organizațiilor internaționale 

partenere înalta mea considerație 

pentru suportul continuu și 

consistent acordat în dezvoltarea 

instituțională a Poliției de Frontieră, 

dar si fiecăruia dintre voi, stimați 

colegi, pentru abnegație, inițiativă 

și curaj în realizarea  misiunilor de 

serviciu. 

 

 
        Cu deosebit respect, 
 
 
 

Șef al Inspectoratului General al 

Poliției de Frontieră al MAI 

 

Fredolin LECARI 



6 FEBRUARIE 

Lansarea proiectului UE 

„Consolidarea 

Managementului Integrat al 

Frontierei de-a lungul 

frontierei moldo-ucrainene” 

Obiective specifice: 

1.Operaționalizarea Acordului 

privind controlul comun în PTF 

Kuciugan-Pervomaisk. 

2. Modernizarea PTF 

Giurgiulești-Reni și 

implementarea controlului 

comun în cadrul acestuia pe 

teritoriul Ucrainei. 

3. Crearea punctului de 

contact Palanca. 

4. Implementarea Acordului 

privind schimbul automatizat 

de informații cu privire la 

persoanele și mijloacele de 

transport, cu care persoanele 

traversează frontiera de stat 

moldo-ucraineană 

23 MARTIE 

Semnarea noului Plan de 

cooperare dintre IGPF al MAI 

și Agenția FRONTEX, pentru 

anii 2018-2020 

Este una din acțiunile de 

importanță majoră în 

activitatea de frontieră, cu 

accent pe unificarea eforturilor 

de intensificare a relațiilor 

dintre cele două autorități și de 

acordare a sprijinului în 

dezvoltarea cooperării 

operaționale în domeniul 

implementării politicii UE 

privind gestionarea integrată a 

frontierelor externe, 

consolidarea cooperării în 

contracararea fenomenelor 

infracţionale la frontiera de 

stat, combaterea migraţiei 

ilegale şi altor activităţi ilicite 

conexe 

10 IUNIE 

Îmbunătățirea infrastructurii 

Finalizarea lucrărilor de 

reconstrucție și darea în 

exploatarea a noului sediu al 

Direcției Regionale Vest 

30 MARTIE 

Dezvoltarea cooperării cu 
parteneri din Estonia 

Semnarea Planului de 

cooperare între IGPF al MAI al 

RM și Departamentului Poliției 

și Pazei Frontierei din 

Republica Estoniană, pentru 

anii 2018-2019 

22 NOIEMBRIE 

Dezvoltarea cooperării cu 

parteneri din România 

Semnarea Protocolului între 

IGPF al RM şi IGPF al 

României, privind constituirea 

şi activităţile echipelor mixte de 

patrulare la frontiera de stat 

comună 

28 DECEMBRIE 

Îmbunătățirea infrastructurii 

Darea în exploatare a PTF 

„Palanca”, reconstruit în cadrul 

proiectului de asistența externă 

„Construcția pe teritoriul 

Republicii Moldova a PTF 

„Palanca”, operat în comun de 

autoritățile de frontieră moldo-

ucrainene”, finanțat de UE prin 

Inițiativa Pilot privind MIF a 

Parteneriatului Estic 

II. Unele din cele mai importante evenimente 



MD-UA  

8 130 945 

46% 

MD-RO 

 9 398 732 

40% 

AERO 

 2 890 767 

14% 

1. Fluxul de persoane pe segmente de frontieră 

III. Anul 2018 în cifre 

În anul 2018, faţă de perioada similară anului 2017, fluxul de persoane înregistrate 

în PTF a crescut cu  5 %. 

 Majorarea numărului de traversări a frontierei de stat se datorează cetăţenilor 

străini, indicele  cărora a crescut cu 9 % față de perioada anului precedent.  

Traversarea frontierei de către cetățenii Republicii Moldova a crescut doar cu 1 % 

față de anul precedent. 

2. Fluxul de transport înregistrat în PTF 

Ieșire din 

RM  

2 383 738 

Intrare în 

RM 

 2 423 131 

În anul 2018, fluxul de transport înregistrate în PTF a constituit 4,8 milioane 

traversări, ceea ce indică o creştere cu 7 % faţă de perioada similară anului 2017.  

Numărul cel mai mare a unităților de transport, ce au traversat frontiera de stat prin 

PTF, este pe direcția intrare în RM  

Comparativ cu perioada anului precedent, numărul unităților de transport care au 
intrat în RM, sa majorat cu 8%, care au ieșit, cu 6%. 

3. Neautorizarea traversării Frontierei de Stat 
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În anul 2018, numărul total al neautorizărilor privind traversarea frontierei de stat s-a 

moderat considerabil, pînă la 65% comparativ cu anul 2017. 

Micșorarea numărului de neautorizări privind traversarea frontierei de stat se 

datorează reduceririi cazurilor de neautorizare în rindurile unităților de transport, sau 

cu 77% mai puține cazuri față de perioada anului 2017. Acest fenomenul este generat de 

reducerea unor atribuții ale PF în perioada de raport. 

Numărul neautorizărilor traversării frontierei RM pentru cetățenii străini, înregistrat în 

perioada de raport, este doar cu 0,5% mai mare față de aceiași perioadă a anului 2017.  

4. Încălcarea legislației de frontieră 
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Subdiviziunile Poliţiei de Frontieră, în perioada anului 2018, au înregistrat 5433 

evenimente şi fapte ilegale la  frontiera de stat, ceea ce indică o descreştere cu 27% a 

numărului de evenimente şi fapte înregistrate, comparativ cu anul precedent. 

Capitolul încălcarea legislației de frontieră este format din următoarele 

compartiment: încălcări  frontaliere, migrarea ilegală, trafic ilicit la frontieră, alte 

încălcări. 

4.1 Încălcari frontaliere 

Încălcarea 

frontierei 

de stat: 350 

Încălcarea 

regimului 

frontierei 

de stat: 9 

Încălcarea 

regimului 

PTF: 1020 

Încălcarea 

regimului 

zonei de 

frontieră: 

884 

Încălcarea 

regulilor de 

trecere a 

FS: 5 

Caracteristica situațională  a anului  2018 în raport cu perioada a anului 2017: 

încălcarea frontierei de stat : - 11%; 

încălcarea regimului frontierei de stat :+125%; 

încălcarea regimului PTF : - 21%; 

 încălcarea regimului zonei de frontieră : - 9%; 

încălcarea regulilor de trecere a FS : - 16%.. 

4.2 Migrarea ilegală  

2018
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1330 

116 

1186 

65 

Situația migrației ilegale la frontiera Republicii Moldova, în anul 2018, a înregistrat o 

creștere semnificativă de cca 68%, comparativ cu anul 2017. 

Numărul cazurilor de încălcare a regimului de ședere în RM  de către străini, în 

perioada de raport, este în creștere cu 12 %  față de aceiași perioadă a anului2017.  

4.3 Trafic ilicit la frontieră 
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În anul 2018 valoarea sumelor amenzilor aplicate și încasate,  pentru  încălcările  

legislației de frontieră, s-au redus considerabil față de perioada anului 2017, fiind cu 

75% și respectiv cu 71%  în descreștere. 

Micșorare se datorează faptului că Poliției de Frontieră i-au fost reduse unele atribuții 

din competența de examinarea unor ilegalități, precum şi implementarea chitanţei de 

încasare a amenzii la locul constatării faptei începînd cu data de 1 august 2018 

Capitolul „Traficul ilicit la frontieră” este format din următoarele compartimente: 

trafic de persoane; trafic de alcool; trafic de arme și muniții; trafic de autovehicule; 

trafic de droguri; trafic de mărfuri trafic de substanțe chimice, toxice,ect; trafic de țigări, 

tutun. 

Totalitatea încălcărilor înregistrate de Poliția de Frontieră pe compartimentele 

enumerate, sau intensificat doar cu 0.8%, în raport cu anul 2017. 

 6. Consemne de frontieră declanșate 

Pe parcursul anului 2018, în activitatea de control a frontierei, 

prin intermediul Sistemului Informațional Integrat al Poliției de 

Frontieră au fost declanșate 7 721 consemne. Comparativ cu 

perioada similară a anului 2017, numărul acestora a crescut cu 

6% 

Consemne 

Interpol 

 465 

Consemne 

naționale 

7256 

Numărul Consemnelor declanșate de sistemul internațional Interpol, s-a redus cu 

13% față de anul 2017. 

Numărul Consemnelor naționale , s-a majorat  cu 8% față de anul 2017 

5. Contravenții constatate de către Poliția de Frontieră 

Subdiviziunile Poliţiei de Frontieră  în perioada anului 2018, au 

constatat  3375 de  evenimente şi fapte ilegale la frontiera de 

stat. 

Comparativ cu perioada anului 2017, în perioada de raport, 

numărul proceselor – verbale întocmite de către Poliția de 

Frontieră s-a redus cu 47%. 

În diagrama de mai jos este reprezentată sumele amenzilor 

aplicate și încasate, în urma proceselor verbale întocmite de PF  

Amenzi 

aplicate (lei)  

2 482 650 

Amenzi 

încasate (lei) 

 1 153 475 



În perioada anului 2018, fluxul de 

persoane înregistrat în PTF, a 

constituit 20,4 milioane traversări. 

Urmare a analizei datelor statistice 

privind fluxul de persoane la 

traversarea frontierei de stat, din 

diagrama prezentată anterior, precum 

și comparării cu datele din perioada 

precedentă a anului 2017, putem 

stabili următoarele caracteristici  

pentru anul de raport: 

• fluxul de persoane  pe segmentul 

de frontieră MD-RO a crescut cu 

9%; 

• fluxul de persoane  pe segmentul 

de frontieră MD-UA are o majorare 

doar cu 0,5 % față de anul trecut; 

• fluxului de persoane pe segmentul 

aerian a crescut cu 4%. 

Topul traversărilor conform 

cetățeniei, la fel ca și în anul 2017 o 

dețin cetăţenii moldoveni, cu o 

pondere de 57% . 

În anul 2018, comparativ cu anul 

precedent, conform datelor statistice 

prezentate, se observă o descreștere 

considerabilă a evenimentelor legate 

de activitate infracțională la frontieră.  

Diminuarea numărului ilegalităților 

la frontieră se datorează ridicării 

profesionalismului personalului Poliției 

de Frontieră, implementării 

tehnologiilor și experiențelor moderne 

de control, dezvoltării continue a 

serviciilor prestate, precum și ajustării 

cadrului normativ pentru sporirea 

capacităților IGPF. 

Cazurile ce țin de respectarea 

regulilor de traversare a frontierei de 

stat s-au redus cu 21%. La frontiera 

„verde”, comparativ cu perioada anului 

2017, de asemenea, se atestă 

reducerea cu 9% numărul încălcărilor 

la frontieră. 

Celelalte informații legate 

încălcarea legislaţiei frontaliere a fost 

redată anterior. 
 

4.1  Fluxul de persoane 

4.2  Încălcarea legislaţiei frontaliere 
IV. Analiza stării de fapt pe segmentul de 

responsabilitate 



4.5 Rezultatele controlului de documente 4.6  Migraţia ilegală și traficul de ființe umane 

Analizând evenimentele din 

perioada anului 2018, peste 70% din 

totalul de cazurilor de migrație 

ilegală au fost documentate în 

punctele de trecere a frontierei. 

Tendința de creștere din ultimii ani a 

numărului de migranți depistați se 

datorează creșterii semnificative a 

numărului de moldoveni depistați cu 

ilegalități la traversarea frontierei cu 

România cu scop de migrare în UE. 

Ponderea cea mai mare a 

tentativelor de migrare ilegală o 

deţine segmentul de frontieră 

moldo-român cu 60% din totalul de 

cazuri.  

Potrivit datelor statistice ce 

caracterizează traficul de ființe 

umane, în PTF nu au fost 

înregistrate incidente legate de trafic 

de ființe umane, comparativ cu 

perioada similară a anului 2017, 

când la acest capitol a fost 

înregistrat 1 caz cu implicarea a 3 

persoane.  

Datorită majorării fluxului de 

persoane care au traversat frontiera 

de stat în perioada anului 2018, s-a 

majorat și numărul tentativelor de 

traversare a frontierei Republicii 

Moldova în mod fraudulos prin 

folosirea documentelor contrafăcute 

și falsificate.  

Rezultatele controlului de 

documente denotă că numărul 

acestor tipuri de documente a 

crescut cu 15 %, comparativ cu anul 

2017.  

În topul documentelor 

contrafăcute, falsificate sunt: ID card-

uri / buletine de identitate (123 

exemplare), asigurări internaţionale 

auto tip „Carte Verde” (117 

exemplare), permise de conducere 

(121 exemplare), certificate de 

înmatriculare (42 exemplare), procuri 

ce atestă dreptul de folosire asupra 

mijlocului de transport (30 

exemplare), paşapoarte (29 

exemplare). 

  



Dinamica indicatorilor statistici ce 

caracterizează traficul ilicit de țigări, 

indică o scădere a numărului de cazuri 

cu 38%, față de perioada anului 2017.  

La frontiera de stat a Republicii 

Moldova au fost ridicate cca 46 mii de 

pachete de țigări în 110 cazuri. Datele 

analizate indică faptul că fenomenul de 

trafic ilicit de țigări, este caracteristic în 

mare parte segmentului de frontieră 

moldo-român. Totodată, în ultimii ani se 

observă o creștere a numărului de 

cazuri de trafic ilicit de ţigări pe 

segmentul de frontieră aero. 

Referindu-ne la traficului ilegal cu 

alcool şi produse alcoolice, în 

perioada anului 2018, de către PF au 

fost documentate 9 cazuri de trafic 

ilicit de alcool şi produse alcoolice cu 

depistarea a peste 2 tone de alcool.  

Numărul de cazuri de trafic ilicit de 

alcool şi produse alcoolice denotă o 

majorare cu 28%, comparativ cu anul 

2017. Potrivit analizei operaționale 

această categorie de trafic ilicit, este 

specifică segmentului de frontieră 

moldo-ucrainean.  

În anul 2018 subdiviziunile PF 

au înregistrat 9 cazuri și au 

depistat peste 90 kg de droguri 

(84,004 kg de heroina, 5 gr 

cocaina, 244 gr marijuana și 1 kg 

cannabis). Este de menționat 

faptul că, cifra totală a fost 

influențată de un singur caz 

înregistrat de Poliția de Frontieră 

în comun cu procurorii din cadrul 

Procuraturii pentru Combaterea 

Criminalității Organizate și Cauze 

Speciale, care au destructurat un 

grup criminal organizat specializat 

în trafic internațional de droguri și 

au ridicat 84 kg de heroină. 

Totodată menționăm că, cel mai 

important factor de stimulare 

pentru grupările criminale rămâne 

a fi obținerea într-o perioadă 

scurtă de timp a unui profit 

considerabil din comercializarea 

drogurilor, precum și existența unei 

cereri permanente pe piețele 

negre. 

În majoritatea cazurilor RM este 

folosită ca țară de tranzit pentru 

transportarea drogurilor prin 

intermediul a diverse rute. 

4.7  Traficul ilicit de țigări și produse din tutungerie 4.9  Traficul de substanțe narcotice, psihotrope și a 

precursorilor 

4.8  Contrabanda cu alcool și produse alcoolice 



Pe segmentul traficului ilicit de 

armament și muniții, datele statistice 

indică o majorare cu cca 79% a 

numărului de cazuri şi de 2 ori a 

cantităţii depistate, fiind înregistrate 

34 cazuri şi depistate: 8 arme, 932 

cartușe, 2 balonașe cu gaze 

lacrimogene şi un dispozitiv 

electroșoc.  

Este de menționat faptul că 

majorarea semnificativă a indicatorului 

privind cantitatea de muniţii depistată 

a fost influențată de un singur caz 

înregistrat pe segmentul de frontieră 

moldo-român (PTF „Leușeni-Albița”), 

unde au fost depistate 9400 accesorii 

pentru cartușe de vânătoare și un 

utilaj pentru confecționarea cartușelor 

de vânătoare. 

În rezultatul analizei, s-a constatat 

că majoritatea cazurilor de încălcare a 

prevederilor legale, cu privire la 

circulația armelor și a munițiilor peste 

frontiera de stat, sunt înregistrate din 

cauza neglijenței și neinformării 

cetățenilor cu privire la normele legale 

de transportare a armamentului peste 

frontieră 

Traficul ilicit cu mijloace de 

transport reprezintă unul din 

riscurile permanente prezente la 

frontiera de stat a Republicii 

Moldova, atât pe segmentul de 

frontieră moldo-român cât și pe 

segmentul de frontieră moldo-

ucrainean.  

Factorul principal ce 

influențează dezvoltarea 

fenomenului dat îl reprezintă 

decalajul de preț din statele UE și 

statele Europei de Est.  

În perioada analizată, la 

frontiera de stat a Republicii 

Moldova au fost documentate 27 

cazuri de trafic ilicit cu mijloacele 

de transport (modificarea 

neautorizată a elementelor de 

identificare, precum a numărului 

șasiului/caroseriei, numărului de 

motor).  

Totodată, au fost înregistrate 42 

cazuri privind uz de certificate de 

înmatriculare false/falsificate. 

4.10. Trafic ilicit de armament și muniții 4.11. Intrarea/ieşirea ilegală a mijloacelor de transport 

în/din RM 



V. Consolidarea cadrului instituţional și 

funcțional 

În scopul armonizării cadrului normativ care reglementează 

activitatea Poliției de Frontieră, pe parcursul anului 2018, au fost 

elaborate și promovate 18 proiecte de acte legislative şi normative (5 

proiecte de legi și respectiv 13 proiecte de hotărîri ale Guvernului). 

În perioada anului 2018 a fost desfășurat un șir de activități care au 

avut drept obiectiv consolidarea și dezvoltarea capacităților 

instituționale în domeniul managementului frontierei de stat.  

De asemenea, urmare a aprobării HG nr. 1145 din 21.11.2018 

privind organizarea și funcționarea IGPF, au fost aprobat noul 

Regulament al instituției și noua structură a acestuia. Adițional, a fost 

majorat efectivul-limită al Poliţiei de Frontieră cu 252 de funcții, 

destinate supravegherii segmentului central al frontierei de stat moldo-

ucrainene. 

De menționat că urmare a modificării 

și intrării în vigoare a unor acte 

normative, Poliției de Frontieră i-au fost 

atribuite noi competențe, cum ar fi 

controlul autorizațiilor de transport rutier 

de persoane (LP nr.190 din 27.07.18), 

de examinare a contravenţiilor în 

domeniul circulaţiei rutiere, precum şi 

art. 354 „Huliganismul nu prea grav”, şi 

art. 355 „Consumul de băuturi alcoolice 

în locuri publice şi apariţia în astfel de 

locuri în stare de ebrietate produsă de 

alcool” (LP nr.159 din 12.10.18). 

Printre proiectele prioritare și de 

importanță majoră care urmează a fi 

promovate și realizate în anul 2019 

ținem să menționăm proiectul legii 

cu privire la Poliția de Frontieră și 

proiectul legii privind modificarea 

Legii nr.215 din 04 noiembrie 2011 

cu privire la frontiera.  

În paralel cu elaborarea noii Strategii, a 

fost revizuit și îmbunătățit mecanismul 

național de coordonare a domeniului de 

management integrat al frontierei de stat, 

prin optimizarea şi perfecționarea cadrului 

normativ şi a mecanismelor de lucru ale 

Consiliului Naţional pentru Managementul 

Integrat al Frontierei de Stat. 

În acest sens, se poate de menționat 

faptul că la sfârșitul anului 2018 a intrat în 

vigoare o nouă Strategie națională de 

management integrat al frontierei de stat 

pentru perioada 2018-2023 (HG nr. 1101 

din 14.11.2018), care reprezintă un 

document de politici principal ce reflectă 

prioritățile  și viziunea statului în domeniul 

managementului integrat al frontierei de 

stat pentru asigurarea securității frontaliere, 

prevenirea și combaterea migrației ilegale 

și a criminalității transfrontaliere.  



VI. Managementul  personalului 
1.Politica privind resursele umane 

În scopul asigurării subdiviziunilor din subordine cu numărul de 

personal necesar pentru executarea eficientă a sarcinilor încredinţate 

au fost realizate măsuri pentru desfăşurarea unui proces de recrutare 

şi selectare amplu.  

În acest context, în cadrul PF au fost angajate 370 de persoane, 

inclusiv 344 polițiști de frontieră, comparativ cu aceeași perioadă din 

anul 2017: 431 de persoane, dintre care 413 polițiști de frontieră. 

De asemenea, au continuat eforturile angajării femeilor în cadrul 

Poliției de Frontieră, astfel încît în perioada de raport, din numărul 

polițiștilor de frontieră angajați, 27% au constituit femei. Comparativ  cu  

anul precedent, în anul 2018, numărul femeilor angajate în Poliția de 

Frontieră, s-a redus cu 4%. 

  Sistemul de recrutare și selectare este unul funcţional, fiind derulat 

în 2 nivele: la nivel teritorial în cadrul direcțiilor regionale şi la nivelul 

Inspectoratului General al Poliției de Frontieră. 

Prin urmare, în anul 2018 au fost înregistrați următorii indicatori: 

candidați recrutați - 195, candidați selectați - 113, posturi vacante - 

301, concursuri pentru ocuparea funcţiilor vacante - 122, anunţuri 

publicate pe pagina oficială web a PF - 455. 

Din serviciu s-au eliberat 278 persoane, inclusiv 258 polițiști de 

frontieră, comparativ cu anul 2017: 350 persoane, inclusiv 334 polițiști 

de frontieră. Principalele motive ale eliberării fiind demisia din inițiativă 

2. Formarea profesională  

În vederea consolidării profesionalismului personalului Poliției de 

Frontieră, pe parcursul anului 2018, au fost organizate 420 activități 

de instruire, inclusiv: instruiri interne - 196, instruiri externe - 224, în 

cadrul cărora au fost instruiți 2 053 polițiști de frontieră. 

Din numărul total al activităților de instruire cele mai importante 

tematici au vizat: consolidarea abilităților manageriale, securitatea 

frontierei şi tehnici de procesare, integritatea profesională și 

combaterea corupției, instruirea tragerii, analiza criminală, protecția 

datelor; examinarea documentelor, tactici și intervenții, migrație 

ilegală. 

În procesul pregătirii personalului un accent deosebit a fost pus 

pe formarea formatorilor. Astfel, pe parcursul anului 2018, au fost 

instruiți 17 formatori. 

În vederea promovării unui mod de viață sănătos au fost 

organizate și desfășurate 8 competiții din cadrul Spartachiadei 

sportive a PF, cu participarea a 390 polițiști de frontieră. 

proprie, transfer în alte autorități publice și aplicarea sancțiunii 

disciplinare. 

Astfel, către data de 31 decembrie 2018 în cadrul Poliției de 

Frontieră au fost 301 funcții vacante, inclusiv 281 funcții atestate.  

Referitor la practica disciplinară și stimularea personalului, pe 

parcursul anului 2018 au fost aplicate 965 stimulări și 159 sancțiuni 

disciplinare. 



Pe parcursul anului 2018 au fost 

desfășurate mai multe activități de 

asigurare a climatului psihologic favorabil 

în colectivele PF : 

a) instruirea psihologică în cadrul 

şedinţelor cu tematică psiho-profilactică 

– 872 persoane; 

b) Acordarea asistenţei psihologice în 

cadrul discuţiilor individuale şi de grup – 

1 181 de angajați; 

c) evaluarea stărilor psihologice a 

angajaţilor şi a climatului social-

psihologic în colectiv – 3 293 de 

persoane; 

d) evaluarea psihologică a 

candidaţilor la angajare, promovare – 

756 de persoane; 

e) întocmirea agendelor psihologice – 

323; 

Pentru consolidarea domeniului a 

continuat implementarea proiectului 

„Dezvoltarea sistemului serviciilor 

psihologice integrate ale IGPF în RM” în 

cooperare cu Misiunea OIM în Moldova. 

- Curs de perfecționare a deținătorilor 

Beretei de Onoare,  

Totodată, pe parcursul anului 2018 au 

fost organizate și desfășurate 21 de 

activități cu reprezentanții Asociației de 

Veterani ai PF (cultural – sportive în 

diferite regiuni ale Republicii Moldova– 9 

măsuri, festivități – 7, asistență - 5), cu 

participarea în total a 700 de veterani. Ca 

urmare a acestor activități veteranilor 

serviciului au fost înmânate cupe, 

diplome, mențiuni, ordine și medalii.  

În vederea promovării imaginii PF și ridicării motivației, 

performanței, profesionalismului angajaților au fost organizate 

următoarele concursuri profesionale: 

- „Cel mai bun în profesie”, în cadrul 

căruia au participat 36 polițiști de 

frontieră, cu participarea în finală a 9 

cîștigători. 

- „Bereta de Onoare”, în cadrul căruia 

au participat 32 polițiști de frontieră, cu 

participarea în finală a 9 cîștigători. 

- „Cel mai bun sector”, cu conferirea 

distincțiilor de merit pentru 6 Sectoare ale 

Poliției de Frontieră. 

3. Evaluare şi asistenţă psihologică  



4. Retrospectiva performanțelor sportive  ale polițiștilor de 

frontieră  

Pe parcursul anului 2018 angajații Poliției de Frontieră au obținut 

rezultate performate la campionatele naționale cit și internaționale:    

MEDALIE DE ARGINT 

 pentru Poliția de frontieră la 

Campionat Mondial de seniori 

la lupte greco-romane, de la 

Budapesta 

Natalia Zbârnea şi Vitalie 

Gheorghiţă, din nou pe  

primul Loc la Maratonul Unirii 

de la Bucureşti 12.2018 

Marele trofeu 

   în mîinile polițiștilor de frontieră 

din cadrul SPF „Aeroport 

Internațional Chișinău” la 

Turneul de fotbal de plajă  

Cupa Prut 2018 

 LOCUL I 

pentru echipa Poliției de 

Frontieră la competiția sportivă 

Gladiator Crossfit 2018!  

 LOCUL I  

pentru polițiștii de frontieră  

Alexei Zavatin și Dmitrii Galanguț 

 la turneul internațional  

Cupa Ministrului Afacerilor 

Interne la Box, ediția 2018 

 

Echipa de luptători ai  

Poliției de Frontieră se clasează 

pe primele locuri la Competiția de 

luptă „Sambo” din cadrul 

Spartachiadei  MAI, ediția 2018  Locul I  

pentru polițista de frontieră  

Natalia Zbârnea la distanța de 42 km în 

cadrul „Maratonului MAI 2018” 

 



5. Acțiunile de caritate a Poliției de Frontieră în imagini 

Anul 2018 a fost marcat de mai multe acte de caritate desfășurate pe 

întreg teritoriul țării, la care au participat angajați din cadrul 

subdiviziunilor structurale, regionale și celor din subordinea 

Inspectoratului General al Poliției de Frontieră 

6. Promovarea imaginii, asigurarea comunicării şi informării 

publicului despre activitatea instituţiei 
 

În concordanță cu activitatea sa în domeniul, IGPF prin sursele de 

informare a reflectat cele mai importante evenimente ale perioadei 

anului 2018.  

Astfel, prin intermediul paginii oficiale web a instituției 

www.border.gov.md, precum și prin rețele de socializare, au fost 

publicate 441 de comunicate de presă, cu preluarea acestora de peste 

7000 ori.  

De asemenea, au fost realizate 47 de filmări cu cele mai remarcate 

evenimente și rețineri de anvergură, care au fost publicate pe pagina de 

„Youtube” a Poliției de Frontieră, având la sfârșit de an 1079 de abonați 

și 840 293 de vizionări.  

Pe pagina Facebook a Poliției de Frontieră au fost realizate și 

distribuite 29 de înregistrări video, care au fost apreciate de 16 450 ori 

și urmărită de 17 189 persoane. 

La rubrica „Întrebări-răspunsuri” de pe pagina oficială au parvenit 

2990 de întrebări ce au vizat activitatea de frontieră, informații privind 

angajarea și de competența altor entități. 

În vederea informării angajaților Poliției de Frontieră pe plan intern, în 

decursul anului de raport au fost  elaborate si transmise 51 de ediții ale  

Buletinului Informativ Săptămânal. 



La inițiativa IGPF și a altor instituții, în perioada anului precedent 

au fost organizate mai multe evenimente social-culturale cu 

implicarea  angajaților Poliției de Frontieră:  

 
- CONFERINȚE DE PRESĂ:   

-  EVENIMENTE DESFĂȘURATE ÎN CONTEXTUL 

SĂRBĂTORILOR NAȚIONALE  

2) Fluidizarea traficului 

transfrontalier în perioada 

sărbătorilor de iarnă în Aeroportul 

Internațional Chișinău 

1) Reținerea contrabandei cu 

droguri, conferință organizată În 

sediul PCCOCS  

- CAMPANII DE INFORMARE:  

1) Anticorupție  
2) Lupta cu traficul  

de ființe umane 

3) Procesele electorale 4) Acasă de Crăciun 



VII. Consolidarea securității frontierelor 

În perioada anului 2018 a fost desfășurat un șir de activități care 

au avut drept obiectiv consolidarea și dezvoltarea capacităților 

instituționale în domeniul controlului frontierei, activităților genistice, 

de regim, ordine publică, securitate aeronautică, în domeniul 

chinologic, de control radioactiv și chimic la frontieră. 

Printre cele mai relevante activități, pot fi 

menționate următoarele: 

-  Implementarea în continuare a patrulării 

comune la frontiera moldo-ucraineană, 

inclusiv pe segmentul central al frontierei 

moldo-ucrainene (transnistrean); 

- Elaborarea Concepției privind realizarea 

integrală a patrulării comune și controlului 

trecerii în comun la frontiera RM-UA pe 

segmentul central (transnistrean); 

 

2. Operaţiuni de combatere a criminalităţii la FS 

În perioada de referință, IGPF a organizat, a desfășurat și a 

participat la o serie de operațiuni de frontieră în domeniul combaterii 

migrației ilegale și a criminalității transfrontaliere, după cum urmează: 

Pe parcursul anului 2018 au 

fost organizate 382 patrulări 

coordonate a frontierei cu 

omologii din România și 1 425 

patrulări comune cu colegii din 

Ucraina, dintre care 367 patrulări 

comune au avut loc pe 

segmentului central al frontierei 

de stat. 

Totodată, în scopul dezvoltării mecanismelor şi procedurilor de 

control la frontieră (cercetări comune a evenimentelor la frontieră, 

schimburi de date statistice), au fost desfășurate 805 activități 

reprezentative de frontieră, printre care în comun cu Serviciul 

Grăniceri de Stat al Ucrainei – 583 și 222 cu autoritățile de frontieră a 

României 

- Implementarea mecanismului nou de 

admitere în trafic internațional a 

autovehiculelor cu plăcuțele de 

înmatriculare neutre, eliberate în unitățile 

administrativ-teritoriale din stînga 

Nistrului sau municipiul Bender; 

- Demararea controlului mijloacelor de 

transport în punctul de trecere Unguri-

Bronniţa; 

1.Supravegherea și controlul la trecerea frontierei 

- Primirea semnelor de frontieră de pe segmentul central 

(transnistrean) al frontierei moldo-ucrainene (în total 457 semne de 

frontieră);  

- Asigurarea realizării activităţilor aferente implementării proiectului de 

asistenţă externă „Construcția pe teritoriul Republicii Moldova a 

punctului de trecere a frontierei ”Palanca”, operat în comun de 

autoritățile de frontieră moldo-ucrainene”; 

- Desfăşurarea, sub egida EUBAM, în comun cu experţii autorităţilor 

de frontieră şi vamale ale RM şi Ucrainei, a vizitelor de evaluare a 

punctelor de trecere care sunt în așteptarea lansării / extinderii 

controlului comun la frontiera moldo-ucraineană. 



 - Operațiunea ,,OPSON VI”. 

Scopul operațiunii: combaterea 

criminalității transfrontaliere, 

organizată de către SELEC. 

- Operațiunea „SCHOOL”,  

organizată de către EUBAM. 

Scopul operațiunii: combaterea 

criminalității transfrontaliere  

- Operațiunea „SILVER AXE 

III”, organizată de către 

SELEC. Scopul operațiunii: 

combaterea comercializării 

ilegale a pesticidelor. 

- Operațiunea „JANUS”,  

organizată de către EUBAM și 

OLAF. Scopul operațiunii: 

combaterea traficului ilicit cu 

articole de tutungerie. 

- Operațiunea „ORION”, 

organizată de către EUBAM. 

Scopul operațiunii: contracararea, 

constatarea și investigarea 

traficului de arme și muniții, 

substanțe și deșeuri radioactive. 

- Operațiunea „ECLIPSE III”, 

organizată de către SELEC. Scopul 

operațiunii: combaterea traficului ilicit 

cu articole de tutungerie.  

- Operațiunea „ATOM”, organizată 

de către IGPF. Scopul operațiunii: 

combaterea traficului ilicit a 

materialelor radioactive, nucleare, 

chimice și toxice.  

- Operațiunea „TRITON” privind 

combaterea acțiunilor de braconaj, 

organizată de către IGPF în comun 

cu  Serviciul Piscicol și Inspectoratul 

Ecologic de Stat. 



3. Regimul şi ordinea publică 
 

În contextul asigurării respectării regimului frontierei de stat, 

regimului zonei de frontieră, regimului în PTF, precum și ordinii 

publice, securității aeronautice, desfășurării controlului radioactiv și 

chimic la frontieră, au fost realizate următoarele: 

- Desfășurarea cursurilor de instruire pe 

tematica „Utilizarea sistemului mobil de 

detecție a radiației și echipamentului 

special de detectare a materialelor 

radioactive și nucleare” în cadrul 

Programului NSDD; 

- Participarea la exercițiul de evaluare 

externă comună a capacităților naționale 

în conformitate cu prevederile 

Regulamentului Sanitar Internațional 

(RSI); 

- Desfășurarea ședințelor de instruire, în 

contextul dezvoltării și perfecționării 

abilităților manageriale a personalului PF 

pe domeniul de supraveghere a frontierei, 

controlul trecerii frontierei, menținerii 

regimului și ordinii publice, controlului 

radioactiv și chimic la frontieră (4 sesiuni); 

- Elaborarea și punerea în aplicare a 

actelor normative instituționale pentru 

intensificarea măsurilor de prevenire a 

răspândirii virusului pestei porcine 

africane; 

- Perfectarea dosarelor și eliberarea 

permiselor de acces și autorizațiilor pentru 

desfășurarea activităților economice și de 

altă natură în zona de frontieră și anume: 

30 autorizații de activitate în zona de 

frontieră; 1 378 permise de acces în zona 

de frontieră; 51 permise pentru 

ambarcațiune, 36 permise de activitate în 

cadrul PTF. 

4. Domeniul chinologic  

În vederea combaterii criminalității transfrontaliere, pe parcursul 

anului 2018, cu implicarea câinilor de serviciu, au fost contracarate:  

- 4 cazuri la frontiera verde (7 persoane reținute); 

- 13 cazuri în PTF (țigări – 1 602 pachete; stupefiante (marijuana) – 

200 gr. Reținute, 5 fiole de Nalbuphin, 20 de litri de erbicid, 1 persoană 

ce a evadat, 1 încărcător de la armă, produse de uz casnic); 

- 11 cazuri în cooperare cu organele / instituţiile de conlucrare (la 

solicitarea acestora) (100 gr. de marijuană, 3 persoane reținute). 
 

Totodată, personalul Centrului chinologic pe parcursul anului 2018 a 

fost implicat în desfășurarea a 13 activități, organizate cu scopul 

instruirii continue a echipelor canine din cadrul subdiviziunilor de 

frontieră, testării calităților de lucru şi organizării competițiilor, după 

cum urmează: 

 



 Competiția „BIATLON 2018” 

Competiția internațională în 

domeniul chinologic 

 Biatlon Internațional „LETONIA 

2018” edițiea  a XIII-a 

Competiția în domeniul 

chinologic  

„CEA MAI ISCUSITĂ ECHIPĂ 

CANINĂ 2018”  

Competiția internațională în 

domeniul chinologic, edția a 

XXI-a, or. Rezekne, Letonia 

Competiția internațională  în 

domeniul chinologic 

„SĂPTĂMÎNA  CHINOLOGICĂ 

EUROPEANĂ” 

or. Burgas, Bulgaria 

Expoziția de cîini  

„TOAMNA ÎN BĂLŢI” 

Competiția în domeniul 

chinologic în or. Kiev; 

Accesarea și implementarea 

proiectului de asistență 

externă „Dezvoltarea 

capacităților serviciilor 

chinologice ale Poliției de 

Frontieră din Moldova”  

Achiziționarea a 6 căței și a 

echipamentului special  

urmare a cooperării cu JTI 

Trading SRL 

Participarea în cadrul a 21 

de exerciții demonstrative şi 

emisiuni TV cu cîinii de 

serviciu 



VIII. Cooperarea internațională 

În anul 2018, IGPF a avut o foarte 

bună cooperare cu instituţiile cu 

atribuții la frontieră din statele vecine, 

statele membre ale Uniunii Europene 

şi alte ţări terţe, având la bază 

prevederile acordurilor, convenţiilor, 

protocoalelor şi înţelegerilor în vigoare. 

În cursul anului 2018 au fost 

încheiate şi puse în aplicare planuri de 

cooperare cu structurile similare din 

România, Ucraina și Republica 

Estonia. 

În ceea ce priveşte colaborarea cu statele vecine, activitatea s-a 

derulat în condiţii foarte bune, fiind desfăşurate atât întâlniri de lucru la 

nivelul conducerii instituţiilor, cât şi activităţi specifice conform 

Acordurilor şi Planurilor de cooperare încheiate în domeniul asigurării 

respectării regimului juridic al frontierei de stat şi în domeniul cooperării 

pentru combaterea criminalităţii transfrontaliere.  

Dintre cele mai remarcabile evenimente pentru activitatea 

Poliției de Frontieră putem remarca următoarele: 

- Semnarea Planul de cooperare între IGPF și FRONTEX pentru 

anii 2018-2020, care a avut loc la 23 martie 2018 în orașul Varșovia, 

Republica Polonă. 

Cooperarea cu Misiunea EUBAM 

a fost realizată în corespundere cu 

prevederile Planului de acţiuni EUBAM 

pentru anii  2018-2019 (12 Phase 

Action Plan).  

Astfel în anul 2018, 39 reprezentanți 

ai PF au participat la 23 activități 

organizate sub egida EUBAM în 

următoarele domenii: analiza 

informațiilor, combaterea traficului 

migrației ilegale, combaterea traficului 

produselor de tutungerie și a furturilor 

de mașini. 

Cooperarea cu Agenția FRONTEX 

s-a desfășurat conform Planului de 

Cooperare între Agenția și Inspectoratul 

General al Poliției de Frontieră pentru 

anii 2018 – 2020. Pe parcursul anului 

2018, IGPF a fost implicat în 49 

activități organizate sub egida 

FRONTEX, cu participarea a 76 polițiști 

de frontieră. 

- Semnarea Protocolului între MAI 

al RM, prin IGPF, MAI al României, 

prin IGPF, privind constituirea şi 

activităţile echipelor mixte de 

patrulare la frontiera de stat 

comună, care a avut loc la 

București, la 22 noiembrie 2018. 

- În cadrul ședinței de Guvern din 

data de 23 mai 2018, a fost inițiată 

negocierea și aprobată semnarea 

Protocoalelor între autoritățile de 

frontieră a RM și Ucrainei cu privire 

la organizarea controlului comun în 

8 puncte de trecere a frontierei. 



IX. Cooperarea inter-instituțională 

În perioada anului trecut a fost dezvoltat cadrul de cooperare inter-

instituțională prin elaborarea și semnarea mai multor acorduri, 

protocoale și planuri, după cum urmează: 

- Plan de pregătire și intervenție în urgențe de sănătate publică în 

punctele de trecere a frontierei de stat din 07.02.2018; 

- Acord adițional privind modificarea și completarea contractului de 

prestări a serviciilor informaționale, între IGPF și Agenția Servicii 

Publice, semnat la data de 15.03.2018; 

- Acord de cooperare între IGP și IGPF pe segmentul 

accesării/procesării datelor din Bazele de date ale OIPC INTERPOL 

din 03.04.2018;  

- Protocol adițional la Acord de cooperare între IGPF și IGP din 

13.04.2018; 

- Protocol adițional la Acord de cooperare între IGPF și IGP, semnat 

la 10.08.2018; 

- Acord privind accesul la informație între IGPF și Serviciul de 

prevenire și combatere a spălării banilor din 16.10.2018; 

- Acord de cooperare între IGPF și Inspectoratul pentru Protecția 

Mediului din 13.12.2018. 

Totodată, este de menționat nivelul colaborării fructuoase cu 

Serviciul Vamal, Inspectoratul Ecologic de Stat și Serviciul Piscicol, 

Agenția Națională Transport Auto, cu care pe parcursul anului 2018 au 

fost desfășurate 62 de echipaje mixte în cadrul operațiunilor comune. 

X. Proiecte și programe de asistență externă 

În decursul anului 2018 au fost realizate un șir de proiecte de 

asistență externă prin care s-a urmărit oferirea suportului tehnic pentru 

dezvoltarea capacităților Poliției de Frontieră, diversificarea și 

îmbunătățirea calității acestora, concomitent cu asigurarea eficientă a 

securității frontierei de stat. Printre numeroasele beneficii pot fi 

enumerate proiectele, după cum urmează: 

- Proiectul  „Armele de distrugere 

în masă - Programul de prevenire a 

proliferării (ADM - PPP)”, finanțat de 

către Ministerul Apărării al SUA, prin 

intermediul Ambasadei SUA în 

Republica Moldova. 

- Proiectul „Consolidarea 

capacităților operaționale ale MAI 

(IGPF) de comunicare mai eficientă 

în domeniul managementului 

migrației iregulare”, finanțat de 

Uniunea Europeană prin programul 

MIEUX III și implementat de către 

ICMPD.  

- Proiectului „Dezvoltarea 

sistemului serviciilor psihologice 

integrate ale IGPF în RM”, finanțat de 

Fondul de Dezvoltare Internațională 

al OIM și implementat de OIM 

Moldova. 



- Urmare a continuării cooperării cu 

JTI Trading SRL a fost achiziționat și 

reutilat un automobil destinat transportării 

echipelor canine. La 20.09.2018 a fost 

semnat noul Memorandum de Înțelegere 

cu JTI în contextul în care compania și-a 

schimbat statutul juridic. 

- Aprobarea finanțării proiectului 

„Implementarea sistemului de control 

video la punctele de trecere a frontierei 

rutiere și suport pentru supravegherea 

comună continuă a frontierei albastre”, 

finanțat în cadrul Inițiativei pilot a Uniunii 

Europene privind Managementul 

Integrat al Frontierei a Parteneriatului 

Estic. 
- Aprobarea finanțării proiectului accesat 

în cadrul Programului Operațional Comun 

România - Republica Moldova 2014-

2020, în cadrul căruia urmează ca în anul 

2019 să fie lansată construcția a 4 

Sectoare a Poliției de Frontieră. 

- Lansarea proiectului „Îmbunătățirea 

gestionării integrate a frontierei prin 

controlul comun al frontierelor și 

schimbul de informații de-a lungul 

frontierei moldo-ucrainene”, finanțat în 

cadrul Inițiativei pilot a Uniunii Europene 

privind Managementul Integrat al 

Frontierei a Parteneriatului Estic. 

- Finalizarea proiectului 

„Construcția pe teritoriul RM a 

punctului de trecere a frontierei 

„Palanca”, operat în comun de către 

autoritățile de frontieră moldo-

ucrainene” și darea în exploatare a 

PTF modern. 

- Lansarea proiectului 

„Dezvoltarea capacităților Poliției 

de Frontieră în domeniul 

chinologic”, finanțat de către UE 

prin Programul de Facilitare a 

Parteneriatului de Mobilitate și 

implementat în coordonare cu 

ICMPD. 

- Proiectul „Dezvoltarea unor 

instrumente de pregătire în domeniul 

analizei informațiilor pentru Poliția de 

Frontieră Română”, finanțat de către 

FRONTEX. 

Lansarea oficială și  implementarea 

proiectului „Consolidarea răspunsului 

Anti-trafic al Guvernului și 

îmbunătățirea protecției victimelor 

traficului și a martorilor în Republica 

Moldova”, finanțat de către Guvernul 

SUA și implementat de Misiunea OIM 

în Moldova. 



Au fost inițiate lucrările de 

reconstrucție a SPF „Tudora – 1” al 

Direcției Regionale Est care vor 

continua și în anul 2019. 

XI. Modernizarea infrastructurii frontierei 

În scopul dezvoltării și modernizării infrastructurii frontierei de stat 

pe parcursul anului 2018, de către Poliția de Frontieră au fost realizate 

următoarele activități: 

- În iunie 2018 a fost dat în exploatare 

noul sediu al Direcției Regionale Vest, 

adaptat la standardele internaționale, 

menit să asigure polițiștilor de frontieră 

condiții de muncă mai bune, un climat 

favorabil performanței profesionale și 

consolidarea încrederii societății în 

misiunea și atribuțiile operaționale ale 

Direcției regionale Vest.  

- La data de 28 decembrie 2018 

a avut loc darea în exploatare a PTF 

„Palanca”, reconstruit în cadrul 

proiectului de asistența externă 

„Construcția pe teritoriul Republicii 

Moldova a PTF „Palanca”, operat în 

comun de autoritățile de frontieră 

moldo-ucrainene”, finanțat de UE 

prin Inițiativa Pilot privind MIF a 

Parteneriatului Estic.  

XII. Prioritățile de dezvoltare ale Poliției de 

Frontieră 

Pentru anul 2019 sunt trasate următoarele priorități: 

 Continuarea dezvoltării mecanismelor de cooperare cu Ucraina, în 

contextul asigurării controlului segmentului central al frontierei 

comune; 

 Extinderea conceptului de control comun al frontierei de stat dintre 

Republica Moldova și statele vecine; 

 Îmbunătățirea infrastructurii frontierei de stat, precum și dezvoltarea 

capacităților instituționale în asigurarea mentenanței sistemelor 

informatice şi echipamentelor speciale; 

 Elaborarea și implementarea sistemelor și metodelor de fluidizare a 

traficului de persoane și mijloace de transport în punctele de 

trecere a frontierei; 

 Consolidarea domeniului de management al resurselor umane, 

dezvoltarea  și perfecționarea domeniului de formare profesională a 

angajaților PF. 

 Implementarea sistemului de management al calității în cadrul PF 

conform standardului ISO 9001:2015 și, respectiv, obținerea 

certificării în domeniu. 

 Valorificarea asistenței externe oferite Poliției de Frontieră de către 

partenerii de dezvoltare și identificarea noilor surse de finanțare. 


