
1.1.1
Elaborarea Planului de acțiuni în domeniul 

MFC
GL privind MFC Trimestrul IV Plan de acțiuni în domeniul vizat 

elaborat și aprobat

Rapoarte de progres trimestriale elaborate

Nu necesită mijloace 

financiare

1.1.2.
Actualizarea componenței grupului de lucru 

instituțional și organizarea ședințelor acestuia
GL privind MFC Trimestrul IV

Ordin elaborat și aprobat                  

Minim 4 ședințe ale GL organizate
Nu necesită mijloace 

financiare

1.1.3.

Efectuarea a 5 misiuni de audit intern și 

elaborarea Rapoartelor de audit cu înaintarea 

recomandărilor de rigoare

SAI Trimestrul IV

Cel puțin 5 misiuni de audit intern 

efectuate                                            

5 Rapoarte de audit intern elaborate 

Nu necesită mijloace 

financiare

1.2.1

Perfectarea documentației necesare pentru 

contractarea experților străini în domeniul 

managementului calității și contractarea 

serviciilor pentru auditarea situației actuale 

aferente managementului calității în cadrul 

Poliției de Frontieră

DPPA

DMLA

Trimestrul II                                                    

                                

Trimestrul III   

Trimestrul IV

Cel puțin 3 solicitări de finanțare 

înaintate partenerilor de dezvoltare

Experți contractați

Misiune de audit efectuată

În limita alocațiilor 

bugetare 

Proiecte și programe de 

asistența externă

1.2.2

Elaborarea planului de acțiuni pentru 

implementarea sistemului de management al 

calității în cadrul IGPF, stabilirea rolurilor și 

responsabilităților.

GL privind MFC Trimestrul III Plan elaborat și aprobat
Nu necesită mijloace 

financiare 

1.3.1

Elaborarea Regulamentului cu privire la 

procedura de efectuarea a 

evaluărilor/inspectărilor în cadrul IGPF 

DPPA Trimestrul II
Regulament elaborat și aprobat Nu necesită mijloace 

financiare

1.3.2

Elaborarea planului anual cu privire la 

efectuarea evaluărilor în cadrul 

subdiviziunilor subordonate IGPF

DPPA

Grupuri de lucru 

tematice
Trimestrul IV Plan aprobat

Nu necesită mijloace 

financiare 

Indicatori de progres Costuri aferente 

implementării

Consolidarea sistemului de 

management financiar și 

control în cadrul PF

OBIECTIVUL I.

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

A CAPACITĂȚILOR PROFESIONALE ALE PERSONALULUI POLIȚIEI DE FRONTIERĂ

1.1

Subdiviziuni 

responsabile

Termene

1.2

Consolidarea potențialului 

instituțional de dezvoltare și 

implementare a sistemului de 

management al calității

NR. NR. Sub-acțiuniAcțiuni                  

1.3

Desfășurarea evaluărilor 

periodice din punct de vedere 

structural, funcțional și de 

management, în cadrul 

subdiviziunilor din subordinea 

IGPF

Anexa nr. 1 

la Ordinul șefului IGPF 

nr. 288 din „23” aprilie 2018

PLANUL DE ACȚIUNI

AL INSPECTORATULUI GENERAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ 

PENTRU ANUL 2018



1.4.1
Dezvoltarea sistemului de formare e-learning 

a personalului Poliţiei de Frontieră

DGRU

CESF Trimestrul III

Regulamentul privind utilizarea 

sistemului de instruire la distanță elaborat 

și aprobat. 

4 programe de instruire / module 

elaborate și implementate în cadrul 

sistemului e-learning.

Nu necesită mijloace 

financiare

1.4.2

Examinarea posibilității de reintroducere în 

cadrul Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI a 

specialității pentru asigurarea formării inițiale 

a ofițerilor PF

DGRU
Trimestrul III

Propuneri de modificare a 

nomenclatorului specialităților cu 

privire la învățămîntul superior 

înaintate 

Nu necesită mijloace 

financiare 

1.5.1

Dezvoltarea și aplicarea mecanismelor de 

motivare, inclusiv non-financiară, a 

personalului

DGRU

DGCF

DPPA

DEF Trimestrul IV

4 concursuri profesional aplicative 

organizate

Minim 6 măsuri de stimulare financiară 

aplicate

20% din personalul PF menționat cu 

distincțiile PF, MAI

Nu necesită mijloace 

financiare

Trimestrul III

Studiu  cu  privire  la  atractivitatea  

profesiei  de  poliţist  de frontieră 

elaborat 

Trimestrul II

Grafic cu privire la activitățile de 

promovare a imaginii PF elaborat și 

aprobat

Trimestrul IV
Raport cu privire la activitățile 

realizate în baza graficului, elaborat

1.5.3

Revizuirea mecanismului de selectare și 

angajare a personalului în funcția de polițist 

de frontieră, în scopul reducerii timpilor de 

depunere, examinare și organizare a 

concursului pentru angajarea

DGRU Trimestrul III

Raport elaborat și înaintat conducerii 

IGPF spre aprobare                         

Proces simplificat și optimizat

Nu necesită mijloace 

financiare

1.6.1

Realizarea Planului de implementare a 

proiectului „Dezvoltarea sistemului serviciilor 

psihologice integrate ale Inspectoratului 

General al Poliției de Frontieră în Republica 

Moldova”, aprobat prin Ordinul șefului IGPF 

nr. 766 din 06.11.2017

DGRU

DPPA

DEF Trimestrul IV

100% din activități  realizate 

Raport de progres trimestrial elaborat

În limita alocațiilor bugetare

Asistența externă

1.6.2 Pregătirea psihologică a personalului  DGRU Trimestrul IV

49 ședințe cu tematică psiho-profilactică 

organizate Nu necesită mijloace 

financiare

1.7.1
Descentralizarea procesului de recepționare și 

eliberare a informațiilor

DGMO                    

 DR Trimestrul IV

Proces de recepționare și eliberare a 

informațiilor descentralizat către 

subdiviziunile din subordinea IGPF

Nu necesită mijloace 

financiare

1.7.2

Dezvoltarea și implementarea mecanismelor 

noi de achitare a serviciilor publice contra 

plată

DGMO

DEF
Trimestrul IV Opțiuni noi de achitare implementate

Nu necesită mijloace 

financiare

Revizuirea mecanismelor de 

prestare a serviciilor publice 

contra plată privind 

furnizarea informației cu 

privire la traversarea 

frontierei de stat și interdicții

1.7

Nu necesită mijloace 

financiare

DGRU

DR

CESF

Sporirea atractivității în ocuparea funcțiilor 

vacante în cadrul Direcțiilor regionale și 

Sectoarelor Poliției de Frontieră

1.5.2

1.4

Consolidarea sistemului de 

formare inițială și continuă a 

personalului 

1.6

Implementarea modelului nou 

de organizare și desfășurare a 

activității psihologice 

1.5
Reducerea numărului de 

funcții vacante (permanente)



1.7.3
Digitalizarea serviciilor prestate de către IGPF 

şi conectarea lor la Serviciul Mpay

DGMO

Trimestrul IV Serviciul public digitizat 
Nu necesită mijloace 

financiare

1.8.1

Organizarea ședințelor comune cu BMA și 

IGP în scopul evaluării cadrului 

legislativ/normativ ce ține de activitatea 

instituțiilor vizate. Participarea în cadrul 

grupurilor de lucru, instituite la nivelul MAI. 

DJPC

Trimestrul III

Raport de evaluare elaborat

Proiecte de modificare/ajustare a actelor 

normative/legislative elaborate și 

înaintate spre aprobare (după caz)

Nu necesită mijloace 

financiare

1.8.2
Revizuirea cadrului normativ național privind 

CN MIFS

DJPC

 DPPA Trimestrul II

Propuneri de modificare transmise în 

adresa MAI
Nu necesită mijloace 

financiare

1.8.3
Elaborarea noii Strategii naționale de 

management integrat al frontierei de stat

DPPA

DJPC
Trimestrul III

Propuneri la proiectul strategiei 

elaborate și transmise în adresa MAI

Nu necesită mijloace 

financiare 

1.10.1

Elaborarea și înaintarea spre aprobare a 

proiectului HG cu privire la organizarea și 

funcționarea IGPF

DJPC Trimestrul II
Proiect al HG elaborat și transmis MAI 

pentru promovare

Nu necesită mijloace 

financiare

1.10.2

Elaborarea, revizuirea și aprobarea 

Regulamentelor de organizare și funcționare a 

subdiviziunilor structurale ale IGPF, precum 

și a subdiviziunilor din subordinea acestuia

Subdiviziunile structurale 

ale IGPF               

Subdiviziunile din 

subordinea IGPF        

GL pentru MFC

Trimestrul IV

100 % din subdiviziunile IGPF au 

Regulemente de organizare și funcționare 

revizuite și aptobate, elaborate în 

corelare cu HG menționată la pct. 1.10.1

Nu necesită mijloace 

financiare

2.1.1

Identificarea și promovarea soluțiilor pentru 

implementarea sistemului APIS în SPF AIC. 

Identificarea surselor eligibile de finanțare 

externă

DGCF                    

DJPC

DPPA

DGMO
Trimestrul III

Proiect de hotărîre de HG elaborat și 

transmis în adresa MAI pentru 

promovare.

Minim o cerere de finanțare înaintată 

către potențiali parteneri de dezvoltare

Scrisoare de argumentare în adresa 

MF/CS înaintată

Nu necesită mijloace 

financiare

2.1.2

Identificarea și promovarea soluțiilor pentru 

implementarea în punctele de trecere a 

frontierei a sistemului electronic de 

management a rîndurilor la traversarea 

frontierei de stat.

DPPA

DGCF

DGMO Trimestrul IV

Finanțare prin intermediul TAIEX 

obținută

Grup de lucru interdepartamental instituit

Minim o cerere de finanțare înaintată 

către potențiali parteneri de dezvoltare

Asistența externă

2.1.3

Valorificarea mecanismelor de finanțare din 

cadrul Programului Operațional Comun RM-

România 2014-2020

DPPA

DGCF

DMLA

DEF                  

CATMÎI

Trimestrul IV

Minim 3 cereri de finanțare depuse la 

autoritatea de management           

Ședințe de lucru lunare organizate

Nu necesită mijloace 

financiare

2.1.4
Crearea canalelor de date și zone de acoperire 

TETRA în DR Est și DR Sud

DGMO                      

DR Est                     

DR Sud  

Trimestrul IV

Zone de acoperire a legăturii radio 

extinse în subdiviziunile dislocate în 

Stefan Voda, Tudora, Palanca, Olănești, 

Copceac, Vulcănești

Proiectul ,,ADM-PPP”

Revizuirea mecanismelor de 

prestare a serviciilor publice 

contra plată privind 

furnizarea informației cu 

privire la traversarea 

frontierei de stat și interdicții

1.7

OBIECTIVUL II.

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

A POLIȚIEI DE FRONTIERĂ PE SEGMENTELE TERESTRU, FLUVIAL ȘI AERIAN

2.1

Valorificarea asistenței 

externe oferite PF de către 

partenerii de dezvoltare. 

Identificarea noilor surse de 

finanțare

1.10
Asigurarea procesului de 

reproiectare organizaționlă

1.8

Evaluarea cadrului 

legislativ/normativ/de politici 

referitor la activitatea IGPF, 

identificarea deficiențelor și 

soluțiilor pentru eliminarea 

acestora  



2.1.5

Promovarea proiectului „Implementarea 

sistemului de control-video la punctele de 

trecere rutiere a frontierei și suport pentru 

supravegherea comună continuă a frontierei 

albastre” în cadrul Inițiativei Pilot a 

Parteneriatului Estic în domeniul 

Managementului Integrat al Frontierei.

DPPA Trimestrul III

Fișă de proiect definitivată și transmisă 

spre examinare entității finanțatoare 

pentru examinare

Nu necesită mijloace 

financiare

2.1.6

Valorificarea mecanismelor de finanțare din 

cadrul Programului de Facilitare a 

Parteneriatului de Mobilitate

DPPA Trimestrul IV
Minim 2 cereri de finanțare depuse la 

autoritatea de management           

Nu necesită mijloace 

financiare

2.2

Dezvoltarea și implementarea 

produsului software pentru 

utilizarea în comun de către 

IGPF și BMA a sistemului 

automatizat de calculare a 

şederii străinilor

2.2.1

Elaborarea notei de argumentare în adresa 

MAI cu privire excluderea Poliției de 

Frontieră din calitatea de co-executor al 

activității vizate

DGMO

DPPA

Trimestrul II

Notă de argumentare elaborată și 

transmisă în adresa MAI
Nu necesită mijloace 

financiare

2.3

Dezvoltarea conceptului de 

supraveghere aeriană a 

frontierei de stat

2.3.1

Identificarea soluțiilor privind dezvoltarea 

conceptului de supraveghere aeriană a 

frontierei de stat

DPPA

DGCF
Trimestrul III

Surse de finanțare externă identificate

Minim o cerere de finanțare înaintată 

partenerilor de cooperare.

Nu necesită mijloace 

financiare

2.4.1

Realizarea proiectului de asistență externă 

prin care se va moderniza infrastructura în 

PTF Pervomaisc-Kuciurgan și Giurgiulești-

Reni

GL al IGPF

Trimestrul IV

100% din activitățile planificate ale 

proiectului, realizate în conformitate cu 

planul de implementare a acestuia

Raport de progres trimestrial elaborat

Alocațiilor bugetare 

adiționale 

Asistență externă

2.4.2

Realizarea controlului deplin al persoanelor și 

mijloacelor de transport în PTF Pervomaisc-

Kuciurgan

DGCF

DMLA

DGRU

DJPC

Trimestrul III Control comun deplin realizat Asistența externă

2.4.3

Instituirea controlului în comun în  Punctele 

de trecere a frontierei Novosaviţcaia – 

Kuciurgan, feroviar și Goianul Nou – 

Platonovo, rutier

DCI

DGCF
Trimestrul IV

Protocoale cu privire la realizarea 

controlului în comun semnate 

Control comun instituit

Alocațiilor bugetare 

adiționale             Asistența 

externă

2.4.4

Realizarea proiectului de asistență externă 

prin care se va moderniza infrastructura în 

PTF ”Palanca”, operat în comun de 

autoritățile de frontieră moldo-ucrainene.

DPPA                   

DGCF
Trimestrul IV

100% din activitățile planificate ale 

proiectului, realizate în conformitate cu 

planul de implementare a acestuia

Raport de progres trimestrial elaborat

Asistență externă

2.4.5
Dezvoltarea conceptului de control comun la 

frontiera moldo-română

DCI

 DGCF Trimestrul IV

Inițiative și oportunități identificate și 

înaintate organelor competente din 

România 

Nu necesită mijloace 

financiare

2.4.6

Negocierea Protocolului între IGPF al MAI 

din RM și IGPF din cadrul MAI din România 

privind constituirea și activitatea echipelor 

mixte de patrulare la frontiera de stat comună

DCI

DGCF
Trimestrul IV Protocol negociat  

Nu necesită mijloace 

financiare

2.1

Valorificarea asistenței 

externe oferite PF de către 

partenerii de dezvoltare. 

Identificarea noilor surse de 

finanțare

2.4

Extinderea conceptului de 

control comun al frontierei de 

stat dintre Republica Moldova 

și statele vecine 



2.4.7

Dezvoltarea conceptului de patrulare comună 

a segmentului central al frontierei de stat 

moldo-ucrainene

DPPA

DEF

DGCF
Trimestrul IV

Minim o cerere de finanțare înaintată 

către potențiali parteneri de dezvoltare

Propunere de rectificare a bugetului 

instituțional pentru anul 2018 înaintate 

Minim 50% din lungimea totală a 

segmentului de frontieră central 

supravegheat de către PF a RM 

Alocațiilor bugetare 

adiționale             Asistența 

externă

2.5.1

Susținerea evaluării de supraveghere a 

Laboratorului criminalistic din partea 

Organismului Național de Acreditare din 

Republica Moldova, conform standardului 

ISO 17025:2005

DED                        Trimestrul IV
Laboratorul criminalistic evaluat repetat   

conform standardului ISO 17025:2005 
În limita alocațiilor bugetare

2.5.2

Ajustarea treptată a documentației sistemului 

de management a Laboratorului criminalistic 

din cadrul DED conform cerințelor 

standardului ISO 17025:2017 (perioada de 

tranziție – 3 ani)

DED                     

DPPA
Trimestrul IV

Proiectul Manualului Calității al 

Laboratorului Criminalistic conform 

standardului ISO 17025:2017 elaborat

În limita alocațiilor bugetare

Asistență externă

2.5.3

Identificarea soluțiilor pentru dezvoltarea  

inventarului tehnic al laboratorului 

criminalistic al IGPF

DPPA                      

DED                                                         

                         

Trimestrul IV

Minim o cerere de finanțare înaintată 

către potențiali parteneri de dezvoltare Nu necesită mijloace 

financiare

3.1.1

Elaborarea, aprobarea și implementare a 

cadrului normativ instituțional aferent 

sistemului național de coordonare a securității 

frontaliere

DGMO
Trimestrul IV Regulament  elaborat și aprobat

Nu necesită mijloace 

financiare

3.1.2

Realizarea schimbului automatizat de 

informații privind persoanele și mijloacele de 

transport, cu care persoanele traversează 

frontiera de stat moldo-ucraineană

GL al IGPF (ord. IGPF 

nr. 87 din 19.02.2018)
Trimestrul IV

Activitățile proiectului realizate în 

conformitate cu planul de implementare 

a acestuia

Raport de progres trimestrial elaborat

Asistență externă

3.1.3
Crearea punctului de contact la frontiera 

moldo-ucraineană

GL al IGPF (ord. IGPF 

nr. 87 din 19.02.2018)
Trimestrul IV

Încăperi identificate

Echipamente necesare procurate, 

instalate și în uz.

Secție dedicată în cadrul DR Est creată.

Regulamentul de activitate al PC elaborat 

și pus în aplicare.

Asistență externă

3.1.4
Aplicarea deplină a Sistemului Informațional 

„Centrul operațional de coordonare”

DGMO

DGCF Trimestrul IV

5 Sesiuni de instruire organizate pentru 

personalul DR și SPF AIC

100 % din personalul dedicat să utilizeze 

sistemul de referință, instruit          

Sistem informațional utilizat la nivel 

local, regional și central

Nu necesită mijloace 

financiare

3.1.5
Dotarea și operaționalizarea deplină a 

Centrelor regionale de coordonare

DGMO

DMLA Trimestrul III

5 Centre regionale de coordonare dotate 

în conformitate cu cerințele înaintate 

către acestea

Proiectul „ADM-PPP”      

2.4

Extinderea conceptului de 

control comun al frontierei de 

stat dintre Republica Moldova 

și statele vecine 

Consolidarea capacităților 

instituționale în domeniul 

expertizei judiciare

2.5

3.1

Asigurarea funcționalității 

sistemului național de 

coordonare a securităţii 

frontaliere din punct de 

vedere al procedurilor, 

dotărilor și pregătirii 

personalului 

OBIECTIVUL III.

PERFECȚIONAREA CAPACITĂȚILOR DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A MIGRAȚIEI ILEGALE,

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



3.2
Cooperarea cu Agenția 

FRONTEX
3.2.1

Implementarea Planului de cooperare cu 

Agenția FRONTEX pentru anii 2018-2020
DGMO

Trimestrul II      

Trimestrul IV

Rapoarte de progres semestrial și anual 

elaborate

Nu necesită mijloace 

financiare

3.3.1

Examinarea oportunităților de 

inițiere/revigorare a relațiilor de cooperare cu 

statele UE situate la frontierele externe 

(Lituania, Finlanda, Bulgaria) și statele non-

UE situate la frontierele externe ale UE 

(Turcia și Belarus)

DCI Trimestrul IV

Necesități și domenii de cooperare 

identificate                                 

Planuri de cooperare/Acorduri elaborate 

și aprobate

Nu necesită mijloace 

financiare

3.3.2

Implementarea activităților prevăzute în 

Planurile de cooperare semante cu statele 

vecine, statele UE/non-UE

DCI Trimestrul IV Raport de progres elaborat și aprobat În limita alocațiilor bugetare  

3.4.1

Promovarea și implementarea proiectului de 

asistență externă dezvoltat în parteneriat cu 

OIM

DPPA

DIS

DUP

DGRU

CESF

Trimestrul IV

100% din activitățile planificate ale 

proiectului, realizate 

Raport de progres trimestrial elaborat
Asistența externă

3.4.2

Instruirea personalului în domeniul prevenirii 

și combaterii traficului de ființe umane și a 

migrației ilegale

DGRU                                

   

DIS                                      

    

DUP                                    

   

Trimestrul IV

1500 persoane instruite (angajații din 

cadrul subdiviziunilor investigații 

speciale, urmărire penală, unitățile 

control al frontierei)

În limita alocațiilor 

bugetare              Asistența 

externă

3.5.1

Asigurarea activității Grupului Comun de 

Analiză a Riscurilor la nivel național în 

vederea cooperării în domeniul combaterii 

criminalității transfrontaliere, traficului de 

ființe umane și migrației ilegale

DAR

Trimestrul IV

4 Ședințe a GCAR la nivel național 

desfășurate, 2 produse analitice elaborate.
Nu necesită mijloace 

financiare

3.5.2

Asigurarea activității Grupurilor Comune 

regionale de Analiză a Riscurilor în vederea 

cooperării în domeniul combaterii 

criminalității transfrontaliere, traficului de 

ființe umane și migrației ilegale

DAR                             

DR
Trimestrul IV

16 Ședințe a GCAR la nivel regional 

desfășurate, 4 produse analitice elaborate

Nu necesită mijloace 

financiare

3.6.1
Acordarea ajutorului practic și metodologic 

unităților analitice regionale și locale

DAR

Trimestrul IV 8 activități desfășurate
Nu necesită mijloace 

financiare

3.6.2
Elaborarea/actualizarea produselor analitice în 

cadrul IGPF
DAR Trimestrul IV

7 produse analitice periodice elaborate și 

transmise subdiviziunilor interesate    

7 produse analitice ad-hoc elaborate și 

transmise subdiviziunilor interesate

Nu necesită mijloace 

financiare

3.6.3
Elaborarea produselor analitice comune în 

cooperare cu țările vecine
DAR Trimestrul IV

1 produs analitic comun cu Poliția de 

Frontieră a României  elaborat și 

transmis subdiviziunilor interesate          

1 produs analitic comun cu Serviciul 

Graniceresc de Stat al Ucrainei elaborat 

și transmis subdiviziunilor interesate                                            

                                    

14 rapoarte comune de securitate la 

frotiera moldo-ucraineană elaborate și 

transmise subdiviziunilor interesate

Nu necesită mijloace 

financiare

3.3

Dezvoltarea cooperării 

bilaterale între Poliția de 

Frontieră a RM și instituțiile 

de frontieră ale altor state

Dezvoltarea capacităților 

instituționale de prevenire și 

combatere a traficului de 

ființe umane 

3.4

3.5

Cooperărea între instituții 

naționale de aplicare a legii  în 

domeniul combaterii 

criminalității transfrontaliere, 

traficului de ființe umane și 

migrației ilegale

3.6

Consolidarea domeniului de 

analiză a riscurilor și 

informației 



4.1.1

Asigurarea promovării, co-finanțării și a bunei 

implementări a proiectului de infrastructură la 

scară largă „Cooperare regională pentru 

prevenirea și combaterea criminalității 

transfrontaliere România – Moldova” (POC 

România – RM 2014-2020)

DPPA

DMLA 

DGMO

DEF
Trimestrul IV

Grup de lucru instituit

Documentația de proiectare tehnică 

elaborată.

Licitații anunțate, servicii achiziţionate.

Lucrări de construcție inițiate.

În limita alocațiilor bugetare

Asistența externă

4.1.2 Darea în exploatare a sediului nou al DR Vest

DMLA

DR Vest Trimestrul II Sediu dat în exploatare În limita alocațiilor bugetare

4.2.1

Evaluarea și modificarea cadrului 

legislativ/normativ național ce va permite 

trecerea fîșiei de protecție a frontierei de stat 

în gestiunea PF

GL al IGPF Trimestrul III
Cadru legislativ/normativ elaborat și 

înaintat spre aprobare

În limitele alocațiilor 

bugetare

4.2.2
Trecerea în folosința PF a fîșiei de protecție a 

frontierei de stat 

GL al IGPF
Trimestrul IV

Lungimea fîșiei de protecție a frontierei 

de stat aflată în gestiunea PF majorată, 

raportată la lungimea totală a frontierei 

de stat

În limita alocațiilor bugetare

4.3.1

Operaționalizarea laboratorului fix și mobil 

specializat pentru deservirea tehnică și 

reparația  echipamentelor de telecomunicații 

în cadrul IGPF cu pregătirea personalului 

autorizat

DGMO 

DPPA 

DMLA 

DGRU

CATMÎI

Trimestrul IV

Laboratorul funcțional din punct de 

vedere al procedurilor, dotărilor și 

pregătirii personalului

În limitele alocațiilor 

bugetare

Proiect ADM-PPP

4.3.2
Organizarea mentenanței  componentelor 

infrastructurii telecomunicaționale a IGPF
DGMO Trimestrul IV

Sistem funcțional                                 

Plan de efectuare a lucrărilor de 

mentenanță elaborat și aprobat

În limitele alocațiilor 

bugetare

4.3.3

Dezvoltarea și extinderea  sistemului de 

supraveghere video în subdiviziunile din zona 

de sud-est a țării.

DGMO Trimestrul IV Sistem video instalat În limita alocațiilor bugetare

5.1.1
Evaluarea implementării Planului de 

integritate al IGPF pentru anii 2015-2017
DIE Trimestrul II Raport de evaluare elaborat și aprobat

Nu necesită mijloace 

financiare

5.1.2
Evaluarea riscurilor corupționale existente în 

cadrul instituției
DIE  Trimestrul III

Grup de lucru constituit.

Registrul riscurilor elaborat și aprobat

Nu necesită mijloace 

financiare

5.1.3
Elaborarea și aprobarea Planului de integritate 

al IGPF pentru anii 2018-2020
DIE  Trimestrul IV

Plan elaborat și aprobat Nu necesită mijloace 

financiare

5.2.1
Desfășurarea ședințelor de instruire cu 

caracter de profilaxie cu angajații PF

DIE

DGRU Trimestrul II

Minim 5 ședințe de instruire cu 

personalul din cadrul Direcțiilor 

regionale și SPF AIC desfășurate

Nu necesită mijloace 

financiare

Desfășurarea activităților de 

supraveghere și control a 

respectării legislației în 

vigoare și a disciplinei de 

serviciu de către angajații PF 

OBIECTIVUL IV.

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII FRONTIEREI DE STAT, ÎMBUNĂTĂȚIREA CAPACITĂȚILOR

DE ASIGURARE A MENTENANȚEI ECHIPAMENTELOR ȘI SISTEMELOR GESTIONATE

4.3

Asigurarea mentenanței 

echipamentelor de 

telecomunicații în cadrul IGPF

4.2

Asigurarea amenajării fîșiei 

de protecție a frontierei de 

stat 

Evaluarea riscurilor de 

corupție în cadrul IGPF5.1

OBIECTIVUL V.

SPORIREA GRADULUI DE INTEGRITATE A PERSONALULUI POLIȚIEI DE FRONTIERĂ,

ASIGURAREA TRANSPARENȚEI INSTITUȚIONALE, COMUNICĂRII EFICIENTE ȘI PROMOVĂRII IMAGINII  

4.1

Reconstrucția şi darea în 

exploatare a sediilor 

subdiviziunilor PF 

5.2



5.2.2

Realizarea, în comun cu partenerii de 

colaborare, a studiului de caz privind cazurile 

de corupere pasivă și consecințele acestora

DIE Trimestrul IV Studiul realizat
În limita alocațiilor bugetare

5.2.3

Organizarea și desfășurarea flash-mobului cu 

caracter de prevenire a corupției în rândurile 

angajaților PF

SRP

DIE
Trimestrul III Flash-mobul organizat și desfășurat În limita alocațiilor bugetare

5.2.4

Organizarea și desfășurarea atelierului de 

lucru cu angajații PF în vederea prevenirii și 

combaterii actelor de corupție

DIE
Trimestrul II Atelier de lucru organizat și desfășurat

În limita alocațiilor bugetare

5.2.5

Organizarea și desfășurarea exercițiului 

practic demonstrativ privind promovarea 

imaginii specificului de activitate în vederea 

investigării și prevenirii acțiunilor de corupție

DIE

 DGRU
Trimestrul IV Exercițiul practic organizat și desfășurat În limita alocațiilor bugetare

5.3.1

Asigurarea bunei implementări a proiectului 

„Consolidarea capacităților operaționale ale 

MAI (IGPF) de comunicare mai eficientă în 

domeniul managementului migrației iregulare”

SRP                               

DPPA                           

DGRU

Trimestrul IV
Activitățile organizate și desfășurate cu 

participarea reprezentanților PF

În limitele alocațiilor 

bugetare

Proiectul de asistență 

externă

5.3.2

Evaluarea gradului de implementare a 

Planului de comunicare a Poliției de Frontieră 

și elaborarea unui nou Plan în domeniul 

comunicării interne și externe

DPPA                      

SRP

Trimestrul III         

Trimestrul IV

Raport de evaluare elaborat                 

Plan pentru perioada ulterioară elaborat 

și aprobat

Nu necesită mijloace 

financiare

5.4.1

Mediatizarea evenimentelor culturale/ 

sportive/de caritate ce țin de activitatea 

Poliției de Frontieră

SRP Trimestrul IV Minim 7 evenimente organizate 
Nu necesită mijloace 

financiare

5.4.2

Organizarea pe parcursul anului, sub 

coordonarea Centrului Chinologic al Poliției 

de Frontieră, a evenimentelor mediatice cu 

implicarea cîinilor de serviciu din toate 

entitățile MAI

DGCF

 SRP
Trimestrul IV

Organizarea și desfășurarea competiției 

„Biatlon”

Evenimente mediatice organizate și 

desfășurate

În limitele alocațiilor 

bugetare

Desfășurarea activităților de 

supraveghere și control a 

respectării legislației în 

vigoare și a disciplinei de 

serviciu de către angajații PF 

5.4

Asigurarea transparenței 

instituționale și promovării 

imaginii publice

5.3
Dezvoltarea capacităților de 

comunicare în cadrul IGPF

5.2


