
 

 

 
 

  

 

Chișinău - 2020 

CONCEPȚIA DE DEZVOLTARE 

STRATEGICĂ A CENTRULUI DE 

EXCELENȚĂ ÎN SECURITATEA 

FRONTIEREI 
 

 



 

 

 Prezenta concepție a fost elaborată în cadrul proiectului „CONSOLIDAREA CAPACITĂȚILOR DE 

INSTRUIRE A POLIȚIEI DE FRONTIERĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA (TRABOR)”, finanțat de Fondul pentru 

Dezvoltare Internațională al Organizației Internaționale pentru Migrație (OIM), și implementat de OIM, 

Misiunea în Moldova, în parteneriat cu Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Ministerul 

Afacerilor Interne al Republicii Moldova. 

 Conţinutul acestei lucrări reflectă opinia și responsabilitatea autorilor, și nu neapărat viziunile 

Organizaţiei Internaționale pentru Migraţie și a partenerilor. Denumirile utilizate și prezentarea 

materialului în întreaga lucrare nu implică exprimarea vreunei opinii a OIM cu privire la statutul juridic al 

oricărei ţări, teritoriu, oraș sau zonă, sau a autorităţilor acesteia, sau în ceea ce privește frontierele sau 

graniţele acesteia. OIM este fidelă principiului conform căruia migraţia legală ce respectă demnitatea 

umană aduce beneficii migranţilor și societăţii. În calitate de Agenţie ONU pentru migraţie, OIM 

colaborează cu partenerii săi pe plan mondial, realizând mai multe activităţi: asistă la satisfacerea 

provocărilor operaţionale ale migraţiei; promovează înţelegerea integrală a problemelor ce ţin de 

migraţie; încurajează dezvoltarea economică și socială prin intermediul migraţiei; desfășoară diverse 

activităţi în ceea ce privește respectarea reală a demnităţii umane și creșterea bunăstării migranţilor.  

 

Elaborat de : Ovidiu STANCIU,  
Consultant internațional,  
Organizația Internațională pentru Migrație 

Publicat de: Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, 
Misiunea în Moldova. str. Ciuflea 36/1, Chișinău, MD-2001, Republica Moldova.  
Tel: + 373 22 23-29-40; + 373 22 23-29-41  
Fax: + 373 22 23-28-62,  
e-mail: iomchisinau@iom.int    
Pagină web: http://www.iom.md     
 

 

 

© 2020 Organizaţia Internațională pentru Migraţie (OIM), Misiunea în Republica Moldova 

 

  

Toate drepturile sunt rezervate. Nici o parte a prezentei publicaţii nu poate fi reprodusă, păstrată pe un 

sistem de căutare a informaţiei sau transmisă sub orice formă prin intermediul unor mijloace electronice, 

mecanice, de fotocopiere, înregistrare sau altfel de transmitere fără permisiunea scrisă prealabilă a 

editorului. 

mailto:iomchisinau@iom.int
http://www.iom.md/




 

1 
 

 

ARGUMENT 

 

 Conform Termenilor de Referință (ToR) ai proiectului CONSOLIDAREA CAPACITĂȚILOR DE 

INSTRUIRE ALE POLIȚIEI DE FRONTIERĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA (TRABOR), activitatea “Elaborarea 

Concepției de Dezvoltare Strategică a Centrului de Excelență în Securitatea Frontierei (CESF) pentru 

perfecționarea proceselor de planificare, organizare și desfășurare a formării polițiștilor de frontieră”, sarcina 

echipei de implementare este aceea de a elabora o Concepție de dezvoltare strategică a CESF pentru a planifica, 

organiza și realiza instruirea personalului CESF conform celor mai bune practici din UE, având în vedere egalitatea 

de gen și aspectele de anticorupție. 

 În urma analizării situației din Republica Moldova, a cadrului legislativ /normativ aplicabil în domeniul de 

referință, a situației particulare a CESF, ca parte componentă a IGPF al MAI și, în același timp, parte componentă a 

sistemului de învățământ național, au fost conturate următoarele soluții posibile: 

- Elaborarea unei Concepții Strategice de Dezvoltare Instituțională, cu respectarea formatului, 

recomandărilor și bunelor practici internaționale incidente în materie; 

- Elaborarea unui proiect de document de planificare instituțională strategică a CESF, cu respectarea 

cadrului normativ specific RM, extrem de restrictiv și formalizat, dar aplicat atât la nivelul autorităților ierarhic 

superioare, cât și la nivelul autorității de coordonare, MECC. 

 Pe de altă parte, a fost avută în vedere și dubla natură a CESF: 

- instituție parte a IGPF al MAI; 

- instituție de învățământ, coordonată și finanțată sub acest aspect de către MECC. 

 Această dublă natură generează nevoia unei analize a cadrului normativ din domeniul planificării 

strategice, ca urmare a aparentului conflict al reglementărilor din domeniu: 

- pe de o parte, există cadrul normativ creat prin Metodologia de elaborare a programelor de dezvoltare 

strategică (PDS) ale autorităţilor administraţiei publice centrale și Ghidul privind elaborarea PDS, aprobată prin HG 

nr.176 din 22 martie 2011; 

- pe de altă parte, este activă Metodologia elaborată inițial în HG nr. 1807/2006 pentru aprobarea 

Componentei de management din cadrul Metodologiei privind sistemul de planificare strategică pe termen mediu al 

instituțiilor administrației publice de la nivel central și în HG nr. 158/2008 pentru aprobarea Componentei de 

programare bugetară din cadrul Metodologiei privind sistemul de planificare strategică pe termen mediu al 

instituțiilor administrației publice de la nivel central, precum și o componentă nouă privind implementarea acesteia, 

specifică unităților de învățământ. 

 Fiind nevoie de o analiză și o decizie privind formatul cel mai eficient de programare strategică pentru 

situația particulară a CESF, în urma consultărilor cu beneficiarul (IGPF/CESF/MAI) si OIM, soluția identificată a 

fost aceea de a elabora Concepția de dezvoltare strategică a CESF sub forma Planului de Dezvoltare Strategică a 

CESF, cu aplicarea, sub aspectul formei și conținutului, a Metodologiei privind sistemul de planificare strategică 

pe termen mediu al instituțiilor administrației publice stabilită prin HG nr.176 din 22 martie 2011. 
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Soluția adoptată generează, în esență, următoarele avantaje: 

- documentul elaborat este direct și imediat aplicabil, după parcurgerea etapelor de aprobare la nivelul 

autorității; 

- asigură coerență și continuitate în procesul planificării strategice la nivelul CESF, coordonare eficientă 

cu documentele de planificare strategică ale autorităților ierarhic superioare - MAI și IGPF – și ale autorității  de 

coordonare - MECC; 

- monitorizare, evaluare și raportare utilizând mecanisme și formate comune.  

 În procesul de elaborare a Concepției de dezvoltare strategică au fost avute în vedere Concluziile și 

recomandările ”Raportului de evaluare a capacităților și necesităților Centrului de Excelență în Securitatea 

Frontierei”, elaborat în cadrul acestui proiect. 

 De asemenea, în vederea asigurării coerenței și continuității procesului de planificare strategică la nivelul 

CESF și a coordonării acestuia cu documentele de politici și de planificare strategică ale autorităților ierarhice/de 

coordonare, Concepția integrează, conform atribuțiilor și funcțiilor instituției de învățământ, acțiuni și măsuri 

prevăzute prin: 

- Planul de acțiuni Guvernului pentru anii 2020-2023, aprobat prin HG nr.636   din 11 decembrie 2019; 

- Cadrul bugetar pe termen mediu pentru anii 2019 – 2021; 

- Strategia sectorială de cheltuieli pe sectorul „Ordinea publică” pentru anii 2018-2020, aprobată prin 

Ordinul MAI nr.20 din 25.01.2018; 

- Planul de acțiuni al MAI pentru anul 2020, aprobat prin Ordinul MAI nr. 20 din 17.01.2020; 

- Planul de acțiuni al IGPF pentru anul 2020, aprobat prin Ordinul Şefului IGPF nr. 80 din 09.02.2020; 

- Strategia de dezvoltare a educaţiei pentru anii 2014-2020 „Educaţia-2020”, aprobată prin HG Nr. 944 

din 14.11.2014. 

 Toate aceste documente conturează Cadrul și prioritățile de politici pe termen mediu, în domeniul de 

activitate al CESF. 

 Partea privind Obiectivele CESF pentru anii 2020 – 2022 din PDS cuprinde un număr de 48 de acțiuni și 

măsuri, structurate în cadrul celor șapte obiective identificate. Pentru fiecare dintre aceste acțiuni și măsuri sunt 

stabilite, de comun acord cu reprezentanții CESF, indicatori de performanţă, perioada de implementare, sursa de 

finanțare, resposabilitatea implementării, instrumentele/metodele ce urmează a fi folosite, precum și necesarul de 

capacități în vederea implementării, atât la nivel instituțional cât și la nivel individual. 

 Pentru implementarea CDS, CESF va elabora Planuri anuale de acțiuni. Pentru a se asigura corecta 

înțelegere a mecanismului de elaborare și implementare a PDS, a fost elaborat Planul de acțiuni al CESF pentru 

anul 2020, prezentat în anexa nr. 1. Planul de acțiuni a fost prezentat și agreat, de asemenea, la nivelul CESF. 

 Apreciem că implementarea consecventă a acțiunilor și măsurilor cuprinse în PDS a CESF, urmată de 

monitorizarea, evaluarea și adaptarea permanentă a acestuia pe parcursul perioadei de implementare, va fi în 

masură sa contribuie substanțial la perfecționarea cadrului legal și instituțional, precum și a procesului de 

planificare, organizare și desfășurare a formării profesionale a polițiștilor de frontieră, și, prin acestea, la 

consolidarea capacitatilor de instruire ale CESF conform celor mai bune practici din UE. 
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INTRODUCERE 
  

Planul de Dezvoltare Strategică (în continuare PDS) este documentul de bază al Centrului de Excelență în 

Securitatea Frontierei (în continuare CESF) care completează sistemul planificării strategice la nivelul autorității, 

asigurând prioritizarea diverselor obiective, reflectate în numeroasele documente de politici, precum şi identificând 

lacunele în capacităţi şi instrumentele/metodele pe care le va utiliza autoritatea în vederea atingerii obiectivelor 

sale. Totodată, PDS include și alte angajamente și obligațiuni ale autorității, care constituie misiunea autorității, 

sunt stipulate în diferite tratate internaționale, dar nu se regăsesc din diverse motive în documentele de politici.   

 Acest document a fost elaborat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 176 din 22 martie 

2011 "Cu privire la aprobarea Metodologiei de elaborare a programelor de dezvoltare strategică ale autorităţilor 

administraţiei publice centrale" și a Ghidului privind elaborarea PDS.  

 PDS este elaborat pentru o perioadă de 3 ani (2020 – 2022). Implementarea PDS-ului se va realiza prin 

intermediul Planurilor anuale de activitate ale CESF, care vor conține, la rândul lor, măsuri/acțiuni concrete și 

indicatori specifici de realizare cu delimitarea clară a responsabilităților aferente implementării eficiente a acestora, 

constituind astfel un instrument de monitorizare şi evaluare a acestuia.   

  Pentru alinierea planificării activității autorității la planificarea bugetară s-a utilizat clasificația bugetară a 

programelor și programele din planurile strategice de cheltuieli sectoriale (CBTM), cu indicarea rolului și 

responsabilităților CESF, precum și a IGPF și MECC (autorități în subordinea/coordonarea cărora funcționează 

CESF) la realizarea acestora. 

 În procesul de elaborare a PDS a fost avută în vedere dubla natură a CESF: 

- instituție parte a IGPF al MAI; 

- instituție de învățământ, coordonată și finanțată sub acest aspect de către MECC. 

 Această dublă natură generează nevoia unei analize a cadrului normativ din domeniul planificării 

strategice, ca urmare a aparentului conflict al reglementărilor din domeniu: 

- pe de o parte, există cadrul normativ creat prin Metodologia de elaborare a programelor de dezvoltare 

strategică ale autorităţilor administraţiei publice centrale și Ghidul privind elaborarea PDS, aprobată prin HG 

nr.176 din 22 martie 2011; 

- pe de altă parte, este activă Metodologia elaborată inițial în HG nr. 1807/2006 pentru aprobarea 

Componentei de management din cadrul Metodologiei privind sistemul de planificare strategică pe termen mediu al 

instituțiilor administrației publice de la nivel central și în HG nr. 158/2008 pentru aprobarea Componentei de 

programare bugetară din cadrul Metodologiei privind sistemul de planificare strategică pe termen mediu al 

instituțiilor administrației publice de la nivel central, precum și o componentă nouă privind implementarea acesteia. 

 În urma consultărilor cu autoritățile interesate, decizia finală a fost aceea de a aplica în procesul de 

planificare strategică a formatului și Metodologiei stabilită prin HG nr.176 din 22 martie 2011, care generează, în 

esență,  avantajele următoare: 

- coerență și continuitate în procesul planificării strategice; 

- coordonarea eficientă cu PDS ale autorităților ierarhic superioare, inclusiv cu MECC; 

- monitorizare, evaluare și raportare utilizând mecanisme și formate comune. 
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 Ca urmare, deși au fost studiate și valorificate prevederile celor două Metodologii, a fost acordată prioritate 

Metodologiei stabilită prin HG nr. 176 din 22 martie 2011, chiar dacă sub aspectul stabilirii obiectivelor cuprinse în 

prezentul PDS au fost avute în vedere documentele de politici și planurile strategice de cheltuieli sectoriale ale 

ambelor autorități.  

PDS este documentul de identitate al CESF, documentul central de la care derivă toate acțiunile autorității 

pe parcursul următorilor 3 ani și, ca urmare, reprezintă: 

- instrument de planificare/prioritizare a politicilor la nivelul autorității; 

- instrument de management pentru autoritate; 

- instrument de comunicare internă și externă. 

 Pentru elaborarea PDS au fost avute în vedere concluziile și recomandările Raportului de evaluare a 

capacităților și necesităților Centrului de Excelență în Securitatea Frontierei, elaborat în cadrul proiectului 

CONSOLIDAREA CAPACITĂȚILOR DE INSTRUIRE ALE POLIȚIEI DE FRONTIERĂ ÎN REPUBLICA 

MOLDOVA (TRABOR), denumit în continuare Proiect, activitatea “Elaborarea Concepției de Dezvoltare 

Strategică a Centrului de Excelență în Securitatea Frontierei (CESF) pentru perfecționarea proceselor de 

planificare, organizare și desfășurare a formării polițiștilor de frontieră”, finanțat și implementat de către 

Organizația Internațională pentru Migrație (OIM), în parteneriat cu MAI, IGPF, BMA, SC, CCTP, ONG- uri și alte 

organisme ale societății civile active în domeniul ordinii publice, securității frontaliere, promovării și respectării 

drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, celelalte agenții ale ONU.  

  Apreciem că PDS trebuie considerat ca fiind un instrument flexibil și dinamic. Evoluția situației în 

domeniile de competență ale PF și MECC, schimbările ce pot surveni la nivelul politicilor guvernamentale sau 

ministeriale, în mediul organizațional intern și în cel exterior instituției, precum și influențele internaționale 

relevante, constatate în procesul de monitorizare și evaluare a implementării, își vor găsi reflectarea în modificările 

ce vor fi operate. În această situație, modificările respective vor fi argumentate şi coordonate cu instituțiile 

relevante, în primul rând cu MECC și IGPF, se vor solicita aprobările necesare sau vor fi întreprinse, la nivelul său, 

măsurile ce se impun.    
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I. SITUAȚIA CURENTĂ 
  

CESF este instituția publică de învățământ profesional tehnic, cu programe combinate, parte componentă a 

IGPF al MAI, înfiinţată la 07.11.2017 prin Hotărârea Guvernului nr.957 din 07.11.2017, prin transformarea 

Colegiului Național al Poliției de Frontieră, parte integrantă a sistemului de învățământ din Republica Moldova. 

 CESF este persoană juridică şi identitatea ei este definită prin:  

a) Denumire: Centrul de Excelență în Securitatea Frontierei;  

b) Sediu principal (adresa juridică): municipiul Ungheni, strada Suceava, nr. 1, MD-3600,  

c) Tel. (+373 236) 2-91-67, Fax. (+373 236) 2-91-78; 

d) Cod fiscal: 1007609003282; 

e) Conturi trezoreriale: TREZMD2X; 

f) E-mail: secretariat.colegiul@border.gov.md; 

g) Însemne proprii:  

- drapel; 

- ştampilă cu Stema de Stat şi denumirea sa în limba de stat; 

- anteturi de modelul stabilit; 

- emblemă;  

- insignă;  

- ecuson. 

 

DECLARAȚIA DE MISIUNE 
 

 Misiunea CESF este de a asigura formarea profesională inițială și continuă a personalului Poliției de 

Frontieră, în conformitate cu standardele naționale de referință și standardele de acreditare elaborate de Agenția 

Națională de Asigurare a Calității în Învățământul Profesional, cu CNC și Nomenclatorul domeniilor de formare 

profesională, al specialităților și calificărilor, aprobate de Guvern, în coordonare cu IGPF și alte autorități 

competente. 

FUNCȚIILE CESF 
 

 CESF exercită următoarele funcții: 

a) de formare profesională a personalului Poliției de Frontieră, la nevoie și al altor autorități, în 

conformitate cu nivelurile 3 și 4 ISCED; 

b) de asigurare didactică, curriculară și metodologică a sistemului învățământului profesional pe segmentul 

de specializare propriu; 

c) de formare profesională continuă a cadrelor didactice de specialitate și manageriale din instituțiile de 

învățământ profesional tehnic, în domeniul de specializare propriu; 

d) de certificare a competențelor profesionale dobândite în mediul formal, informal și nonformal; 

e) de cooperare cu mediul economic, în domeniul de specializare propriu; 

f) de ghidare în carieră și promovare a învățământului profesional tehnic. 
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DECLARAȚIA DE VIZIUNE 
 

Adaptarea continuă a formării profesionale, în acord cu schimbările produse pe plan naţional şi european, 

cu necesităţile de pregătire a personalului pentru îndeplinirea misiunilor specifice în cadrul ordinii publice şi 

siguranţei naţionale, integrarea în procesul de învățământ a Cadrului sectorial al calificărilor pentru paza 

frontierelor (Sectoral Qualifications Framework for Border Guarding - SQF), asigurând flexibilitate și 

interoperabilitate la nivel intern și internațional. 

 

VALORI SPECIFICE 
 

1. Legalitate şi responsabilitate 5. Transparenţă, accesibilitate şi orientarea spre comunitate 

2. Profesionalism şi performanță 6. Obiectivitate, imparţialitate şi nediscriminare 

3. Corectitudine, etică şi integritate profesională 7. Dinamism și deschidere 

4. Răspundere, loialitate și flexibilitate 8. Respect față de drepturile omului 

 

 

PROFILUL CESF 
 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 
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INFORMAȚII CU PRIVIRE LA BUGET 
 

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

Anul Bugetul total % - salarii % - cheltuieli de menținere și operaționale % - transferuri către alte organizații 

2019 12527.4 61.8% 38.2% 0% 

2018 12534.6 62.3% 37.7% 0% 

2017 9187.4 67.5% 32.5% 0% 

2016 7257.8 63.0% 37.0% 0% 

2015 4915.7 91.1% 8.9% 0% 

 

Tabelul nr. 2 Cheltuieli repartizate pe compartimente (componenta de bază), mil. lei 

Compartimentul 

2015 2016 2017 2018 2019 

Aprobat Precizat Aprobat Precizat Aprobat Precizat Aprobat Precizat Aprobat Precizat 

Cheltuieli, total 

CESF 4915.7 5829.8 7257.8 

7423.

6 9187.4 

11082

.4 

12534.

6 

12584.

4 

12527.

4 

12590.

6 

-salariu 4479.3 4420.1 4570.7 

4225.

7 6199.4 

6586.

0 7808.4 7858.2 7747.3 7805.5 

-alte cheltuieli 

curente 436.4 1217.7 2495.1 

2991.

8 2988.0 

4335.

8 4726.2 4705.5 4780.1 4599.1 

- procurarea 

mijloacelor fixe 0.0 192.0 192.0 206.1 0.0 160.6 0.0 20.7 0.0 186.0 
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PORTOFOLIUL ORGANIZAȚIONAL 
 

Denumirea 

Subdiviziunii 

structurale 

№ de 

anga

jați 

Rolul / misiunea 

subdiviziunii structurale 

Principalele 

produse 

Secția învățământ 

și asigurarea 

calității 

6/2 Managementul, organizarea, 

planificarea, dirijarea și 

evaluarea procesului instructiv-

educativ, a activităților 

metodice, didactice, în 

conformitate cu standardele 

specifice învățământului 

profesional tehnic în acord cu 

misiunea, obiectivele, 

standardele și valorile instituției. 

- asigură și monitorizează executarea legislației 

în domeniul educației în cadrul instituției de 

învățământ; 

- elaborează regulamente și materiale  

instructive privind organizarea și desfășurarea 

procesului de studiu;  

- asigură implementarea și îndeplinirea 

planurilor de învățământ, curriculum-ului, 

metodologiilor didactice; 

- dezvoltă, împreună cu autoritățile 

administrației publice locale și cu Ministerul 

Educației,    parteneriate și asigură conlucrarea 

instituiților de învățământ;  

- coordonează activitatea de evaluare a 

rezultatelor școlare și de organizare a 

examenelor de calificare;  

- acordă sprijin permanent administrației 

instituției de învățământ, profesorilor în 

soluționarea problemelor educaționale și în 

vederea sporirii eficienței procesului didactic;  

- elaborează și propune spre recenzare manuale, 

materiale didactice, indicații, recomandări 

metodice; 

- examinează, elaborează și ia decizii referitor la 

planurile tematice, modificările și completările 

lor. 

Serviciul juridic 1/1 Asigurarea suportului legal a 

activității instituției, efectuarea 

lucrărilor ce țin de perfecționarea 

precum și îmbunătățirea calității 

proiectelor de acte normative 

interne, reglementarea situațiilor 

ce țin de competența instituției, 

facilitarea comunicării interne  în 

vederea transmiterii și 

operaționalizării deciziilor 

directorului instituției, 

hotărârilor Consiliului de 

Administrație și  de a asigura 

suportul și transparența acestora. 

- acordarea asistenței juridice necesare în 

activitatea instituției; 

- efectuează expertiza juridică a proiectelor 

ordinilor, instrucțiilor, regulamentelor, 

dispozițiilor și a altor acte normative elaborate 

în cadrul instituției; 

- reprezintă, în baza împuternicirilor, interesele 

instituției în instanțele de judecată și în relațiile 

cu autoritățile publice; 

- pregătește documentele și materialele 

necesare, asigură identificarea și acumularea 

probelor pentru realizarea apărării în cadrul 

examinării cauzelor în instanțele de judecată; 

- analizează și generalizează rezultatele 

examinării în instanțele de judecată a    cauzelor 

civile și de contencios administrativ cu 

întocmirea raportului respectiv. 
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 Serviciul economie 

și finanțe 

3/3 Menținerea la un nivel înalt a 

evidenței contabile în cadrul 

instituției. 

- asigurarea organizării corecte a evidenței 

contabile în conformitate cu Instrucțiunea cu 

privire la evidența contabilă în instituțiile 

publice; 

- efectuarea controlului preventiv asupra 

întocmirii corecte și la timp a documentelor și 

legalității operațiunilor financiare efectuate; 

- controlul asupra utilizării corecte și cu 

economie a mijloacelor în corespundere cu 

creditele deschise și destinația lor, conform 

devizelor de cheltuieli bugetare aprobate, ținând 

cont de schimbările introduse în ele în ordinea 

stabilită, precum și asupra integrității resurselor 

bănești și valorilor materiale; 

- controlul asupra executării devizelor de 

cheltuieli și organizării corecte a evidenței 

contabile; 

- evidența veniturilor și cheltuielilor conform 

devizului financiar al mijloacelor speciale și 

evidența operațiilor privind resursele 

extrabugetare; 

- calcularea și plata la timp a salariilor  

colaboratorilor, muncitorilor și funcționarilor; 

- efectuarea la timp a decontărilor, care apar în 

procesul executării devizului de cheltuieli cu 

întreprinderile, instituțiile și cu unele persoane; 

- participarea la efectuarea inventarierii 

resurselor bănești, decontărilor și valorilor 

materiale, determinarea la timp și corectă a 

rezultatelor inventarierii și reflectarea lor în 

evidență. 

 

Serviciul resurse 

umane 

2/2 Realizarea obiectivelor strategice 

și implementarea unui 

management eficient al 

resurselor umane în cadrul 

instituției. 

- administrarea personalului prin planificarea, 

coordonarea, organizarea, desfășurarea, 

monitorizarea și evaluarea implementării în 

instituție a procedurilor de personal privind: 

proiectarea și organizarea funcțiilor/posturilor; 

asigurarea necesarului de personal; 

motivarea și menținerea personalului; 

acordarea asistenței informaționale și 

metodologice în domeniu; evidența datelor și 

documentelor cu privire la personalul instituției. 

- asigurarea necesarului de personal: 

recrutarea și selectarea candidaților pentru 

funcțiile vacante, angajarea și integrarea noilor 

angajați, avansarea în grade speciale, 

promovarea în funcție, motivarea și menținerea 

personalului, conform competenței; 

- asigură analiza, evidența și prognoza 

necesității de personal. 
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Serviciul relații cu 

publicul 

1/1 Dezvoltarea unui sistem eficient 

de comunicare internă și externă, 

inclusiv garantarea difuzarea 

promptă, echidistantă și precisă a 

informațiilor, astfel încât acestea 

să ajungă complete și la timp la 

utilizatori. 

- formează și promovează imaginea, dar și 

prestigiul instituției; 

- informează obiectiv, coerent și amplu 

societatea despre inițiativele și realizările 

instituției; 

- asigură continuitatea, indiferent de situațiile 

neprevăzute, a mediatizării și informării despre 

activitatea instituției prin pagina web a 

instituției și rețelele de socializare; 

- planifică și coordonează cu redacțiile ziarelor 

și revistelor locale, canalelor de radio și 

televiziune din regiune, publicațiilor on-line 

locale (dacă există) și conducătorii instituției, 

tematica materialelor și acțiunilor de propagare 

a activității instituției prin intermediul mass-

media. 

 

Serviciul medical 1/1   Consolidarea activităților 

privind asistența medicală 

primară și dispensarizarea 

beneficiarilor de educație și 

personalului instituției. 

- acordarea serviciilor medico-sanitare conform 

prescripțiilor medicale; 

 - participarea la instruiri metodice și 

perfecționări permanente; 

- asigurarea, verificarea actelor medicale privind 

starea sănătății elevilor și personalului 

instituției; 

- asigurarea depistarea timpurie și activă a 

bolnavilor cu boli transmisibile și supravegherea 

medicală a contactelor cu bolnavii contagioși; 

- organizează și realizează măsurile de prevenire 

a transmiterii bolilor contagioase prin 

intermediul factorilor comuni: apă potabilă, 

produse alimentare, bucate pregătite în cadrul 

blocului alimentar al instituției. 

 

Serviciul asistență 

psihologică  

1/1 Asigurare climatului psihologic 

favorabil al colectivelor prin 

desfășurarea activităților de 

diagnoză, corecție, profilaxie, 

consiliere, reabilitare și selecție 

psihologică, precum și a 

mijloacelor de realizare a acestor 

activități. 

- studierea particularităților individual – 

psihologice ale personalului și prognozarea 

reușitei lor în activitatea de serviciu, elaborarea 

recomandărilor cu privire la activitățile 

individuale cu toate categoriile de personal; 

- contribuirea la adaptarea și integrarea psiho – 

sociologică  a noilor angajați la condițiile de 

serviciu; 

- participarea la activitățile de formare a 

stabilității neuro –psihice a personalului pe 

parcursul instrucțiilor și pregătirii pentru 

serviciul de supraveghere a frontierei de stat; 

- consilierea psihologică a personalului, precum 

și elaborarea propunerilor vizând activitatea 

managerială eficientă a conducătorilor; 

- participarea la selectarea profesional – 

psihologică a candidaților pentru înmatriculare, 

- studierea calităților individual – psihologice  
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ale candidaților pentru funcțiile nivelelor 

ierarhice superioare. 

 

Secția logistică  22/21 Planifică, îndrumă și controlează 

activitatea de contractare, 

aprovizionare, recepție, 

distribuție și consum a 

materialelor, obiectelor de 

inventar și mijloacelor fixe 

necesare urmărind legalitatea 

documentelor întocmite. 

- stabilește prioritățile și programul de 

aprovizionare cu materiale; 

- organizează asigurarea completă și la timp cu 

bunuri materiale și servicii de transport folosind 

judicios fondurile financiare puse la dispoziție și 

mijloacele de transport existente; 

- organizează activitatea de prospectare a pieței 

pentru materialele ce urmează a fi achiziționate; 

organizează primirea și păstrarea corectă a 

armamentului și munițiilor; 

- elaborează documente, decizii, avize și alte 

notificări necesare pentru desfășurarea 

licitațiilor publice; 

- participă la desfășurarea licitațiilor publice 

pentru achiziționarea mărfurilor și serviciilor de 

la furnizori. 

 

Serviciul 

secretariat 

2/2 Realizarea obiectivelor în 

exercitarea controlului 

permanent asupra respectării 

stricte a legislației ce determină 

lucrul cu documentele secrete și 

nesecrete.  Monitorizarea 

implementării cadrului normativ 

în domeniul asigurării regimului 

secret în cadrul instituției. 

- asigurarea circulației documentelor în cadrul 

instituției și exercitarea controlului privind 

aplicarea legislației referitoare la circulația 

documentelor și petițiilor. 

- exercitarea controlului asupra executării în 

termen și calitativ a documentelor dispuse spre 

executare prin indicațiile șefului Inspectoratului 

General al Poliției de Frontieră și directorului 

instituției. 

- asigurarea procesului de perfectare a dreptului 

de acces la secretul de stat pentru personalul 

instituției, funcțiilor cărora sunt incluse în 

Nomenclatorul funcțiilor ce necesită acces la 

informațiile atribuite la secret de stat.   

 

Secția organizare 

serviciul interior 

9/9 Menținerea ordinii interioare, 

paza efectivului, armamentul 

tehnici si muniții, încăperi si 

bunuri materiale ale instituției, 

pentru controlul stării de lucru in 

subunități si luarea la timp a 

masurilor de prevenire a 

incendiilor, infracțiunilor, 

încălcărilor grave de disciplina. 

- aplicarea uniformă a cadrului normativ 

național în domeniul sau de activitate; 

- asigurarea activității de serviciu al secției de 

organizare a serviciului interior; 

- asigurarea reacționarii imediate la schimbarea 

situației în zona de responsabilitate   a 

instituției; 

- asigurarea menținerii cooperării interne si 

externe a instituției; 

- utilizarea tehnicii, a armamentului si a 

mijloacelor speciale din dotare în timpul 

executării sarcinilor de serviciu. 

 

 Biblioteca  1/1 Misiunea bibliotecii este să 

producă servicii de informare, 

- oferirea elevilor acces nediscriminatoriu la 

resursele documentare care să îi ajute la 
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lectură și studiu în scopul 

satisfacerii cerințelor unui 

segment cât mai amplu de 

utilizatori, prin obiective 

concrete specifice profilului său, 

cât și prin activități concrete, 

măsurabile și cuantificabile la 

nivelul serviciilor. 

formarea lor; 

- crearea unui mediu de cercetare pentru elevi și 

profesori; 

- punerea în valoare a producției intelectuală a 

instituției; 

- stabilirea de relații de parteneriat cu alte 

biblioteci, organizații. 

- perfecționarea pregătirii profesionale prin 

participarea la cursurile și întâlnirile de 

specialitate organizate de instituțiile abilitate. 

 

12-16. Catedre: 

- „Discipline de 

specialitate”; 

- „ Discipline 

legislative”; 

- „ Discipline socio-

umane și 

lingvistice”; 

- „Fizico-tactică și 

intervenție 

profesională”; 

- „Discipline tehnice 

și pregătire auto”; 

 

31/22 

 

9/6 

 

5/4 

 

5/5 

 

 

7/4 

 

5/3 

Organizează și realizează 

activitatea didactică, metodică și 

științifică la una sau mai multe 

unități de curs înrudite, precum 

și activitatea de cercetare cu 

elevii, inclusiv personalul 

Poliției de Frontieră detașat la 

cursuri de inițiere în profesie 

și/sau reciclare/perfecționare. 

 

- regulamentele catedrelor; 

- planuri tematice; 

- portofoliile profesorilor; 

- procese-verbale ale ședințelor catedrei; 

- proiecte de acte pe domeniul didactic; 

-  manuale, materiale didactice; 

- note informative; 

- rapoarte de analiză a rezultatelor elevilor la 

însușirea materiei de studiu; 

- elaborarea cerințelor unice față de evaluarea 

cunoștințelor elevilor; 

- proiecte didactice pentru lecții deschise în 

vederea studierii și perfecționării măiestriei 

științifice a profesorilor în domeniul 

psihopedagogiei; 

- fișe de asistență metodică a cadrelor didactice 

debutante sau angajate recent în instituție;  

- decizii asupra subiectelor pentru teze/lucrări, 

proiecte anuale, teze de diplomă, materiale 

pentru examene. 

 

 

 

INFORMAȚII CU PRIVIRE LA PERSONAL 
Tabelul nr. 1 Situația personalului pe vârste 

Vârsta Personalul de 

conducere 

Personalul de 

execuție 

Personal tehnic Total 

 25 0 1 0 1 

25 – 40  11 28 3 42 

41 – 50 2 20 4 26 

 50 2 0 11 13 

 

Tabelul nr. 2 Situația privind vechimea în activitate 

Vechimea în 

muncă 

Personalul de 

conducere 

Personalul de 

execuție 

Personal tehnic Total 

1 – 5 0 9 4 13 

6 – 15 3 16 9 28 

 15 12 24 5 41 
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Tabelul nr. 3 Situația privind vechimea în serviciu 

Vechimea în 

serviciu 

Personalul de 

conducere 

Personalul de 

execuție 

Personal tehnic Total 

 1 0 3 3 6 

1 – 3 0 6 0 6 

4 – 15 4 28 15 47 

 15 11 12 0 23 

 

Tabelul nr. 4 Situația personalului pe sexe 

Genul Personalul de 

conducere 

Personalul de 

execuție 

Personal tehnic Total 

Feminin 3 24 7 34 

Masculin 12 27 9 48 

 

Tabelul nr. 5 Situația privind evoluția numerică a personalului 

Anul Personalul de 

conducere 

Personalul de 

execuție 

Personal tehnic Total 

2019 15 53 16 84 

2018 11 48 15 74 

2017 12 49 16 77 

2016 9 40 15 64 

 

 

ANALIZA SWOT 

 

Puncte forte (S) 
(nu necesită îmbunătățire) 

Puncte slabe (W) 
(necesită îmbunătățire) 

 

1. Structură organizatorică internă conformă și adaptată 

specificului și misiunii instituției. 

2. Organisme colective de management instituțional și 

educațional specifice instituțiilor de învățământ 

constituite și funcționale. 

3. Obținerea statutului de Centru de excelență. 

4. Structura de vârstă echilibrată a personalului didactic, 

care îmbină entuziasnul cu experiența profesională. 

5. Resurse umane care manifestă deschidere și voință de 

dezvoltare profesională și personală, inclusiv de 

asimilare a standardelor europene în domeniul pregătirii. 

6. Poziționare geografică optimă, în apropierea unei 

frontiere  active operațional și a unor PTF cu o situație 

operatvă complexă, la frontiera vestică a UE , la 

frontiera estică a UE. 

7. Standard ocupațional al profesiei de subofițer de 

poliție de frontieră elaborat conform bunelor practici în 

materie. 

8. Sistem de învățământ la distanță E-learning modern, 

 

1. Deficit cronic și fluctuație semnificativă de personal, 

în special la nivelul echipei manageriale și a 

personalului didactic. 

2. Pregătirea managerială insuficientă a personalului cu 

funcții de conducere, îndeosebi în domeniile 

comunicării și al managementului schimbării. 

3. Implementare deficitară a mecanismelor de proiectare 

a documentelor curriculare (Standard ocupațional- 

Standard de pregatire profesională – curricula), conform 

SQF; 

3. Motivaţia şi interesul scăzute ale personalului 

didactic, ca urmare a evoluţiei sistemului de salarizare și 

a eficienţei scăzute a sistemului de recompensare a 

performanţei didactice . 

4. Deficiențe privind pregătirea psiho-pedagogică și 

metodică și experiența în activitatea operativă a 

personalului didactic. 

5. Capacitate scăzută a personalului  de comunicare şi 

studiu în limbi străine de circulaţie internaţională (în 
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disponibil și funcțional. 

9. Proiect de realizare a unor investiții prevăzut în PI al 

SNMIFS. 

10. Asigurarea proprie a activităţilor de asistenţă 

medicală şi consiliere psihologică. 

 

 

special în limba engleză). 

6. Mecanisme instituționale insuficient dezvoltate în 

domeniul promovării, recrutării și selecției viitorilor 

elevi. 

7. Deficit de reglementare internă: lipsesc Regulamentul 

de ordine interioară, Proiectul de dezvoltare strategică, 

Regulamente privind organizarea și funcționarea 

Consiliului profesoral, a Consiliului de administrație, a 

Consiliului metodico-științific. 

8. Documentele curriculare nu asigură un învățământ 

corelat cu Standardul ocupațional și nevoile 

beneficiarului și interoperabilitatea cu celelalte categorii 

de forte din MAI. 

9. Inexistența unui Concepții integrate de dezvoltare a 

infrastructurii și bazei tehnico-materiale a 

Învățământului. 

10. Spaţiile în care se desfăşoară procesul de predare-

învăţare necesită intervenții de reabilitare, dezvoltare și 

modernizare. 

11. Asigurarea insuficientă cu tehnică şi echipamente de 

lucru utilizate în structurile operative. 

12. Relațiile cu populația și comunitatea precum și cu 

instituțiile de formare profesională ale MAI, inclusiv 

Academia MAI (în domeniul securității frontaliere ) 

insuficient dezvoltate. 

Oportunități (O) 
 (influențe externe pozitive) 

Amenințări (T)  
(împiedică performanța) 

1. Cadrul legislativ național în domeniul învățământului 

consistent, care consacră posibilitatea MAI de adaptare 

a formării profesionale  la specificul domeniului Ordine 

publică prin acte normative departamentale proprii. 

2. Existența cadrului național/ministerial de abordare 

strategică a dezvoltării instituționale. 

3.  Creșterea în amploare a consultanței și sprijinului 

extern, posibilitatea atragerii de fonduri prin participarea 

la proiecte cu finanţare internațională. 

4. Parteneriate active cu instituții de învățământ cu 

profil similar/apropiat din UE. 

5. Participarea cadrelor didactice la schimburile de 

experienţă cu şcolile similare din ţară şi străinătate. 

1. Ritmul accelerat al schimbărilor la nivel politic, 

economic, social, ecologic și tehnologic. 

2. Cadrul legislativ și normativ specific formării 

profesionale este neadaptat la specificul domeniului 

Ordine publică prin acte normative departamentale ale 

MAI. 

3. Insuficiența reglementărilor privind asigurarea 

egalității de gen și prevenirea corupției. 

4. Migrarea personalului didactic spre munca în sectorul 

operativ ca urmare a avantajelor financiare. 

5. Prioritatea acordată de către decidenți sectorului 

operativ în detrimentul instituţiilor de învăţământ sub 

aspectul asigurării materiale şi financiare. 

6. Alocare insuficientă a resurselor financiare necesare 

dezvoltării și modernizării. 

7. Lipsa unor parteneriate active cu organisme ale 

societăţii civile.  
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II. CADRUL  DE POLITICI PE TERMEN MEDIU 

PRIORITĂȚI DE POLITICI PE TERMEN MEDIU 
 

Prioritatea de politici  pe 

termen mediu 

Rezultatul scontat Sursa 

Asigurarea managementului 

integrat al frontierei de stat, 

combaterea eficientă a migrației 

ilegale și a criminalităţii 

transfrontaliere. 

1. Potențial sporit de control al 

frontierei pe segmentele terestru, 

fluvial și aerian; 

2. Mecanism de coordonare a 

securității frontaliere consolidat; 

3. Tehnologii informaționale 

moderne de gestionare a situației 

la frontieră şi schimb de date 

dezvoltate;  

4. Infrastructura frontierei de stat 

îmbunătățită; 

 5. Capacități consolidate ale 

autorităților naționale din 

sistemul de management integrat 

al frontierei. 

- Planului de acțiuni  al Guvernului 

Republicii Moldova pentru anii 2020-

2023;  

- Strategia naţională de management 

integrat al frontierei de stat pentru anii 

2018-2023; 

 - Planul național de acțiuni pentru 

implementarea Acordului de Asociere 

RM-UE. 

Consolidarea sistemului de  

formare inițială și continuă a 

personalului autorităților ce dețin 

atribuții nemijlocite la frontieră, 

cu accent pe pregătirea practică 

 

1.Capacitățile CESF consolidate; 

2. Nomenclatorul domeniilor de 

formare profesională, al 

specialităţilor şi calificărilor 

pentru învățământul profesional 

tehnic postsecundar şi 

postsecundar nonterţiar revizuit; 

3. Nomenclatorului domeniilor 

de formare profesională şi al 

specialităţilor în învățământul 

superior revizuit; 

4. Specialitatea comună a 

Inspectoratului General al 

Poliției de Frontieră şi Biroului 

migrație și azil reglementată. 

- Planului de acțiuni  al Guvernului 

Republicii Moldova pentru anii 2020-

2023; 

- Strategia de dezvoltare a educaţiei 

pentru anii 2014-2020 „Educaţia-

2020”; 

- Strategia naţională de management 

integrat al frontierei de stat pentru anii 

2018-2023; 

- Planul național de acțiuni pentru 

implementarea Acordului de Asociere 

RM-UE; 

- Cadrul Bugetar pe termen Mediu 

CBTM (2019-2021). 
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PROGRAME BUGETARE 
 

Denumirea 

Programului 

Denumirea 

Subprogramul

ui 

Scopul subprogramului Rolul CESF Partenerii 

principali 

35.00 

Afaceri 

interne 

35.06 

Managementul 

frontierei 

Dezvoltarea unui sistem eficient 

de management al frontierei, care 

permite libera circulație a 

persoanelor și a mărfurilor, 

prevenirea criminalității 

transfrontaliere, respectând, 

totodată, drepturile și libertățile 

fundamentale ale omului 

Lider – IGPF 

Formarea 

profesională 

inițială și 

continua a 

personalului în 

domeniile de 

interes 

instituțional 

MF 

Organisme 

internaționale 

ONG 

88 00 

Învățământul 

public şi 

serviciile de 

educaţie 

88.09 

Învățământ 

profesional 

tehnic 

postsecundar 

Pregătirea cu caracter aplicativ a 

cadrelor de specialitate 

(tehnicieni, tehnicieni-tehnologi, 

contabili, economişti, lucrători 

medicali, specialişti în domeniul 

artelor etc.) pentru economia 

naţională şi sfera socială. 

 

 

Lider -MECC 

Contribuție la 

implementarea 

procesului de 

reformare a 

învățământului 

mediu de 

specialitate şi 

de sporire a 

calităţii 

serviciilor 

educaţionale 

MMPSF, 

MAI 

MF 
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Indicatori de performanţă Perioada Notă privind 

finanțarea 

Responsabil Instrumente/Metode Necesarul 

de capacități 

OBIECTIVUL I. ARMONIZAREA CADRULUI LEGISLATIV / NORMATIV ȘI INSTITUȚIONAL  

Propunerile privind revizuire a cadrului 

juridic din domeniul de activitate a CESF şi 

a statutului poliţistului de frontieră 

elaborate și înaintate ...  

 

 

 

2020 În limita 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

 

 

SJ 

Elaborarea şi promovarea 

propunerilor de revizuire a 

actelor legislative şi 

normative 

- Capacități în domeniul 

elaborării propunerilor privind 

cadrul normativ  

- Competențe de analiză și 

revizuire a structurii 

organizatorice 

Propuneri privind elaborarea și adoptarea 

prin Ordin comun al MECC și MAI a 

Regulamentului de organizare și 

desfășurare a formării profesionale în 

instituțiile de învățământ ale MAI 

formulate și înaintate 

2020 În limita 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

 

 

Director 

adjunct 

- Elaborarea şi 

promovarea propunerilor 

de revizuire a actelor 

legislative şi normative 

- Comunicare eficientă cu 

instituțiile de formare 

profesională din MAI 

- Capacități în domeniul 

elaborării propunerilor privind 

cadrul normativ; 

- Capacități de analiză și 

consolidare a funcțiilor 

instituției 

- Competențe de management 

educațional. 

Propunerile privind elaborarea la nivelul 

MAI a Metodologiei de organizare a 

promovării profesiilor, recrutare și selecție 

a candidaților pentru admiterea în 

instituțiile de învățământ ale MAI elaborate 

și înaintate 

2021 În limita 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

 

 

Director 

adjunct 

- Elaborarea şi 

promovarea propunerilor 

de revizuire a actelor 

legislative şi normative 

- Comunicare eficientă cu 

instituțiile de formare 

profesională din MAI 

Capacități în domeniul elaborării 

propunerilor privind cadrul 

normativ  

- Capacități de analiză și 

consolidare a funcțiilor 

instituției 

- Competențe de management 

educațional 

Propunerile privind dezvoltarea Cadrului 

Național al calificărilor (CNC) pentru 

învățământul profesional tehnic înaintate 

 

2020 

În limita 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

 

Director 

adjunct 

Elaborarea şi promovarea 

propunerilor de revizuire a 

HG 

- Capacități în domeniul 

elaborării propunerilor privind 

cadrul normativ 

- Capacități de analiză și 

consolidare a funcțiilor 

instituției 

OBIECTIVELE CENTRULUI DE EXCELENȚĂ ÎN SECURITATEA FRONTIEREI PENTRU 

ANII 2020 – 2022 
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- Competențe în domeniul 

identificării, descrierii și 

evaluării proceselor  

Proiectele de revizuire a cadrului 

instituțional și a reglementărilor interne 

înaintate spre aprobare/aprobate 

2020 În limita 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

 

SJ 

- Elaborarea şi 

promovarea propunerilor 

de revizuire 

- Capacități în domeniul 

elaborării propunerilor privind 

cadrul normativ  

- Competențe privind 

procedurile de revizuire a 

cadrului instituțional intern 

- Completarea cadrului normativ intern prin 

elaborarea  reglementărilor prevăzute în 

ROF realizată 

- Numărul documentelor de reglementare 

internă aprobate 

 

2020 

În limita 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

 

 

SIAC 

- Elaborarea și aprobarea 

reglementărilor interne 

prevăzute în Statut și ROF 

- Instruirea personalului și 

monitorizarea aplicării 

-  Competențe de armonizare a 

cadrului normativ intern 

- Competențe de management 

educațional 

Raportul de autoevaluare și propunerile de 

dezvoltare a Sistemul de management 

financiar și control intern elaborate și 

înaintate. 

2020 În limita 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

 

Director 

CESF 

- Elaborarea şi 

promovarea propunerilor 

de revizuire a actelor 

legislative şi normative 

- Elaborare și înaintare 

Raport de autoevaluare 

- Capacități în domeniul 

elaborării propunerilor privind 

cadrul normativ 

- Competențe în domeniul 

identificării, descrierii și 

evaluării proceselor de bază 

- Competențe de implementare a 

unui sistem de management al 

riscurilor instituționale 

-  Competențe de evaluare a 

funcționalității sistemului de 

MFC la nivel instituțional 

- Sistemul  intern de management al 

calității dezvoltat 

- Standardizarea tuturor proceselor / 

procedurilor manageriale / instituționale   

- Indicatorii de performanță individuală 

stabiliți și implementați. 

- Personal instruit. 

2020-2022 În limita 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

 

 

Director 

adjunct 

- Elaborarea şi 

promovarea propunerilor 

de revizuirea actelor 

legislative şi normative 

- Elaborare/adaptare PSO 

- Instruirea personalului 

- Monitorizarea proceselor 

- Competențe în domeniul 

standardizării proceselor / 

procedurilor manageriale / 

instituționale 

- Competențe în domeniul 

identificării, descrierii, 

monitorizării  și evaluării 

proceselor de bază 

- Competențe de elaborare 

/revizuire a PSO 

- Competențe de management 
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educațional 

OBIECTIVUL II. DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE - PREMISA FUNDAMENTALĂ A SUCCESULUI DEZVOLTĂRII 

INSTITUȚIONALE 

Propunerile de măsuri pentru creșterea 

atractivității funcțiilor didactice și limitarea 

fluctuației de personal formulate și 

înaintate 

2020-2021 În limita 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

 

 

SRU 

- Elaborarea şi 

promovarea propunerilor 

de revizuire a actelor 

legislative şi normative 

- Perfecţionarea 

mecanismelor existente în 

domeniul resurselor 

umane (recrutare, 

motivare,evaluarea 

performanţelor, 

promovare etc.) 

- Capacități în domeniul 

elaborării propunerilor privind 

cadrul normativ 

- Competențe de analiză și 

evaluare a culturii 

organizaționale și a sistemului 

motivațional 

- Competențe de organizare și  

desfășurare a campaniilor de 

informare și de promovare a 

imaginii CESF 

- Competențe de management al 

resurselor umane 

- Deprinderi de lucru în echipă 

- Participarea personalului încadrat pe 

funcții de conducere la Cursuri de pregătire 

managerială (cu precădere în domeniile 

comunicării și al managementului 

schimbării) realizată. 

- Numărul personalului cu funcții de 

conducere instruit 

2020-2022 În limita 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

 

 

 

SRU 

- Evaluarea ofertei 

educaționale în domeniul 

managerial și selectare 

optimă 

- Elaborarea planificării 

participării personalului la 

cursuri  

- Competențe de evaluare a 

nevoilor de instruire și evaluare 

a ofertelor educaționale 

- Competențe de dezvoltare 

personală 

- Participarea întregului personal didactic la 

Cursuri de pregătire psihopedagogică și 

metodică realizată. 

- Numărul personalului didactic instruit 

anual și final 

2020-2022 În limita 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

 

 

SRU 

- Evaluarea ofertei 

educaționale în domeniul 

psihopedagogic și metodic 

și selectare optimă 

- Elaborarea planificării 

participării personalului la 

cursuri 

- Competențe de evaluare a 

nevoilor de instruire și evaluare 

a ofertelor educaționale 

- Competențe de dezvoltare 

personală 

- Măsurile privind completarea și 

menținerea experienței personalului 

didactic în munca operativă prin 

organizarea de stagii de documentare/stagii 

de practică în structuri operative 

implementate 

 

2021 - 2022 

În limita 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

 

 

 

Director 

adjunct 

- Constituire Grup de 

lucru 

- Analizarea problematicii 

și formularea de soluții 

- Elaborarea planificării 

participării la activități 

- Competențe de evaluare a 

deficitelor de capacitate  și de 

consolidare a capacităților 

- Competențe armonizarea 

cadrului normativ 
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- Numărul personalului didactic participant 

anual și final 

- Dezvoltarea capacităților de comunicare a 

personalului în limbi de circulație 

internațională, în special în limba engleză 

realizată 

- Numărul personalului instruit anual și 

final 

2020-2022 În limita 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

 

 

 

SRU 

- Evaluarea ofertei 

educaționale în domeniul 

limbilor străine și 

selectare optimă 

- Elaborarea planificării 

participării personalului la 

cursuri 

- Competențe de evaluare a 

nevoilor de instruire și evaluare 

a ofertelor educaționale 

- Competențe de dezvoltare 

personală 

OBIECTIVUL III. DEZVOLTAREA OFERTEI EDUCAȚIONALE ÎN CONFORMITATE CU NEVOILE BENEFICIARILOR ȘI 

OPORTUNITĂȚILE OFERITE DE TEHNOLOGIILE INFORMAȚIONALE ȘI COMUNICAȚIONALE  

Propunerile privind revizuirea 

Nomenclatorului domeniilor de formare 

profesională, al specialităţilor şi 

calificărilor pentru învățământul 

profesional tehnic postsecundar şi 

postsecundar nonterţiar  

(HG nr. 853/2015) pentru formarea unei 

specialităţi comune a IGPF și BMA 

elaborate și înaintate 

2021 În limita 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

 

 

 

 

Director 

CESF 

- Coordonare cu 

reprezentanții BMA 

- Elaborarea şi 

promovarea propunerilor 

de revizuire a actelor 

legislative şi normative 

- Capacități în domeniul 

elaborării propunerilor privind 

cadrul normativ-  

- Competențe de management 

educațional 

- Sporirea eficienţei sistemului educaţional, 

extinderea şi diversificarea ofertelor 

educaţionale prin valorificarea 

oportunităţilor oferite de tehnologiile 

informaţionale şi comunicaţionale realizată 

- Numărul cursurilor în sistem E-learning și 

Blended –Learning organizate și 

desfășurate anual și final 

2020-2022 În limita 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

 

 

 

 

Director 

adjunct 

- Identificarea și 

asimilarea bunelor practici 

în domeniul e-learning 

- Dezvoltarea ofertei de 

cursuri în sistem E-

learning și Blended –

Learning 

- Implementarea, 

monitorizarea, evaluarea 

și reglarea proceselor 

- Competențe de management al 

schimbării și management 

educațional 

- Competențe în domeniul 

utilizării tehnologiilor 

informaționale și 

comunicaționale 

Curriculumul unității de curs Migrația și 

azilul, drepturile refugiaților elaborat și 

implementat 

2020-2022 În limita 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

 

Director 

adjunct 

- Elaborarea și aprobarea 

documentelor curriculare 

- Implementarea, 

monitorizarea, evaluarea 

și reglarea proceselor 

- Competențe de management al 

schimbării și management 

educațional 

- Competențe psihopedagogice 

și metodice 

- Demersurile pentru extinderea ofertei 

curriculare a CESF spre BMA realizate. 
2021-2022 În limita 

alocaţiilor 
 

Director 

- Coordonare cu 

reprezentanții BMA 

- Capacități în domeniul 

elaborării propunerilor privind 
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- Numărul cursurilor organizate și a 

cursanților participanți 

bugetare 

aprobate 
CESF - Elaborarea și aprobarea 

documentelor curriculare 

- Implementarea, 

monitorizarea, evaluarea 

și reglarea proceselor 

cadrul normativ 

- Competențe de management al 

schimbării și management 

educațional 

- Competențe de comunicare 

interinstituțională 

 Revizuirea titulaturii unităților de curs și 

transferul unității de curs Legislația UE la 

categoria disciplinelor obligatorii realizată 

2022 

 

În limita 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

Director 

adjunct 

- Analiza situației curente 

- Compararea cu bunele 

practici 

- Reformarea ofertei 

curriculare 

- Competențe de management  

educațional 

OBIECTIVUL IV. PERFECȚIONAREA SISTEMULUI DE FORMARE INIȚIALĂ ȘI CONTINUA A POLIȚIȘTILOR DE FRONTIERĂ, CU 

ACCENT PE PREGĂTIREA PRACTICĂ  

Modernizarea curriculumului în 

conformitate cu CNC realizată 
 

2021-2022 

În limita 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

 

Director 

adjunct 

- Analiza situației curente 

- Compararea cu bunele 

practici 

- Reformarea ofertei 

curriculare 

- Competențe de management  

educațional 

- Competențe psihopedagogice 

și metodice 

- Eficientizarea sistemelor 

de pregătire a personalului pe baza 

Cadrului sectorial al calificărilor pentru 

protecția frontierelor (Sectorial 

Qualifications Framework for Border 

Guarding – SQF) realizată prin: 

- elaborarea curriculum-ului unor unități de 

curs cu sprijinul unor experți internaționali; 

- instruiri în cascadă a cadrelor didactice; 

- elaborarea tuturor unităților de curs 

conform SQFD; 

- Numărul unităților de curs care 

implementează SQF  

2020-2022 În limita 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

 

 

Director 

adjunct 

- Vizite de studiu 

- Lucru în comun cu 

experți internaționali 

- Cursuri de instruire în 

cascadă 

- Revizuirea 

documentelor curriculare 

- Competențe de analiză a 

sistemelor și proceselor de 

formare profesională 

- Competențe de management  

educațional 

- Competențe psihopedagogice 

și metodice 

- Formarea profesională inițială și continuă 

a personalului în conformitate cu 

Standardul ocupațional și nevoile 

beneficiarilor implementată 

- Numărul elevi și cursanți instruiți 

2020-2022 În limita 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

 

SIAC 

- Elaborarea planurilor, 

programelor şi proiectelor 

- Investiţii în tehnologii 

informaţionale şi 

comunicaţionale 

- Competențe de analiză a 

sistemelor și proceselor de 

formare profesională 

- Competențe de management  

educațional 

- Competențe psihopedagogice 
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și metodice 

Propunerile privind elaborarea, sub 

coordonarea Direcției de specialitate din 

MAI, a documentelor curriculare care să 

formeze trunchiul comun al formării 

profesionale pentru personalul MAI 

elaborate și înaintate 

 

2020-2021 

În limita 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

 

 

Director 

CESF 

 

- Elaborarea şi 

promovarea propunerilor 

de revizuire a 

documentelor curriculare 

- Capacități în domeniul 

elaborării propunerilor privind 

cadrul normativ- - Competențe 

de analiză a ocupațiilor și de 

standardizare a proceselor de 

formare profesională 

- Competențe de management  

educațional 

- Competențe psihopedagogie și 

metodice 

- Proiectul „Consolidarea capacităţii de 

instruire a Poliţiei de Frontieră în 

Republica Moldova (TRABOR)” 

implementat 

 

 

2020-2022 

 

Finanțare prin 

proiectul 

TRABOR 

 

Director 

CESF 

- Elaborarea 

documentelor de evaluare 

și de politici 

- Implementarea reformei 

curriculare 

- Investiţii în tehnologie și 

infrastructură 

- Capacitățide implementare a 

proiectelor de asistență externă 

- Competențe de comunicare 

profesională 

- Competențe de management  

educațional 

 

Reglementarea prin Dispoziție pentru 

învățământ a Directorului CESF, a 

modului de organizare și planificarea 

procesului de învățământ la nivel 

instituțional realizată 

2020-2022 În limita 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

 

 

SIAC 

- Elaborarea și 

implementarea  unor 

documente noi de 

organizare/planificare 

- Monitorizare, evaluare, 

corectare 

- Competențe de management  

educațional 

- Competențe și deprinderi 

psihopedagogie și metodice 

- Competențe de lucru în echipă 

Reglementarea semestrială/anuală, prin 

Graficul cu repartiția activităților 

didactice pe luni și săptămâni a 

succesiunii activităților didactice la fiecare 

unitate de curs, pentru asigurarea corelării 

interdisciplinare realizată 

2020-2022 În limita 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

 

 

SIAC 

- Elaborarea și 

implementarea  unor 

documente noi de 

organizare/planificare 

- Monitorizare, evaluare, 

corectare 

- Competențe de management  

educațional 

- Competențe și deprinderi 

psihopedagogie și metodice 

- Competențe de lucru în echipă 

Elaborarea și implementarea anuală a trei 

cursuri pe platforma Sistemului de formare 

e-learning a personalului Poliţiei de 

Frontieră realizată 

- Numărul cursurilor organizate și 

desfășurate; 

- Numărul de elevi/cursanți instruiți 

 

2020–2022 

În limita 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

 

 

 

SIAC 

- Elaborarea planurilor, 

programelor şi proiectelor 

- Investiţii în tehnologii 

informaţionale şi 

comunicaţionale 

- Monitorizare, evaluare, 

corectare 

- Competențe de management al 

schimbării și management 

educațional 

- Competențe în domeniul 

utilizării tehnologiilor 

informaționale și 

comunicaționale 
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- Competențe psihopedagogie și 

metodice 

Elaborarea, în baza Standardului 

ocupațional existent (revizuit), a 

Standardului de Pregătire Profesională 

realizată. 

2021-2022 În limita 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

 

Director 

adjunct 

- Constituirea și instruirea 

Grupului de lucru 

- Asimilarea bunelor 

practice 

- Elaborarea și 

promovarea proiectului 

SPP 

- Competențe de analiză a 

ocupației și de standardizare a 

proceselor de formare 

profesională 

- Competențe de management  

educațional 

- Competențe psihopedagogie și 

metodice 

Elaborarea, cu sprijinul unor experți 

internaționali, a documentelor curriculare 

pentru trei unități cheie de învățare (de 

curs) selectate și implementarea acestora 

realizată 

2020-2022 Finanțare prin 

proiectul 

TRABOR 

 

SIAC 

- Elaborarea 

documentelor curriculare 

- Competențe de comunicare 

profesională 

- Competențe de management  

educațional 

- Competențe deimplementare a 

proiectelor de asistență externă 

- Analiza conținutului unităților de curs și 

de instituire a unor măsuri de adaptare a 

ofertei curriculare la nevoile reale și 

concrete ale beneficiarului, precum și de 

accentuare a caracterului  practic-aplicativ 

al învățământului realizată în baza 

modelelor elaborate de către experții 

internaționali pentru unitățile cheie de 

învățare. 

- Numărul unităților de curs revizuite 

2021-2022 În limita 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

 

 

SIAC 

- Analiza situației curente 

- Compararea cu bunele 

practici 

- Reformarea ofertei 

curriculare, accentuarea 

caracterului practic-

aplicativ. 

- Competențe privind munca 

operativă a Poliției de Frontieră 

- Competențe de analiză a 

ocupației și de standardizare a 

proceselor de formare 

profesională 

- Competențe de management  

educațional 

- Competențe psihopedagogie și 

metodice 

- Evaluarea anuală a percepției elevilor și 

personalului didactic asupra procesului de 

învățământ și managementului educațional, 

realizată 

- Număr acțiuni de evaluare efectuate 

- Număr elevi/polițiști de frontieră 

chestionați 

2021-2022 În limita 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

 

SAP 

- Îmbunătăţirea 

mecanismelor de 

coordonare internă, 

monitorizare, evaluare  şi 

comunicare internă 

- Evaluarea și 

valorificarea proceselor 

de colectare a 

informațiilor  

- Competențe de elaborare și 

valorificare a sondajelor de 

opinie 

- Competențe de management  

educațional  

- Evaluarea anuală a percepției 

absolvenților CESF și a beneficiarului 
2022-2022 În limita 

alocaţiilor 
 

 

- Îmbunătăţirea 

mecanismelor de 

- Competențe de elaborare și 

valorificare a sondajelor de 
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procesului didactic (IGPF) cu privire la 

calitatea procesului de formare de care au 

beneficiat și integrarea profesională a 

tinerilor polițiști de frontieră realizată 

- Număr acțiuni de evaluare efectuate 

- Număr elevi/polițiști de frontieră 

chestionați 

bugetare 

aprobate 
SAP coordonare 

interinstituțională și 

internă, monitorizare, 

evaluare  şi comunicare 

internă 

- Evaluarea și 

valorificarea proceselor 

de colectare a 

informațiilor 

opinie 

- Competențe de management  

educațional 

OBIECTIVUL V. DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII, ÎMBUNĂTĂŢIREA CAPACITĂŢILOR DE ASIGURARE A MENTENANŢEI 

ECHIPAMENTELOR ŞI SISTEMELOR GESTIONATE 

Concepția integrată privind dezvoltarea 

infrastructurii școlare și a bazei material-

didactice a CESF elaborată și promovată. 

2020-2021 În limita 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

 

SL 

- Constituire și instruire 

Grup de lucru 

- Dezvoltarea 

mecanismelor de 

comunicare și cooperare 

- Elaborarea şi promovarea 

Concepției integrate 

- Capacități de elaborare și 

promovare a  proiectelor 

integrate de dezvoltare a 

infrastructurii 

- Competențe de muncă în 

echipă 

Propuneri de proiect pentru reabilitarea 

infrastructurii CESF  cu sprijin financiar 

extern (UE, Ambasada SUA etc) elaborate 

și înaintate. 

2021-2022 În limita 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

 

SL 

- Constituire și instruire 

Grup de lucru 

- Dezvoltarea 

mecanismelor de 

comunicare și cooperare 

- Elaborarea şi promovarea 

Proiectului de asistență 

externă 

- Capacități de elaborare a 

documentației necesare în 

vederea atragerii fondurilor 

externe 

-  Capacități de implementare a 

proiectelor de asistență externă 

Construcția imobilului cu destinația Cămin 

cu spații de cazare a elevilor CESF 

realizată 

2020-2022 Buget 

CBTM, 88.09 

Poziția 13 

 

SL 

- Investiţii în  

infrastructură 

- Investiţii în tehnologii 

educaționale, 

informaţionale şi 

comunicaţionale 

-  Capacități de  implementare a 

proiectelor de dezvoltare a 

infrastructurii. 

Construcţia terenului de baschet/volei de 

incintă realizată 
2020 Finanțare 

externă: 

Ambasada 

Germaniei 

 

SL 

- Investiţii în  

infrastructură 

-  Capacități de implementare a 

proiectelor de asistență externă 

Zona de situații ”Controlul la trecerea 2021 Finanțare prin  - Investiţii în  -  Capacități de implementare a 
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frontierei” realizată proiectul 

TRABOR 
SIAC infrastructură 

- Investiţii în tehnologii 

educaționale, 

informaţionale şi 

comunicaţionale 

proiectelor de asistență externă 

Propunerile privind crearea unui 

Serviciu/post de specialist în mentenanța 

sistemelor informatice și de comunicații 

fundamentate și înaintate 

2021 În limita 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

 

SOSI 

 
 

Elaborarea şi promovarea 

propunerilor de revizuire a 

structurii organizatorice 

- Competențe de analiză și 

revizuire a structurii 

organizatorice 

 

OBIECTIVUL VI. SPORIREA GRADULUI DE INTEGRITATE A PERSONALULUI, PROMOVAREA EGALITĂȚII DE GEN ȘI A 

NEDISCRIMINĂRII  

- Organizarea cursului ”Protecţia 

drepturilor omului şi acordarea asistenţei 

imigranţilor aflaţi în situaţie de 

vulnerabilitate la frontieră” realizată 

- Numărul personalului instruit 

 

 

2020-2022 

În limita 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

 

 

 

SIAC 

- Dezvoltarea ofertei 

curriculare 

- Adaptarea formării 

profesionale la nevoile 

beneficiarului 

- Competențe de management  

educațional 

- Competențe privind cadrul 

normativ intern și internațional 

în domeniul de referință 

Instituirea și implementarea, în cadrul 

disciplinelor facultative sau la liberă 

alegere, a unității de curs Prevenirea și 

combaterea corupției realizată 

2021-2022 În limita 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

 

 

SIAC 

- Dezvoltarea ofertei 

curriculare 

- Adaptarea formării 

profesionale la nevoile 

beneficiarului 

- Competențe de management  

educațional 

- Competențe privind cadrul 

normativ intern și internațional 

în domeniul de referință 

Propuneri de revizuire și adaptare a 

probelor și baremelor de testare și evaluare 

a calităților fizice din cadrul examenului de 

admitere, în vederea prevenirii unor 

discriminări indirecte a femeilor în cadrul 

acestui proces elaborate și înaintate 

2020-2021 În limita 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

 

 

 

SIAC 

Elaborarea şi promovarea 

propunerilor de revizuire a 

reglementărilor în 

domeniul egalității de gen 

și nediscriminării 

- Competențe privind cadrul 

normativ intern și a 

standardelor/baremurilor în 

domeniul de referință  

- Competențe de analiză, 

argumentare și comunicare 

Propunerile privind introducerea unor 

discriminări pozitive, (denumite în 

legislația RM acţiuni afirmative), ca acţiuni 

speciale temporare de accelerare a obţinerii 

unei egalităţi reale între femei şi bărbaţi la 

nivelul elevilor și personalului elaborate și 

înaintate 

2020-2021 În limita 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

 

 

 

SJ 

Elaborarea şi promovarea 

propunerilor de revizuirea 

actelor legislative şi 

normative în domeniul 

egalității de gen și 

nediscriminării 

- Competențe privind cadrul 

normativ intern și internațional  

în domeniul de referință  

- Competențe de analiză, 

argumentare și comunicare 

Mecanismul de monitorizare a aplicării 

reglementărilor în domeniul egalității de 

gen și de prevenirea situațiilor de hărțuire 

2021-2022 În limita 

alocaţiilor 

bugetare 

 

 

SJ 

- Dezvoltarea 

mecanismelor de 

reglementare, monitorizare 

- Competențe de implementare 

a unui sistem de management al 

riscurilor instituționale 
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sexuală a angajatelor și elevelor elaborate 

și implementat. 

aprobate și corectare în domeniul 

egalității de gen și 

nediscriminării  

 

OBIECTIVUL VII. ASIGURAREA COOPERĂRII, TRANSPARENŢEI, COMUNICĂRII EFICIENTE ŞI PROMOVĂRII IMAGINII 

INSTITUŢIONALE 

- Schimburi anuale de experiență și transfer 

de bune practici cu instituțiile de formare 

profesională ale MAI, inclusiv Academia 

MAI (în domeniul securității frontaliere) 

realizate 

- Numărul schimburilor anuale de 

experiență realizate 

 

 

2021-2022 

În limita 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

 

Director 

CESF 

Stabilirea relaţiilor de 

parteneriat intern cu 

instituții cu profil 

similar/apropiat 

- Capacități de comunicare și 

cooperare interinstituțională 

- Competențe de identificare și 

implementare a bunelor practici 

- Dezvoltarea relațiilor parteneriale cu 

instituțiile de profil din străinătate realizată. 

- Numărul schimburilor anuale de 

experiență realizate 

2020-2022 În limita 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

 

Director 

CESF 

Dezvoltarea relaţiilor de 

parteneriat internațional cu 

instituții cu profil 

similar/apropiat 

- Capacități de comunicare și 

cooperare interinstituțională 

- Competențe de identificare și 

implementare a bunelor practici 

- Valorificarea prin transpunerea bunelor 

practici identificate în cadrul activităților 

de cooperare internă și internațional 

realizată 

- Număr de bune practici implementate 

2020-2022 În limita 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

 

 

Director 

adjunct 

- Introducerea unor 

sisteme de management și 

educaționale noi și 

îmbunătăţirea celor 

existente 

- Competențe de implementare 

a unui sistem de monitorizare a 

proceselor 

- Competențe de identificare și 

implementare a bunelor practici 

Propunerile privind crearea unui post de 

specialist în relații internaționale, preferabil 

în cadrul Serviciului juridic, formulată și 

promovată 

2021 În limita 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

 

SRU 

Elaborarea şi promovarea 

propunerilor de revizuire a 

structurii organizatorice 

- Competențe de comunicare 

instituțională 

- Competențe de analiză și 

revizuire a structurii 

organizatorice 

Elaborarea și implementarea unui Plan de 

comunicare a CESF, cuprinzând măsuri și 

responsabilități concrete pentru 

intensificarea relațiilor cu populația și 

comunitatea și creșterea vizibilității 

instituției la nivel local și național realizate 

2020-2022 În limita 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

 

SRP 

- Elaborarea unor 

instrumente de coordonare 

a acțiunilor de comunicare 

- Implementarea unor 

campanii publicitare, 

sporirea gradului de 

conştientizare, comunicare 

- Capacități de elaborare, 

organizare și  implementare a 

planurilor sectoriale în 

domeniul comunicării interne și 

externe și al campaniilor de 

informare și de promovare a 

imaginii instituționale 
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 Evaluarea capacităților a fost realizată în baza îndrumărilor din Ghidul privind elaborarea Programului de 

Dezvoltare Strategică, constituind astfel, o auto-evaluare îndrumată. Acest exercițiu a fost efectuat în baza 

comparării între capacitățile existente (generalizate în Analiza SWOT) și capacitățile necesare pentru realizarea 

obiectivelor PDS. Diferența respectivă a fost categorizată drept lacune în capacități (necesar de capacități), deci 

capacitățile care în acest moment nu există, dar a căror dezvoltare reprezintă precondiția de bază pentru realizarea 

obiectivelor într-o manieră eficientă, eficace și sustenabilă.  

 Evaluarea capacităților se referă la identificarea ”lacunelor în capacități”, iar dezvoltarea capacităților la 

”suplinirea acestor lacune” – ultima realizându-se înainte de și/sau în paralel cu începerea procesului de 

implementare.  

 Accentul se pune pe ce avem nevoie – nu în general, ci pentru obiective concrete şi în perioada de timp 

stabilită pentru realizarea acestor obiective. Dat fiind faptul că PDS este un document pe termen mediu, se  înţelege 

necesarul de capacităţi pe termen mediu. În acest sens, evaluarea capacităţilor a fost foarte specifică şi practică. 

Identificarea necesarului de capacități a fost realizată pentru fiecare obiectiv în parte, precum și pentru fiecare 

acțiune sau măsură prin care obiectivele se realizează, în baza întrebărilor și algoritmului pentru evaluarea 

capacităților, descris în Ghid.   

 Evaluarea capacităților pentru PDS a inclus doar 2 nivele de capacități – organizațional și individual – 

deoarece Obiectivele din PDS nu se referă la capacitățile din exterior, realizarea lor fiind dependentă doar de 

autoritatea însăși și reprezintă doar responsabilitatea acesteia.  

 Rezultatele evaluării capacităților sunt prezentate în capitolul anterior în tabela cu Obiectivele, cât și 

generalizat în tabela de mai jos cu descrierea necesarului de capacități și a soluțiilor preferabile. În tabela cu 

Obiective necesarul de capacități a fost prezentat în raport cu fiecare obiectiv în parte, iar în tabela cu soluțiile 

preferabile, necesarul de capacități este grupat după tipuri/categorii de capacități. 

 

  

NECESARUL DE CAPACITĂȚI ŞI SOLUŢII CONSOLIDATE 
 

Nivelul organizațional 
Instrumente Descrierea necesarului de 

capacități 

Soluțiile preferabile 

1. Schimbări la 

nivel funcțional 

- Capacități de analiză și consolidare a 

funcțiilor instituției 

- Capacități în domeniul elaborării 

propunerilor privind cadrul normativ și de 

politici. 

- Consultarea/contractarea de expertiză 

națională/ internațional pentru elaborarea 

analizei funcționale 

- Solicitare de sprijin de la autoritățile ierarhic 

superioare/MECC  

2. Schimbări la 

nivel structural 

- Capacități de evaluare, optimizare și 

implementare a structurii organizaționale 

- Revizuirea structurii organizaţionale actuale  

- Analiza și valorificarea bunelor practice 

existente la nivel intern/internațional 

3.  Schimbări la 

nivelul sistemelor 

de management 

- Capacități de implementare a noilor 

sisteme de management 

- Capacități de standardizare a 

proceselor / procedurilor manageriale / 

instituționale 

- Capacități de implementare a unui 

- Consultarea/contractarea de expertiză 

națională/ internațională pentru evaluarea și 

implementarea noilor sisteme de management 

- Solicitare de sprijin de la autoritățile ierarhic 

superioare/MECC 

- Analiza și valorificarea bunelor practice 

III. EVALUAREA ŞI DEZVOLTAREA CAPACITĂȚILOR 
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sistem de management al riscurilor 

instituționale 

- Capacități de implementare a 

mecanismelor de instruire a personalului 

în domeniul sistemului de MFC (vizite de 

studiu/schimb de experiență) 

- Capacități de elaborare și aplicare a 

procedurilor standard de operare 

- Capacități de stabilire și implementare 

a indicatorilor de performanță 

existente la nivel intern/internațional 

- Implementarea noilor sisteme de 

management elaborate la nivelul autorităților 

ierarhic superioare 

 

4. Infrastructură, 

echipament și 

tehnologia 

informațiilor 

- Capacități în asigurare a exploatării și 

mentenanței infrastructurii imobiliare, 

mijloacelor fixe și a sistemelor 

informatice/de comunicații  

- Capacități de elaborare a Concepției 

integrate de dezvoltare a infrastructurii 

- Capacități de gestionare și dezvoltare  

a sistemelor informaționale 

 

- Consultarea/contractarea de expertiză 

națională/ internațional 

- Solicitare de sprijin de la autoritățile ierarhic 

superioare/MECC 

- Elaborarea, promovarea și susținerea  de 

proiecte cu finanțare externă 

- Analiza și valorificarea bunelor practice 

existente la nivel intern/internațional 

- Crearea unui compartiment/post de specialist 

IT și încadrarea acesteia 

- Modernizarea tehnologiilor existente 

 

5. Consolidarea 

procesului de 

politici 

- Capacități de elaborare şi 

implementare a politicilor specific 

instituțiilor de formare profesională din 

MAI 

- Completarea cadrului instituțional de politici 

în conformitate cu Statutul și ROF 

- Revizuirea și optimizarea cadrului de 

reglementare existent 

- Analiza și valorificarea bunelor practice 

existente la nivel intern/internațional 

- Monitorizarea schimbărilor şi îmbunătăţirilor 

realizate în procesul general de politici în cadrul 

autorităţii 

6.Restructurarea 

mecanismelor de 

prestare a 

serviciilor 

- Capacități de modernizare și extindere 

a ofertei educaționale către alte autorități 

- Capacități de implementare a 

mecanismelor de management al calităţii 

 

- Implementare standardelor și mecanismelor 

de management al calităţii specific formării 

profesionale 

- Pregătirea și furnizarea de experți în evaluare 

pentru Agenția Națională de Asigurare a 

Calității în Educație și Cercetare 

- Obținerea acreditării procesului de formare 

inițială și continuă 

 

6. Îmbunătățirea 

mecanismelor de 

cooperare 

interinstituțională 

și internațională 

- Capacități de identificare și 

valorificare a oportunităților de cooperare 

interinstituțională și internațională și 

extinderea participării în cadrul acestora 

- Capacități de implementare a 

rezultatelor cooperării 

- Capacități de realizare a 

interoperabilității între instituțiile de 

formare profesională 

 

- Dezvoltarea parteneriatelor cu instituții de 

profil la nivel MAI/național/internațional 

- Elaborarea de mecanisme de identificare, 

implementare și monitorizare a valorificării 

rezultatelor cooperării 
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Nivelul individual 
Instrumente Descrierea necesarului de capacități Soluțiile preferabile 

1.Instruire și 

dezvoltare 

personală 

- Competențe în domeniile: management 

general, management educațional, 

managementul schimbării, analiză funcțională, 

managementul proiectelor, comunicare, 

psihopedagogie și metodică, armonizarea 

cadrului normativ, managementul riscurilor, 

analiza ocupației și standardizarea proceselor de 

formare profesională, armonizare a cadrului 

normativ, analiză și evaluare a culturii 

organizaționale și a sistemului motivațional  

- Cunoștințe/deprinderi/abilități în 

domeniile:  identificarea și implementarea 

misiunii și obiectivelor instituționale, elaborarea 

indicatorilor de referință/rezultat, identificare a 

nevoilor de instruire, munca în echipă, 

identificarea și valorificarea bunelor practici, 

tehnologiilor informaționale și comunicaționale, 

comunicare în limbi de circulator internațional 

(engleza în special) 

- Evaluarea nevoilor de instruire la 

nivel individual, departamental și 

instituțional  

- Elaborarea şi implementarea unui 

plan de dezvoltare a competențelor 

profesionale, cu acţiuni la nivel 

individual, departamental şi  

instituțional 

- În domeniile cu deficit de pregătire 

- Instituirea unor măsuri de stimulare 

și recompensare a autoinstruirii 

- vizite de studii și acțiuni de schimb 

de experiență cu instituții de profil din 

țară și străinătate 

- Elaborarea produselor de pregătire 

a personalului: studiile comparative, 

lecţiile învăţate, rapoarte cu privire la 

instruire etc. 

2.Studierea și 

preluarea bunelor 

practici 

- Competențele de studiere, evaluare și 

implementare a oportunităților și bunelor practici 

- Dezvoltarea parteneriatelor cu 

instituții de profil la nivel 

MAI/național/internațional 

- - Elaborarea de mecanisme de 

identificare, implementare și 

monitorizare a valorificării rezultatelor 

cooperării (bune practici) 

3.Modificarea 

politicilor interne 

în domeniul 

resurselor umane 

- Competențe de aplicare a legislației/normelor 

în vigoare 

- Competențe de evaluare și raportare a 

neregularităților 

- Curs de management și dezvoltare 

a resurselor umane pentru personalul 

implicat în domeniu 

- Respectarea reglementărilor în 

vigoare privind încadrarea posturilor 

- Modificarea politicilor de 

promovare a ocupațiilor, motivare și 

recompensare a stabilității pe post  

- Aplicarea pe scară mai largă a 

ocupării funcțiilor prin concurs; 

- - Instituirea și implementarea 

perioadei tutelă profesională/de probă 

4.Schimbarea 

culturii 

organizaționale 

- Leadership,  comunicare instituțională,  

solidaritate, promovarea dezvoltării instituționale 

și personale (learning organization), transparență, 

egalitate de șanse, egalitate de gen, integritate, 

deschidere față de comunitate etc.  

- Evaluarea  culturii organizaţionale 

actuale  și a oportunităţilor de 

ameliorare 

- Promovarea prin exemplu personal 

a noilor  valori organizaţionale 

- Elaborarea și implementarea 

codului de conduită 

- Pregătirea şi organizarea şedinţelor 

de teambuilding, evenimentelor de 

socializare şi motivare 
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RECOMANDĂRI PRIVIND DEZVOLTAREA CAPACITĂȚILOR 
 

În urma analizării și combinării diverselor soluţii de acţiuni sau proiecte de dezvoltare a capacităţilor, 

formulăm următoarele recomandări:  

1. Dezvoltarea resurselor umane ale CESF, atât la nivel instituțional, prin mecanisme de completare a 

deficitului de personal, asigurare a stabilității pe post, evaluare și motivare, elaborarea şi implementarea unui plan 

de dezvoltare a competențelor profesionale, cu acţiuni la nivel  departamental şi  instituțional în domeniile cu 

deficit de pregătire, cât și la nivel individual, prin promovarea și susținerea dezvoltării competențelor prin 

participarea la cursuri de instruire. 

2.  Valorificarea la maximum a potenţialului experţilor din partea instituțiilor și statelor Uniunii Europene, 

în vederea completării deficitului de capacitate și dezvoltării sustenabile a capacităților proprii.  

3.  Solicitare de sprijin de la autoritățile ierarhic superioare (MAI, IGPF), respectiv MECC, stabilirea 

parteneriatelor cu alte autorităţi publice, organizaţiile non-guvernamentale şi consultanți și experți naționali. 

4. Dezvoltarea cooperării interne și internaționale cu instituții de formare profesională cu profil 

similar/apropiat, elaborarea de mecanisme de identificare, implementare și monitorizare a valorificării rezultatelor 

cooperării (bune practici) interne și internaționale. 

5. Eficientizarea sistemelor de pregătire a personalului și de formare profesională inițială și continuă prin 

implementarea adecvată a instrumentelor și mecanismelor elaborate la nivelul UE, în special a Cadrului sectorial al 

calificărilor pentru protecția frontierelor (Sectoral Qualifications Framework for Border Guarding – SQF). 

6. Evaluarea  culturii organizaţionale actuale  și dezvoltarea acesteia prin promovarea unor valori specifice: 

leadership,  comunicare instituțională,  solidaritate, promovarea dezvoltării instituționale și personale (learning 

organization), transparență, egalitate de șanse, egalitate de gen, integritate, deschidere față de comunitate etc. 

7. Consolidarea şi dezvoltarea capacităţilor de comunicare internă şi externă, inclusiv în vederea 

promovării imaginii instituționale, creșterii atractivității CESF pentru personalul PF și potențialii elevi.  

8. Dezvoltarea capacității de atragerii de resurse financiare de prin elaborarea și promovarea unei Concepții 

integrate de dezvoltare a infrastructurii CESF, a proiectelor de atragere a finanţării externe. 

 

IV. MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA PDS 
 

Monitorizarea și evaluarea implementării PDS presupune același proces ca și monitorizarea și evaluarea 

activității CESF, unica diferență fiind aceea că, în cazul PDS, se impune și existența unei evaluări  finale a 

implementării PDS.   

În scopul aplicării, Planul de Dezvoltare Strategică va fi pus, după aprobare, la dispoziția structurilor / 

persoanelor cu atribuții nemijlocite de realizare a acțiunilor prevăzute în document. Acestea vor dispune / vor 

asigura, după caz, executarea responsabilităților ce le revin. Pentru punerea în aplicare a sarcinilor ce vizează mai 

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

se vor dispune alte măsuri necesare. 

Responsabilitatea pentru  procesul de monitorizare şi evaluare a PDS revine Secției învățământ și 

asigurarea calității. La solicitarea reprezentanţilor acestei secţii, toate subdiviziunile CESF  urmează să prezinte în 

termenul solicitat informaţia relevantă privind realizarea obiectivelor/acţiunilor de care acestea din urmă sunt 

responsabile. Secția învățământ și asigurarea calității va centraliza datele de progres, în scopul cuantificării 

rezultatelor, cunoașterii stadiului acțiunilor / proiectelor în desfășurare și adoptării, eventual, a măsurilor necesare 

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

precum și persoanele cu responsabilități în materie, vor efectua propriile monitorizări. 



 

33 
 

Monitorizarea reprezintă o analiză regulată a progreselor realizate în implementarea obiectivelor/acţiunilor. 

Acest proces se va efectua în baza acţiunilor incluse şi a rezultatelor propuse în Planurile anuale de activitate, care 

la rândul lor reies din obiectivele PDS.  Rapoarte de monitorizare vor fi elaborate lunar/trimestrial/semestrial,  în 

vederea identificării gradului de atingere a rezultatelor anuale şi a necesităţii efectuării unor măsuri corective în 

perioada care urmează. Aceste rapoarte sunt rapoartele regulate de monitorizare ale activităţii autorităţii şi nu 

rapoarte adiţionale.  

În cazul în care procesul de monitorizare se identifică necesitatea realizării unor măsuri corective, acestea 

se includ fie în planul anual al autorităţii pentru anul următor, fie se propune şi se efectuează modificarea Planului 

de Dezvoltare Strategică a CESF. În cazul în care procesul de monitorizare va identifica faptul că realizarea 

acţiunilor anuale şi, astfel şi a obiectivelor PDS, se derulează în conformitate cu aşteptările iniţiale, aceasta urmează 

să fie stipulat în informaţia pe care Secția învățământ și asigurarea calității o va prezenta conducerii instituției și 

structurilor cu atribuții de monitorizare și evaluarea documentelor de politici de la nivelul IGPF și, la solicitare 

expresă, MECC 

Evaluarea anuală este aceeaşi evaluare regulată pe care autoritatea o efectuează anual în baza Planului 

anual al CESF. Acest proces se va realiza la finele anului şi va rezulta în Raportul anual de evaluare a activităţii 

CESF. Raportul anual de evaluare va indica atât realizările cât şi eşecurile privind implementarea planului anual şi 

atingerii rezultatelor anuale (indirect a obiectivelor PDS). Aceasta este o analiză mai detaliată decât monitorizarea, 

deoarece de această dată se identifică şi cauzele/factorii care au influenţat succesul sau insuccesul realizării în 

vederea propunerii unor măsuri corective mai substanţiale pentru anul următor. Totodată, procesul de evaluare 

identifică aspectele ale obiectivelor realizate anul precedent şi acele aspecte care urmează să fie planificate pentru 

anul următor. În acest sens, Raportul de evaluare va prezenta baza pentru planificarea activităţilor pentru anul viitor 

(Planul anual de acţiuni pentru următorul an). Raportul la fel poate indica necesitatea modificării Obiectivelor PDS 

în cazul schimbării circumstanţelor avute inițial în vedere.  

Evaluarea finală a PDS se realizează la finele anului al treilea de implementare şi serveşte ca bază pentru 

elaborarea următorului PDS pentru următoarea perioadă de planificare. Scopul acestei evaluări este identificarea 

nivelului de realizare a Obiectivelor PDS  și a impactului produs  ca urmare a realizării acestora, schimbările care s-

au produs Totodată, evaluarea finală include analiza contribuţiei generale a autorităţii la realizarea scopului 

programului (sectorial) prin realizarea obiectivelor PDS şi recomandări pentru PDSul următor.   

În scopul promovării  transparenței și deschiderii față de public, societatea civilă,  mass-media, autoritățile 

naționale, organizațiile internaționale și mediul de afaceri, CESF va publica PDS, precum și rapoartele de 

implementare și monitorizare ale acestuia, pe pagina oficială a instituției. 

  

 

 



 

34 
 

ANEXE 
 

ANEXA 1. PLANUL DE ACŢIUNI AL CENTRULUI DE EXCELENȚĂ ÎN SECURITATEA FRONTIEREI 

PENTRU ANUL 2020 

Nr. 

Crt. 

Acţiuni/Sub-acțiuni Subdiviz. 

respons 

Termene Indicatori de progres Costuri aferente 

implementării 

OBIECTIVUL I. ARMONIZAREA CADRULUI LEGISLATIV / NORMATIV ȘI INSTITUȚIONAL 

1.1 Revizuirea şi înaintarea spre aprobare a Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al CESF conform recomandărilor 

înaintate în Raportul de analiză funcţională a PF (PA IGPF 

2020) 

SJ Martie Regulamentul de organizare și 

funcționare revizuit şi înaintat 

spre aprobare 

În limita 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

1.2 Autoevaluarea sistemului de controlul intern managerial al 

CESF (PA MAI, 2020, HG nr.124 din 02.02.2018) 

Director 

CESF 

Aprilie Raportul de autoevaluare a 

SCIM elaborate și înaintat 

În limita 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

1.3 Implementarea managementului calităţii în cadrul Poliţiei 

de Frontieră (SNMIFS 2018-2023) 

Director 

adjunct 

Decembrie - Numărul de instruiri în 

domeniu desfăşurate 

- Autoevaluarea internă efectuată 

În limita 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

1.4 Dezvoltarea sistemului  intern de management al calității, 

standardizarea proceselor / procedurilor manageriale / 

instituționale   

 

Director 

adjunct 

Decembrie - Numărul PSO elaborate și 

aprobate;   

- Numărul de indicatori de 

performanță individuală stabiliți 

și implementați. 

- Numărul personalui instruit. 

În limita 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

1.5 Elaborarea şi aprobarea Planului de Dezvoltare Strategică a 

CESF pentru perioada 2020-2022  

Director 

CESF 

Aprilie PDS a CESF pentru perioada 

2020-2022 aprobat 

În limita 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

1.6 Completarea cadrului normativ intern prin elaborarea 

integral a reglementărilor prevăzute în ROF a CESF 

SIAC Decembrie - Regulamentul Consiliului 

Profesoral, Regulamentul 

Consiliului de administrație și 

Strategia de dezvoltare a 

resurselor umane elaborate și 

aprobate. 

- Personalul instruit. 

În limita 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 
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1.7 Elaborarea și promovarea propunerilor pentru adoptarea 

Ordinului comun al MECC și MAI privind Regulamentul 

de organizare și desfășurare a formării profesionale în 

instituțiile de învățământ ale MAI  

Director 

CESF 

Decembrie Propunerile elaborate și înaintate În limita 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

1.8 Elaborarea și înaintarea propunerilor privind dezvoltarea 

Cadrului Național al Calificărilor (CNC) pentru 

învățământul profesional tehnic  (CBTM) 

Director 

adjunct 

Decembrie Propunerile privind dezvoltarea 

CNC pentru învățământul 

profesional tehnic elaborate și 

înaintate 

În limita 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

1.9 Implementarea proiectului „Cursul privind aplicarea 

măsurilor coercitive în desfăşurarea misiunilor specifice 

controlului frontierelor de stat” 

(PA IGPF 2020) 

Director 

adjunct 

Septembrie Cursul organizat și desfășurat 

conform specificațiilor 

proiectului 

Asistenţă externă 

1.10 Implementarea proiectului „Consolidarea capacităţii de 

instruire a Poliţiei de Frontieră în Republica Moldova 

(TRABOR)” (PAG 2020-2023, PA MAI 2020) 

Director 

CESF 

Martie - 

Decembrie 

Activităţile proiectului realizate 

conform Planului de 

implementare 

Asistenţă externă 

OBIECTIVUL II. DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE- PREMISA FUNDAMENTALĂ A SUCCESULUI DEZVOLTĂRII 

INSTITUȚIONALE 

2.1 Elaborarea şi promovarea propunerilor de revizuire a 

actelor legislative şi normative pentru creșterea 

atractivității funcțiilor didactice și limitarea fluctuației de 

personal, perfecţionarea mecanismelor existente în 

domeniul resurselor umane (recrutare, motivare, evaluarea 

performanţelor, promovare etc.) 

SRU Decembrie Propunerile de măsuri pentru 

creșterea atractivității funcțiilor 

didactice și limitarea fluctuației 

de personal formulate și înaintate 

În limita 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

2.2 Elaborarea și implementarea Planului de pregătire a 

personalului încadrat pe funcții de conducere la cursuri de 

pregătire managerială (cu precădere în domeniile 

comunicării și al managementului schimbării) 

SRU Iunie - 

Decembrie 

- Planul de pregătire a 

personalului încadrat pe funcții 

de conducere la cursuri de 

pregătire managerială elaborat și 

aprobat 

- Numărul personalului cu 

funcții de conducere instruit 

În limita 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

2.3 Elaborarea și implementarea Planului de pregătire a 

personalului didactic la Cursuri de pregătire 

psihopedagogică și metodică 

SRU Iunie - 

Decembrie 

- Planul de pregătire a 

personalului didactic la Cursuri 

de pregătire psihopedagogică și 

metodică elaborat și aprobat 

- Numărul personalului didactic 

instruit  

În limita 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

2.4 Elaborarea și implementarea Planului de dezvoltare a SRU Iunie - - Planul de dezvoltare a În limita 
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capacităților de comunicare a personalului în limbi de 

circulație internațională 

Decembrie capacităților de comunicare a 

personalului în limbi de 

circulație international elaborat 

și aprobat 

- Numărul personalului instruit  

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

OBIECTIVUL III. DEZVOLTAREA OFERTEI EDUCAȚIONALE ÎN CONFORMITATE CU NEVOILE BENEFICIARILOR ȘI 

OPORTUNITĂȚILE OFERITE DE TEHNOLOGIILE INFORMAȚIONALE ȘI COMUNICAȚIONALE 

3.1 Dezvoltarea ofertei de cursuri în sistem E-learning și 

Blended –Learning 

 

Director 

adjunct 

Iunie - 

Decembrie 

- Numărul cursurilor în sistem E-

learning și Blended –Learning 

organizate și desfășurate 

- Numărul personalului instruit 

În limita 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

3.2 Elaborarea și aprobarea documentelor curriculare pentru 

unitatea de curs Migrația și azilul, drepturile refugiaților  

Director 

adjunct 

Octombrie 

- 

Decembrie 

- Documentele curriculare 

elaborate și aprobate 

- Numărul personalului instruit 

În limita 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

OBIECTIVUL IV. PERFECȚIONAREA SISTEMULUI DE FORMARE INIȚIALĂ ȘI CONTINUA A POLIȚIȘTILOR DE FRONTIERĂ, 

CU ACCENT PE PREGĂTIREA PRACTICĂ 

4.1 Dezvoltarea sistemului de formare e-learning prin  

elaborarea și implementarea a cinci cursuri pe platforma e-

learning a Poliţiei de Frontieră (SNM1FS 2018-2023) 

SIAC Aprilie - 

Decembrie 

- Numărul cursurilor organizate 

și desășurate; 

- Numărul de elevi/cursanți 

instruiți 

În limita 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

4.2 Dezvoltarea unui curs e-learning privind aspectele 

traficului de fiinţe umane pentru Centrul de Excelenţă în 

Securitatea Frontierei (PA MAI 2020, HG nr.461 din 

22.05.2018) 

SIAC Mai Curs e-learning dezvoltat şi 

pilotat 

Asistenţa externă 

4.3 Instruirea angajaţilor Poliţiei de Frontieră care contactează 

direct cu cetăţenii străini, solicitanţii de azil, apatrizii, în 

special cu cei plasaţi în centrele specializate, în 

identificarea victimelor printre străini (PA MAI 2020, HG 

nr.461 din 22.05.2018) 

SIAC Decembrie Nr. de angajaţi instruiţi În limita 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

Asistenţă externă 

4.4 Instruirea angajaţilor PF pe următoarele tematici: 

 - gestionarea Sistemului informaţional destinat Centrului 

operaţional de coordonare; 

 - participarea la operaţiuni internaţionale; 

 - limbi străine; 

 - analiză a riscurilor şi informaţiilor;  

- protecţia drepturilor omului; 

SIAC Decembrie - Evaluare a necesităţilor de 

instruire efectuată; 

 - Personal instruit conform 

necesităţilor identificate. 

în limita 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

Asistenţă externă 
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 -constatarea şi examinarea contravenţiilor din competenţa 

PF 

 (SN MIFS 2018-2023) 

4.5 Consolidarea capacităţilor angajaţilor privind protecţia 

drepturilor omului şi acordarea asistenţei corespunzătoare 

imigranţilor aflaţi în situaţie de vulnerabilitate la frontieră, 

în conformitate cu normele internaţionale (SN MIFS 2018-

2023) 

SIAC Decembrie Procentul efectivului implicat în 

controlul la trecerea frontierei de 

stat instruit 

În limita 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

Asistenţă externă 

4.6 Implementarea în procesul de formare profesională a 

Cadrului sectorial al calificărilor pentru paza frontierelor 

(Sectorial Qualifications Framework for Border Guarding 

– SQF) 

Director 

adjunct 

Septembrie 

- 

Decembrie 

- Elaborarea documentelor 

curriculare pe baza Cadrului 

sectorial al calificărilor pentru 

protecția frontierelor (Sectorial 

Qualifications Framework for 

Border Guarding – SQF) pentru 

unitățile de curs selectate 

realizată 

- Numărul unităților de curs care 

implementează SQF 

în limita 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

Asistenţă externă 

4.7 Formularea și promovarea propunerilor privind elaborarea, 

sub coordonarea Direcției de specialitate din MAI, a 

documentelor curriculare care să formeze trunchiul comun 

al formării profesionale pentru personalul MAI  

Director 

CESF 

Decembrie Propunerile de revizuire a 

documentelor curriculare 

elaborate și înaintate 

În limita 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

4.8 Reglementarea prin Dispoziție pentru învățământ a 

Directorului CESF a modului de organizare și planificarea 

procesului de învățământ la nivel instituțional 

SIAC Septembrie Dispoziția pentru învățământ a 

Directorului CESF elaborată și 

aprobată 

În limita 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

4.9 Reglementarea prin Graficul cu repartiția activităților 

didactice pe luni și săptămâni a succesiunii activităților 

didactice la fiecare unitate de curs și asigurarea corelării 

interdisciplinare 

SIAC Septembrie Graficul cu repartiția activităților 

didactice pe luni și săptămâni 

elaborat și aprobat 

În limita 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

OBIECTIVUL V. DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII, ÎMBUNĂTĂŢIREA CAPACITĂŢILOR DE ASIGURARE A MENTENANŢEI 

ECHIPAMENTELOR ŞI SISTEMELOR GESTIONATE 

5.1 Elaborarea şi promovarea Concepției integrate privind 

dezvoltarea infrastructurii școlare și a bazei material-

didactice a CESF  

SL Decembrie Concepția integrată elaborată și 

promovată 

 

5.2 Implementarea proiectului de dezvoltare a infrastructurii ” 

Construcția imobilului cu destinația Cămin cu spații de 

SL Decembrie Construcția imobilului cu 

destinația Cămin cu spații de 

În limita 

alocaţiilor 
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cazare a elevilor CESF” cazare a elevilor CESF demarată bugetare 

aprobate 

5.3 Construcţia terenului de baschet/volei în cadrul Centrului 

de Excelenţă în Securitatea Frontierei 

SL Mai Obiectivul de infrastructură dat 

în exploatare 

Asistenţă externă 

OBIECTIVUL VI. SPORIREA GRADULUI DE INTEGRITATE A PERSONALULUI, PROMOVAREA EGALITĂȚII DE GEN ȘI A 

NEDISCRIMINĂRII 

6.1 Organizarea cursului ”Protecţia drepturilor omului şi 

acordarea asistenţei imigranţilor aflaţi în situaţie de 

vulnerabilitate la frontieră” 

 

SIAC Decembrie - Cursul organizat și 

implementat 

- Numărul personalului instruit 

În limita 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

6.2 Elaborarea şi promovarea propunerilor de revizuire a 

probelor și baremelor de testare și evaluare a calităților 

fizice din cadrul examenului de admitere în CESF  

SIAC Decembrie Propunerile de revizuire și 

adaptare a probelor și baremelor 

fizice din cadrul examenului de 

admitere elaborate și înaintate 

În limita 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

6.3 Elaborarea şi promovarea propunerilor de revizuire a 

actelor legislative şi normative în domeniul egalității de 

gen și nediscriminării 

SJ Decembrie Propunerile privind promovarea 

unei egalităţi reale între femei şi 

bărbaţi la nivelul elevilor și 

personalului elaborate și 

înaintate 

În limita 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

OBIECTIVUL VII. ASIGURAREA COOPERĂRII, TRANSPARENŢEI, COMUNICĂRII EFICIENTE ŞI PROMOVĂRII IMAGINII 

INSTITUŢIONALE 

7.1 Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu instituții cu profil 

similar/apropiat 

Director 

CESF 

Aprilie - 

Decembrie 

- Numărul schimburilor de 

experiență realizate 

În limita 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

7.2 Introducerea sistemelor de management și educaționale 

moderne și îmbunătăţirea celor existente prin valorificarea 

bunelor practici identificate în cadrul activităților de 

cooperare internă și internațională 

Director 

adjunct 

Aprilie - 

Decembrie 

- Număr de bune practici 

implementate 

În limita 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 

7.3 Elaborarea și implementarea Planului de comunicare al 

CESF 

SRP Decembrie - Planul de comunicare al CESF 

elaborat și aprobat 

- Numărul de acțiuni realizate 

În limita 

alocaţiilor 

bugetare 

aprobate 
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Anexa. nr.2 PROIECTE DE ASISTENȚĂ EXTERNĂ 

Denumirea 

proiectului 

Bugetul 

total 

Perioada Donator / 

coordonator 

Scopul proiectului 

Consolidarea 

capacităților de 

instruire ale Poliției 

de Frontieră în 

Republica Moldova 

(TRABOR) 

200.000 

USD 

2020-2021 Organizația 

Internațională 

pentru 

Migrație 

(OIM) 

Susținerea implementării politicii de stat în 

domeniul Managementului Integrat al Frontierei 

(MIF) prin modernizarea capacităților de 

instruire ale Centrului de Excelență în 

Securitatea Frontierei (CESF) al IGPF. 

 

 

 

Anexa nr. 3  STRATEGIA SECTORIALĂ DE CHELTUIELI ÎN 

DOMENIUL SUBPROGRAMELOR DE INTERES 
 Subprogramul 09 "Învățământ profesional tehnic postsecundar"  al SSC pe sectorul  

Educației 

Indicatorii 

 

Documentul 

de referință 

Executat 

2019 

CBTM 2017-2019 Buget 

aprobat 

2020 

CBTM 2020-2023 

2018 2019 2020  2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Costul 

TOTAL  

dintre care: 

 

  

  

466,314.7 

  

641,823.3 

  

548,004.4 

  

527,200.4 

  
    

Acțiunea 1. 

Susținerea 

activității 

instituțiilor de 

învățământ 

profesional 

tehnic 

postsecundar 

Planul de 

acţiuni al 

Guvernului 

pentru anii 

2020-2023, 

aprobat prin 

HG nr. 636 

din 11 

decembrie 

2019; 

HG nr. 97 

din 

01.02.2013, 

HG nr.230 

din 2015 

 

466,314.7 636,858.9 539,268.6 514,718.1     

Acțiunea 2. 

Gazificarea 

unui cămin 

 

      1,500.0       
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Acțiunea 3. 

Elaborarea 

Cadrului 

Naţional al 

Calificărilor 

(CNC) pentru 

învăţământul 

profesional 

tehnic 

postsecundar 

(câte 35 mii 

MDL per 

calificare) 

Planul de 

acţiuni al 

Guvernului 

pentru anii 

2020-2023, 

aprobat prin 

HG nr. 636 

din 11 

decembrie 

2019; 

HG nr. 97 

din 

01.02.2013, 

HG nr.230 

din 2015 

 

  500.0 500.0 500.0     

Acțiunea 4. 
Elaborarea 

curriculumul

ui pentru 

sistemul de 

învăţământ 

profesional 

tehnic 

postsecundar 

(câte 100 mii 

MDL per 

curriculum) 

Planul de 

acţiuni al 

Guvernului 

pentru anii 

2020-2023, 

aprobat prin 

HG nr. 636 

din 11 

decembrie 

2019; 

HG nr. 97 

din 

01.02.2013, 

HG nr.230 

din 2015 

 

  500.0 500.0 500.0     

Acțiunea 5. 

Majorarea 

burselor 

elevilor din 

instituţiile de 

învăţământul 

profesional 

tehnic 

postsecundar 

Planul de 

acţiuni al 

Guvernului 

pentru anii 

2020-2023, 

aprobat prin 

HG nr. 636 

din 11 

decembrie 

2019; 

HG  pentru 

modificarea 

anexei nr.1 și 

nr.2 la HG 

nr.1009 din 

01.09.2006  

 

  3,964.4 7,735.8 11,482.3     
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ANEXA nr.4  Subprogramul 06 „Managementul frontierei” al SSC  pe sectorul 

„Menţinerea ordinii publice”  

Indicatorii 

 

Document 

de 

referință 

Executat 

2019 

Alocări estimate CBTM 2018-20 Buget 

aprob

at 

2020 

CBTM 2020-2023 

2018 2019 2020  2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Costul 

TOTAL,  

din care 

  385 032,7 385 032,7 385 032,7     

Consolidarea 

capacităților de 

prevenire și 

combatere a 

migrației 

ilegale, 

criminalității 

transfrontaliere

, altor încălcări 

ce pot fi 

comise la 

frontiera de 

stat  

Planul de 

acţiuni al 

Guvernului 

pentru anii 

2020-2023, 

aprobat 

prin HG nr. 

636 din 11 

decembrie 

2019 

 39 619,00  39 619,00  39 619,00      

Consolidarea 

sistemului de 

formare inițială 

și continuă a 

personalului 

autorităților ce 

dețin atribuții 

nemijlocite la 

frontieră 

Planul de 

acţiuni al 

Guvernului 

pentru anii 

2020-2023, 

aprobat 

prin HG nr. 

636 din 11 

decembrie 

2019 

 

 9 187,40  9 187,40  9 187,40      
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LISTA DE ACRONIME 

 

AA Acord de Asociere 

CE Comisia Europeană 

CNA  Centrul Național Anticorupție 

CNMIFS Consiliul Național pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat 

CRIS Serviciul comunitar pentru refugiaţi şi imigrare 

DCAF Centrul de la Geneva pentru Controlul Democratic al  Forțelor Armate 

CCTP Centrul pentru Combaterea Traficului de Persoane  

CESF Centrul de Excelență în Securitatea Frontierei 

CAHVIO Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva 

femeilor și a violenței domestice  

 

CEDAW Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor 

EUBAM The European Union Border Assistance Mission to Moldova and Ukraine (Misiunea UE 

de asistență la frontieră în Moldova și Ucraina) 

 

EUROSUR Sistemul european de supraveghere a frontierei 

FRONTEX Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă 

FS  Frontiera de stat 

HG Hotărâre de Guvern 

ICMPD  Centrul Internațional pentru Dezvoltarea Politicilor de Migrație 

ICNUR Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite Pentru Refugiaţi 

IGPF RM Inspectoratul General al Poliției de Frontieră din RM 

MECC Ministerul Educației, Culturii și Cercetării 
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MIF Managementul Integrat al Frontierei 

MAI Ministerul Afacerilor Interne 

MAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene 

MF Ministerul Finanțelor 

MIFS Managementul Integrat al FS 

OIM Organizația Internațională pentru Migrație 

ONG Organizaţie neguvernamentală 

ONU Organizaţia Naţiunilor Unite 

OSCE Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa 

PA Plan de Activități 

PAG Planul de Acțiuni al Guvernului 

PF  Poliția de Frontieră 

PNUD Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare 

PSO Proceduri standard de operare  

PTF Punct de trecere a frontierei 

RM Republica Moldova   

SNMIFS Strategia Națională pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat 

SPF Sector al PF 

SWOT Metodă de planificare structurată folosită pentru a evalua punctele forte, puncte slabe, 

oportunităţi şi ameninţări 

 

UE Uniunea Europeană 

 

 

UNICEF Fondul Națiunilor Unite pentru Copii 
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SUBDIVIZIUNI INTERNE ALE CESF 

CDS Catedra - „Discipline de specialitate”  

CDL Catedra „ Discipline legislative” 

CDSUL Catedra „ Discipline socio-umane și lingvistice” 

CFTIP Catedra Fizico-tactică și intervenție profesională” 

CDTPA Catedra „Discipline tehnice și pregătire auto” 

SIAC Secția învățământ și asigurarea calității 

SJ Serviciul juridic 

SEF Serviciul economie și finanțe 

SRU Serviciul resurse umane 

SRP Serviciul relații cu publicul 

SM Serviciul medical 

SAP Serviciul asistență psihologică 

SL Secția logistică 

SS Serviciul secretariat 

SOI Secția organizare serviciul interior 

 


