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P L A N 

de acțiuni al Departamentului Poliției de Frontieră pentru anul 2014 
 

OBIECTIVUL NR. 1:  

APROXIMAREA CADRULUI JURIDIC, NORMATIV ȘI DE POLITICI LA STANDARDELE UE 

MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII CADRULUI DE REGLEMENTARE ȘI DOCUMENTELOR DE POLITICI  

Acţiuni Subacţiuni Indicatori de produs/rezultat 
Termene de 

realizare 

Subdiviziunea 

responsabilă 

 

1.1.  

Perfecţionarea  

cadrului  

legislativ  

de activitate 

1.1.1. Definitivarea și înaintarea spre inițiere a 

procedurii de adoptare a proiectului legii cu privire la 

modificarea şi completarea Legii nr. 283 din 28 

decembrie 2011 cu privire la PF 

Proiect aprobat în ședința Guvernului  Trimestrul  

III 

 

DJPC 

DGRU 

1.1.2. Definitivarea și înaintarea spre inițiere a 

procedurii de adoptare a proiectului legii pentru 

modificarea şi completarea unor acte legislative (Cod 

contravențional, Legea nr. 200 din 16 iulie 2010 privind 

regimul străinilor în RM, Legea nr.215 din 04 noiembrie 

2011 cu privire la frontiera de stat a RM, Legea nr. 283 

din 28 decembrie 2011 cu privire la PF). 

Proiect definitivat și prezentat MAI în 

vederea inițierii procedurii de adoptare 

Trimestrul  

II 

DJPC 

 

1.2. 

Elaborarea și  

actualizarea  

cadrului normativ  

guvernamental  

și interior  

de activitate 

1.2.1. Definitivarea și prezentarea Guvernului spre 

aprobare a proiectului Hotărârii Guvernului pentru 

completarea Hotărârii Guvernului nr. 834 din 07 iulie 

2008 cu privire la Sistemul informațional integrat al PF 

Proiect definitivat și prezentat Guvernului 

spre aprobare 

 

Trimestrul 

II 

DJPC 

 

1.2.2. Definitivarea și prezentarea Guvernului spre 

aprobare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la 

completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 926 

din 12 decembrie 2012 

Proiect definitivat și prezentat Guvernului 

spre aprobare 

Trimestrul 

IV 

DJPC 

DGCF 

 

1.2.3. Definitivarea și înaintarea Guvernului spre 

aprobare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la 

modificarea și completarea unor Hotărâri ale Guvernului 

Proiect definitivat și prezentat Guvernului 

spre aprobare 

Trimestrul 

III 

DJPC 

DGCF 

1.2.4. Elaborarea și prezentarea Guvernului spre 

aprobare a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la 

Sistemul Național de Supraveghere a Frontierei 

Proiect elaborat și prezentat Guvernului spre 

aprobare 

Semestrul  

II 

DJPC 

DGMO  

DGCF  

1.2.5. Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului cu 

privire la completarea anexei nr. 1 la Hotărârea 

Proiect elaborat și aprobat Trimestrul 

II 

DJPC 

DPPA 
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Guvernului nr. 246 din 8 aprilie 2010   

1.2.6. Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului 

privind actele de călătorie care conferă titularului dreptul 

de trecere a frontierei de stat a RM 

Proiect elaborat și aprobat Semestrul  

II 

DJPC 

DED 

DGCF 

 

1.3. 

Elaborarea și  

actualizarea  

cadrului de politici  

publice sectoriale 

 pe domeniul de 

responsabilitate 

1.3.1. Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului cu 

privire la aprobarea Strategiei naționale de management 

integrat al frontierei de stat pentru anii 2014-2016 și a 

planului de acțiuni de implementare a acesteia 

Proiect elaborat și remis Guvernului pentru 

aprobare 

Trimestrul  

II 

 

DPPA 

DJPC 

1.3.2. Elaborarea proiectului Planului de dezvoltare a 

infrastructurii frontierei de stat pentru anii 2015-2016 

Proiect elaborat și remis Guvernului pentru 

aprobare 

Trimestrul 

IV 

DMLA, DPPA  

DJPC 

1.3.3. Elaborarea și aprobarea Programului de dezvoltare 

strategică (PDS) al PF pentru anii 2014-2016 

PDS al PF pentru anii 2014-2016 elaborat și 

aprobat 

Trimestrul  

II 

 

DPPA 

Grupul de lucru 

al DPF 

 

1.4.  

Asigurarea procesului 

de monitorizare, 

evaluare și raportare 

privind implementarea 

documentelor de 

politici 

1.4.1. Monitorizarea implementării prevederilor Planului 

de acțiuni al MAI pentru anul 2014 

Monitorizare efectuată 

Rapoarte periodice întocmite 

Trimestrul 

IV 

DPPA 

1.4.2. Monitorizarea implementării prevederilor Planului 

de acțiuni al DPF pentru anul 2014 

Monitorizare efectuată 

Rapoarte periodice întocmite 

Trimestrul 

IV 

DPPA 

1.4.3. Monitorizarea implementării Planului de acțiuni al 

PF pentru anul 2014 în vederea implementării Strategiei 

de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016 

Monitorizare efectuată 

Rapoarte periodice întocmite 

Trimestrul 

IV 

DPPA 

1.4.4. Monitorizarea implementării Planului de acțiuni al 

PF în domeniul drepturilor omului pentru anii 2013-2014 

Monitorizare efectuată 

Rapoarte periodice întocmite 

Trimestrul 

IV 

DPPA 

1.4.5. Monitorizarea implementării Planului de acțiuni al 

PF pentru anii 2013-2014 privind implementarea 

Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării 

banilor și finanțării terorismului pentru anii 2013-2017 

Monitorizare efectuată 

Rapoarte periodice întocmite 

Trimestrul 

IV 

DPPA 

1.4.6. Monitorizarea implementării Planului MAI al 

măsurilor adiționale la Programul național de asigurare a 

egalității de gen pe anii 2010-2015  

Monitorizare efectuată 

Rapoarte periodice întocmite 

Trimestrul 

IV 

DPPA 

 1.4.7. Monitorizarea implementării Planului de acțiuni al 

MAI în domeniul implementării măsurilor prevăzute în 

Foaia de parcurs privind acțiunile Guvernului în vederea 

eliminării constrângerilor critice în calea mediului de 

afaceri pentru anii 2013-2014 

Monitorizare efectuată 

Rapoarte periodice întocmite 

Trimestrul 

IV 

DPPA 

1.4.8. Monitorizarea implementării Planului de acțiuni al Monitorizare efectuată Trimestrul DPPA 
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MAI privind susținerea populației de etnie romă din 

Republica Moldova pentru anii 2014-2015 

Rapoarte periodice întocmite IV 

1.4.9. Monitorizarea implementării Planului de acţiuni al 

PF pentru anul 2014 în vederea implementării 

Programului strategic de modernizare tehnologică a 

guvernării (e-Transformare) 

Monitorizare efectuată 

Rapoarte periodice întocmite 

Trimestrul 

IV 

DPPA 

1.4.10. Monitorizarea implementării Planului național de 

acțiuni antidrog pentru anii 2014-2016  

Monitorizare efectuată 

Rapoarte periodice întocmite 

Trimestrul 

IV 

DPPA 

1.4.11. Monitorizarea implementării Planului de acțiuni 

al MAI privind implementarea Strategiei de transport și 

logistică pentru anii 2013-2020 

Monitorizare efectuată 

Rapoarte periodice întocmite 

Trimestrul 

IV 

DPPA 

1.4.12. Monitorizarea implementării Planului de acțiuni 

al MAI pentru anul 2014 privind implementarea 

recomandărilor Raportului auditului tehnologiilor 

informaționale 

Monitorizare efectuată 

Rapoarte periodice întocmite 

Trimestrul 

IV 

DPPA 

OBIECTIVUL NR. 2: 

DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 

2.1. 

Perfecţionarea  

cadrului normativ și 

de politici în domeniu.  

Consolidarea 

sistemului funcțional și 

de management 

privind procesul de 

instruire de 

specialitate și pregătire 

profesională în PF.  

Adaptarea acestora la 

standardele și cele mai 

bune practici ale  

UE 

 

 

2.1.1. Modificarea Regulamentului interior al PF, 

aprobat prin ordinul șefului DPF nr. 86 din 12.10.2012 

(procedura de acordare a gradelor speciale) 

Regulament interior modificat ți aprobat. 

Proceduri de acordare a gradelor speciale 

optimizate 

Trimestrul 

II 

 

DGRU 

2.1.2. Elaborarea și aprobarea cadrului de reglementare 

intern cu privire la aplicarea uniformă a măsurilor de 

stimulare a personalului 

Regulament elaborat și aprobat Trimestrul 

II 

 

DGRU 

2.1.3. Revizuirea și modificarea Ghidului carierei 

polițiștilor de frontieră 

 

Ghid revizuit și modificat  Trimestrul  

III 

DGRU 

2.1.4. Elaborarea Regulamentului privind  organizarea şi 

desfăşurarea concursului „Cel mai bun poliţist de 

frontieră în cadrul DPF” 

Regulament elabora și aprobat Trimestrul  

II 

DGRU 

2.1.5. Elaborarea Regulamentului privind organizarea şi 

desfăşurarea concursului „Cel mai bun profesor al anului” 

Regulament elabora și aprobat Trimestrul  

III 

DGRU 

CNPF 

2.1.6. Elaborarea Regulamentului privind pregătirea 

iniţială în cadrul PF 

 

Regulament elabora și aprobat Trimestrul  

II 

DGRU 

CNPF 

2.1.7. Elaborarea Regulamentului privind procedura de 

alocare a creditelor educaționale şi categoriilor didactice 

Regulament elabora și aprobat Trimestrul 

IV 

DGRU 

CNPF 
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pentru personalul didactic titular în învăţământul mediu 

de specialitate şi superior 

2.1.8. Definitivarea procesului de dezvoltare a resurselor 

umane în cadrul PF pentru acoperirea deficitului de 

personal  

Necesităţile de personal sunt acoperite 100%. Trimestrul  

IV 

DGRU 

2.1.9. Revizuirea cadrului normativ privind formarea 

profesională continuă a poliţiștilor de frontieră 

Cadru normativ modernizat. 

Modificări necesare aprobate 

Trimestrul 

II 

DGRU 

 

2.2. 

Instruirea şi  

dezvoltarea 

performanţelor 

profesionale ale 

personalului PF,  

inclusiv prin  

organizarea și 

participarea la  

cursurile de instruire  

pe domeniile prioritare 

ale activității PF. 

Consolidarea 

parteneriatelor și  

vizitelor de studii 

2.2.1. Elaborarea şi implementarea Programelor anuale 

de instruire 

Programe de instruire elaborate și 

implementate 

Trimestrul 

IV 

DGRU 

CNPF 

2.2.2. Instituirea sistemului de instruire la distanță e-

learning 

Sistem de instruire la distanță funcțional Trimestrul 

IV 

DGRU 

CNPF 

DGMO 

2.2.3. Dezvoltarea unui mecanism de ajustare a 

curriculei, în funcţie de necesităţile instituţionale și 

adaptarea ei la standardele și cele mai bune practici ale 

țărilor UE 

Curricule pentru cursuri de formare și 

management modernizate conform bunelor 

practici europene 

Trimestrul 

IV 

DGRU 

CNPF 

DPPA 

2.2.4. Organizarea și desfășurarea activităților de 

instruire internă și externă și dezvoltarea capacităților 

lipsă pe domeniile prioritare ale activității PF, în baza 

parteneriatelor naționale și internaționale 

Numărul activităților de instruire organizate 

și desfășurate. 

Număr de angajați instruiți. 

Numărul de vizite de studiu organizate 

Trimestrul 

IV 

 

DGRU 

2.2.5. Participarea la cursurile de perfecționare în 

domeniul investigării criminalistice și cercetării la fața 

locului a infracțiunilor informatice și infracțiunilor  legate 

de droguri, organizate în cadrul MAI 

Număr de angajați instruiți, în cadrul MAI 

Numărul de vizite de studiu organizate 

 

Trimestrul 

IV 

DGRU 

DED 

DUP 

DIS 

2.2.6. Participarea la cursurile de instruire în domeniul 

planificării bugetare pe bază de programe  

Număr de angajați instruiți, în cadrul MAI. 

Numărul de vizite de studiu organizate 

Trimestrul  

II 

DGRU 

DPPA 

DEF 

2.2.7. Elaborarea procedurii de evidenţiere vocaţională a 

calităţilor de multiplicator/formator. Aplicarea testelor de 

vocaţie după competenţe 

Procedura elaborată și aprobată. 

Teste de vocație aprobate și aplicate în 

practică 

Trimestru 

II 

DGRU 

2.2.8. Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor în vederea 

pregătirii multiplicatorilor/formatorilor 

 

Numărul ședințelor desfășurate 

Numărul persoanelor instruite 

Trimestrul 

IV 

DGRU 

2.2.9. Stabilirea procedurii de certificare a participanţilor 

la treninguri şi seminare, pentru formatori de competenţe 

profesionale, în condiţiile legii, în situaţia în care 

Procedura stabilită. 

Modele de certificate elaborate, aprobate și 

eliberate personalului instruit, conform noii 

Trimestrul 

IV 

DGRU 
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programul de formare este organizat de un furnizor din 

exterior 

proceduri  

2.2.10. Organizarea vizitelor de studii pentru preluarea 

practicilor relevante în domeniu  

Vizite de studii organizate și desfășurate. 

Practici avansate în domeniu preluate 

Trimestrul 

IV  

DGRU 

DPPA 

DCI 

 

2.3.  

Perfecționarea  

sistemului de 

recrutare, selectare, 

angajare, promovare a  

personalului 

2.3.1. Elaborarea și implementarea procedurilor 

standarde coerente de recrutare, selectare, angajare, 

transfer și eliberare, protecție și asigurare socială a 

angajaților PF 

Sistem de recrutare, evaluare şi promovare 

clar şi transparent implementat. 

Numărul candidaților la angajare. 

Numărul persoanelor angajate. 

Numărul persoanelor eliberate 

Trimestrul 

IV 

DGRU 

CNPF 

2.3.2. Integrarea noilor angajaţi: asigurarea condițiilor 

optime și monitorizarea desfășurării a perioadei de probă 

a polițiștilor de frontieră-debutanți 

Numărul angajaților debutanți. 

Numărul cursurilor de formare inițială. 

Numărul noilor angajați, care au urmat 

cursuri de formare inițială 

Trimestrul 

IV 

DGRU 

CNPF 

2.3.3. Elaborarea şi aprobarea Ghidului noului angajat Ghidul elaborat și aprobat Trimestrul 

II 

DGRU 

2.3.4. Elaborarea procedurii de evaluare a potenţialului 

şi programului de planificare a carierei polițiștilor de 

frontieră 

Procedură elaborată Trimestrul 

IV 

DGRU 

2.3.5. Asigurarea continuității în carieră a polițiștilor de 

frontieră, bazate pe rezultatele performanțelor 

profesionale 

Numărul persoanelor promovate în funcție Trimestrul 

IV 

DGRU 

2.4.  

Consolidarea  

climatului psihologic 

 în colectivele  

PF 

 

2.4.1. Consolidarea disciplinei de serviciu și climatului 

moral-psihologic al efectivului prin acordarea asistenței 

psihologice profilactice și organizarea și desfășurarea 

seminarelor și altor activități în acest sens 

Numărul de activități organizate / desfășurate. 

Numărul de participanți la aceste activități 

Trimestrul 

IV 

DGRU 

2.4.2. Efectuarea diagnozei organizaționale a PF  Numărul chestionarelor aplicate Trimestrul 

II 

DGRU 

2.4.3. Examinarea psihologică a angajaților, elaborarea 

profilurilor și întocmirea agendelor psihologice 

Numărul persoanelor evaluate. 

Numărul agendelor întocmite 

Trimestrul 

IV 

DGRU 

2.4.4. Desfășurarea de campanii și studii 

sociopsihologice 

Campanii / studii efectuate, recomandări 

înaintate 

Trimestrul 

IV 

DGRU 

2.4.5. Instruirea personalului subdiviziunilor de asistență 

psihologică în evaluarea și asistență psihologică, diagnoză 

organizațională 

Personalul responsabil de activitatea 

psihosociologică a PF instruit în domeniul 

evaluării/asistenței psihologice, diagnozei 

organizaționale 

Trimestrul 

IV 

DGRU 

CNPF 

DR 

SPF „Aeroportul 
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Internațional 

Chișinău” 

OBIECTIVUL NR. 3: 

CONSOLIDAREA CAPACITĂȚILOR INSTITUȚIONALE. 

DEZVOLTAREA COMPONENTEI DE AUDIT INTERN ȘI A MANAGEMENTULUI ECONOMICO-FINANCIAR 

3.1. 

Evaluarea  

impactului reformei 

implementate în PF. 

Consolidarea 

sistemelor funcțional, 

structural și de 

management la 

standardele  

comunitare 

3.1.1. Efectuarea unui studiu și elaborarea 

propunerilor/recomandărilor privind impactul reformei 

instituţionale şi funcţionale implementate în PF 

Studiu realizat. 

Propuneri şi recomandări înaintate 

Trimestrul 

IV 

Grupul de lucru 

3.1.2. Optimizarea procedurilor interne de comunicare, 

raportare, control și monitorizare. Elaborarea și 

implementarea cadrului de politici privind procedurile 

operaționale comune și introducerea unor sisteme de 

management modernizate (raportare, coordonare, 

comunicare, planificare, monitorizare și evaluare) 

Proceduri interne perfectate. 

Sisteme de management modernizate și 

funcționale. 

Trimestrul 

III 

Grupul de lucru  

3.2. 

Desfășurarea  

analizei funcționale în 

domeniul 

corespunderii cadrului 

instituțional, 

organizațional și 

funcțional cu  

standardele  

acquis-ului  

Schengen 

3.2.1. Identificarea și contractarea unor experți 

internaționali în vederea desfășurării analizei funcționale a 

compatibilității sistemelor funcțional; structural; 

managerial și logistic 

Experți contractați. 

Analize funcționale efectuate și recomandări 

elaborate 

 

Trimestrul  

IV 

DPPA  

 

3.2.2. Desfășurarea unor ateliere de lucru în vederea 

preluării bunelor practici urmare a analizelor funcționale 

efectuate  

Ateliere desfășurate. 

Practici preluate 

Trimestrul 

IV 

Grupul de lucru 

3.2.3. Elaborarea raportului de analiză a structurii PF în 

vederea corespunderii recomandărilor și standardelor 

Schengen 

Analiză efectuată.  

Raport elaborat și aprobat 

 

Trimestrul 

IV 

Grupul de lucru 

3.2.4. Identificarea posibilității majorării numărului de 

personal 

Argumente și inițiative promovate/ prezentate 

către autoritățile de resort  

Trimestrul 

IV 

Grupul de lucru 

3.3. 

Crearea și  

dezvoltarea sistemelor 

informaţionale şi 

comunicaţionale ale 

PF în domeniul 

procedurilor interne  

de management 

3.3.1. Dezvoltarea capacităților operaționale ale 

Sistemului informațional ”Intranet” la nivelul 

subdiviziunilor subordonate DPF 

Capacități consolidate. 

Sistem informațional funcțional 

Trimestrul 

IV 

DGMO 

3.3.2. Implementarea Sistemelor informaţionale de 

gestiune eficientă a finanţelor şi logistică 

Sistem informațional funcțional Trimestrul 

III 

DGMO 

DEF 

DMLA 

3.3.3. Asigurarea suportului necesar pentru 

implementarea și dezvoltarea Sistemului informațional 

integrat E-petiţionare, cu posibilitatea urmăririi stadiului 

Suport asigurat. 

Sistem informațional implementat 

Trimestrul 

IV 

DGMO 

DS 
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examinării documentului implementat şi accesibil 

publicului 

 

3.4.  

Consolidarea 

capacităţilor 

operaţionale şi 

manageriale ale PF 

3.4.1. Instituirea unui sistem modern de management 

operaţional al Centrului Naţional de Coordonare, prin 

crearea cadrului structural şi normativ de activitate în 

conformitate cu bunele practici şi recomandări ale UE 

Instrucțiuni în domeniul de activitate a CNC 

elaborate și aprobate. 

Mecanismul de coordonare a activității CNC 

și CRC elaborat și funcțional 

Trimestrul 

IV 

DGMO 

3.4.2. Consolidarea capacităților Direcției tehnologia 

informației, inclusiv în domeniul protecției datelor cu 

caracter personal 

Regulamentul direcției și fișele postului 

elaborate și aprobate. 

Regulamentul de aplicare a consemnelor 

implementat. 

Politica de securitate informațională și de 

prelucrare a datelor cu caracter personal 

implementată 

Trimestrul  

II 

DGMO 

DJPC 

3.4.3. Consolidarea capacităţilor operaţionale şi de 

reacţie a echipelor mobile ale Poliţiei de Frontieră 

Îndrumar de activitate al echipelor mobile 

elaborat și aprobat. 

Număr de personal instruit. 

Număr de antrenamente efectuate 

Trimestrul  

IV 

DGMO 

DGRU 

3.4.4. Consolidarea capacităților Direcției sisteme de 

monitorizare și transmisiuni 

Instrucțiuni de securitate pentru sistemul / 

subsistemele TETRA elaborate. 

Cadru normativ de activitate elaborat și 

aprobat 

Trimestrul  

II 

DGMO 

3.4.5. Elaborarea și aprobarea procedurilor standard de 

operare în domeniul managementului operațional 

 

Proceduri standard de operare elaborate și 

aprobate 

Trimestrul 

IV 

DGMO 

3.4.6. Participarea la procesul de elaborare a cadrului 

funcţional în domeniul coordonării operaționale integrate 

a forțelor și mijloacelor de toate categoriile ale MAI și a 

corelării acțiunilor sale cu alte structuri de forță ale 

statului, îndeosebi pentru situații de criză 

Amendamente înaintate la cadrul de 

reglementare și de politici pe segmentul 

gestionării situațiilor de criză, standardelor 

operaţionale. 

 

Trimestrul 

III 

DGMO 

3.4.7. Asigurarea dezvoltării de capacități în domeniul 

coordonării operaționale integrate a forțelor și mijloacelor 

PF în cadrul MAI și a corelării acțiunilor sale cu alte 

structuri de forță ale statului, îndeosebi pentru situații de 

criză 

Număr de angajați ai DPF, instruiți în cadrul 

MAI în domeniu 

Trimestrul 

IV 

DGMO 

3.4.8. Monitorizarea implementării prevederilor Planului 

de cooperare cu Agenția FRONTEX pentru anii 2012-

Monitorizare efectuată. 

Rapoarte periodice elaborate. 

Trimestrul 

IV 

DGMO 

DCI 
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2014, precum și elaborarea și semnarea Planului de 

cooperare pentru anii 2015-2017 

Plan de cooperare elaborat și propus spre 

semnare 

 

 

3.5.  

Consolidarea 

capacităților 

de audit intern 

3.5.1. Elaborarea instrucţiunilor proprii în domeniul 

auditului 

Instrucţiuni proprii în domeniul auditului 

elaborate  

Trimestrul 

IV 

SAI 

 

3.5.2. Examinarea și elaborarea proiectelor actelor 

normative în domeniul auditului 

Acte normative elaborate și coordonate 

corespunzător 

Trimestrul  

IV 

SAI 

DJPC 

3.5.3. Identificarea și desfășurarea misiunilor de 

asigurare, consiliere şi ad-hoc în domeniu, conform 

evaluării riscurilor (cu participarea și a altor specialiști din 

subdiviziunile DPF) 

Plan aprobat. 

Misiuni organizate și desfășurate. 

Raport anual 

Trimestrul  

IV 

SAI 

3.5.4. Instituirea unor mecanisme eficiente de 

monitorizare a implementării recomandărilor de audit 

intern în cadrul DPF 

Mecanisme de urmărire a implementării 

recomandărilor de audit intern, instituite 

Permanent, 

cu raport 

trimestrial 

SAI 

 

3.6.  

Consolidarea 

 capacităților în  

domeniul  

managementului 

economico-financiar 

3.6.1. Elaborarea propunerilor la proiectul legii bugetului 

de stat pentru anul 2015 

 

Propuneri la proiectul legii bugetului de stat 

elaborate și prezentate autorităților de resort în 

termenii stabiliți 

Iunie –iulie 

2014 

DEF 

3.6.2. Elaborarea propunerilor pentru rectificarea 

bugetului de stat pe anul 2014 

Elaborarea și prezentarea propunerilor de 

rectificare a bugetului DPF conform analizei 

privind formarea necesităților de mijloace 

financiare  

La 

necesitate,  

cu raport 

trimestrial 

DEF 

3.6.3. Consolidarea procesului de planificare multianuală 

 

Întocmirea și prezentarea informației în 

termenii stabiliți de legislație 

Pe 

parcursul 

anului 

DEF 

3.6.4. Elaborarea prognozei pentru Cadrul bugetar pe 

termen mediu (2013-2015) 

Întocmirea și prezentarea CBTM în termenii 

stabiliți de legislație 

Martie 

2014 

 

DEF 

3.6.5. Întocmirea Raportului asupra executării bugetului 

și respectării disciplinei financiare și economice 

Întocmirea și prezentarea Raportului asupra 

executării bugetului în termenii stabiliți de 

legislație 

Trimestrial, 

anual 

DEF, 

SEF subordonate 

3.6.6. Elaborarea Cadrului de cheltuieli pe termen mediu 

(CCTM) şi a Planului sectorial de cheltuieli (PSC) cu 

participarea angajaţilor instruiţi 

Cadru de cheltuieli pe termen mediu şi Plan 

sectorial de cheltuieli elaborate și aprobate 

Trimestrul  

III 

DPPA 

DEF 

 

3.7. 

Dezvoltarea şi 

3.7.1. Elaborarea propunerilor de proiecte şi aplicarea 

lor pentru programe de finanţare 

Experţi consultaţi. 

Parteneriate dezvoltate. 

Fişe de proiecte elaborate şi înaintate 

Trimestrul 

IV 

DPPA 
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consolidarea 

mecanismului 

intern de identificare, 

atragere şi asimilare a 

fondurilor de asistenţă 

externă 

3.7.2. Acordarea suportului la dezvoltarea unui 

mecanism de evidenţă a proiectelor de asistenţă 

desfăşurate  

Suport acordat. 

Lista proiectelor desfăşurate elaborată şi 

actualizată periodic 

Trimestrul  

II 

DPPA 

3.7.3. Evidenţa proiectelor finalizate, în curs de derulare, 

elaborate, accesate şi identificarea / monitorizarea noilor 

instrumente eligibile pentru PF 

Evidenţa proiectelor elaborate şi a activităţilor 

desfăşurate 

Trimestrul 

IV 

DPPA 

 

3.7.4. Participarea la reuniuni de coordonare a asistenţei 

externe pentru MAI 

Număr de reuniuni desfășurate 

 

Trimestrul 

IV 

DPPA 

DEF, DCI 

3.7.5. Monitorizarea implementării Matricei de Politici 

pentru suportul bugetar privind liberalizarea regimului de 

vize 2014-2016 

Monitorizare efectuată 

 

Trimestrul 

IV 

Grupul de lucru 

OBIECTIVUL NR. 4: 

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

 

4.1.  

Perfecţionarea 

cadrului normativ  

în domeniu 

4.1.1. Elaborarea și aprobarea Instrucţiunii pentru 

implementarea în practică a aplicării măsurii de interdicţie 

a intrării, în conformitate cu prevederile Legii nr. 200-

2010 privind regimul străinilor în RM 

Instrucțiune elaborată și aprobată Trimestrul 

III 

DGCF 

DJPC 

 

4.1.2. Elaborarea propunerilor şi iniţierea procedurii de 

modificare şi completare a legislaţiei şi actelor normative 

privind activitatea Portului Internaţional Giurgiuleşti 

Cadrul normativ / legislativ modificat / 

completat 

Trimestrul 

IV 

DGCF 

DR 

DJPC 

 

4.1.3. Elaborarea și aprobarea Instrucțiunii privind lucrul 

cu populația locală  

Instrucțiune elaborată și aprobată Trimestrul  

II 

DGCF 

 

4.1.4. Elaborarea Ghidului „Acţiunile personalului PF la 

depistarea substanţelor radioactive şi nucleare” 

Ghid elaborat și aprobat Trimestrul 

III 

DGCF 

DR, CNPF 

4.1.5. Elaborarea recomandărilor privind implementarea 

principiului mobilităţii în supravegherea frontierei de stat 

Recomandări elaborate și implementate 

 

Trimestrul  

II 

DGCF 

DR 

CNPF 

4.1.6. Modificarea Regulamentului de activitate al 

Direcției generale control al frontierei în contextul 

instituționalizării Direcției regim și ordine publică și a 

Centrului chinologic al DPF 

Regulament modificat. 

Direcția regim și ordine publică și Centru 

chinologic operaționale/instituționalizate 

Trimestrul  

II 

DGCF 

 

4.2.  

Perfecţionarea  

controlului frontierei  

4.2.1. Dezvoltarea practicii de patrulare comună a 

frontierei moldo-ucrainene şi patrulare coordonată a 

frontierei moldo-române 

Numărul patrulărilor comune / coordonate la 

frontiera de stat în creștere 

Trimestrul 

IV 

DGCF 

DR 
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de stat 4.2.2. Unificarea şi conformarea tehnologiei controlului 

de frontieră în conformitate cu prevederile ordinului 

comun dintre DPF și SV nr. 136-0/61 din 21.02.2013, 

elaborarea şi implementarea schemelor tehnologice 

Scheme tehnologice elaborate și aprobate Trimestrul 

IV 

DGCF 

DR 

4.2.3. Elaborarea și aprobarea Planului privind 

eficientizarea activităţii în domeniul controlului trecerii 

frontierei, securităţii aeronautice şi ordinii publice în 

Aeroportul Internaţional Mărculeşti 

Plan elaborat și aprobat Trimestrul  

II 

DGCF 

DR 

4.2.4. Consolidarea capacităților subdiviziunilor PF în 

domeniul controlului de frontieră securității aeronautice și 

menținerii ordinii publice prin organizarea și desfășurarea 

de activități instructive, antrenamente, ședințe comune 

Numărul de acțiuni desfășurate. 

Numărul de personal participant/instruit 

 

Trimestrul 

IV 

DGCF 

DGRU 

SPF „Aeroportul 
Internațional 

Chișinău” 

DR 

4.2.5. Efectuarea controalelor tematice şi acordarea 

ajutorului practic componentei manageriale a 

subdiviziunilor PF în domeniul controlului frontierei de 

stat și organizarea activității SPF 

Numărul de controale tematice efectuate Trimestrul 

IV 

DGCF 

DR 

4.2.6. Achiziţionarea şi asigurarea funcţionalităţii 

camerelor termice, a sistemelor de monitorizare şi 

înregistrare video a încălcărilor la frontiera de stat 

Cerinţele tehnice aprobate. 

4 sisteme fixe de supraveghere instalate la 

frontiera  de stat 

Trimestrul 

III 

DMLA 

DPPA 

DGCF 

DGMO 

4.3. Implementarea 

principiilor de Smart 

Borders (frontiere 

inteligente) şi e-

Frontieră în 

conformitate cu 

experienţele ţărilor 

membre ale UE 

4.3.1. Elaborarea serviciilor electronice pentru cetăţeni: 

- obţinerea permisului de activitate în zona de frontieră; 

- înregistrarea cererii de obţinere a informaţiei cu privire 

la traversarea frontierei de stat de către persoana fizică sau 

unitatea de transport 

 

Servicii electronice elaborate și 

implementate. 

Ponderea subdiviziunilor operaționale 

asigurate cu servicii electronice.  

Ponderea persoanelor care au trecut 

controlul la frontieră simplificat, prin 

proceduri automatizate sau prin punctele de 

control comun 

Trimestrul 

IV 

DGMO 

DGCF 

DR 

SPF „Aeroportul 
Internațional 

Chișinău” 

 

 

4.4.  

Implementarea 

iniţiativei europene cu 

privire la instituirea 

4.4.1. Desfășurarea procedurilor organizatorice în 

vederea creării sistemului integrat de management al 

frontierei de stat, care va include un ansamblu de 

subsisteme tehnice şi operaţionale, structurate pe o 

platformă de comunicaţii electronice comune 

Sistem comprehensiv de colectare, schimb și 

analiză a datelor elaborat și implementat în 

cadrul Centrului național de coordonare și 

Centrelor de coordonare regionale / locale 

Trimestrul 

IV 

DGMO 

DGCF 
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unui sistem modern de 

supraveghere al 

frontierei de stat 

(EUROSUR) 

4.4.2. Organizarea și desfășurarea unor măsuri prealabile 

pentru realizarea aplicaţiilor informatice care permit 

schimbul de informaţii în timp real între structurile 

naţionale şi internaţionale cu atribuţii în domeniul 

supravegherii şi controlului trecerii frontierelor 

Echipament modern, aplicaţii informatice și 

capacităţi tehnice sporite de răspuns / reacţie la 

schimbarea situaţiei la frontieră 

Trimestrul 

IV 

DGMO 

DGCF 

 

4.5. 

Consolidarea  

capacităților în  

domeniul analizei 

riscurilor 

4.5.1. Implementarea principiului selectivității 

controlului trecerii frontierei, bazat pe analiza riscurilor 

 

Mecanism de control al trecerii frontierei 

bazat pe analiza riscurilor funcțional 

Trimestrul 

IV 

DAR, DGMO, 

DGCF, DPPA, 

DR 

SPF ”Aeroportul 
Internațional 

Chișinău” 

4.5.2. Dezvoltarea și operaționalizarea Sistemului 

Informațional Integrat de Analiză a Riscurilor 

 

Sistemul Informațional Integrat de Analiză a 

Riscurilor dezvoltat/operațional 

Trimestrul 

IV 

4.5.3. Elaborarea Conceptului și Planului de acțiuni 

privind dezvoltarea activității de analiză a riscurilor  în 

cadrul PF 

Concept și Plan de acțiuni elaborate și 

aprobate 

Trimestrul  

II 

4.5.4. Elaborarea de proceduri standard de operare de 

gestionare a fluxului de date / informații și analiză a 

riscurilor 

Proceduri standard de operare elaborate și 

aprobate 

Trimestrul 

IV 

DAR 

DGMO 

DGCF 

4.5.5. Participarea în cadrul grupurilor de analiză a 

riscurilor cu partenerii din cadrul autorităţilor de frontieră, 

atât la nivel național cât și internațional, cu care PF are 

încheiate acorduri de colaborare 

Numărul de activități comune desfășurate. 

Numărul de produse analitici elaborate. 

Număr de pagini de alertă și descrieri ale 

documentelor de călătorie elaborate și 

transmise 

Trimestrul 

IV 

DAR, DGMO, 

DED, DR 

SPF „Aeroportul 
Internațional 

Chișinău” 

4.5.6. Asigurarea informațională a subdiviziunilor PF 

prin elaborarea, actualizarea și diseminarea  produselor 

analitice 

Numărul de produse analitice 

elaborate/actualizate și diseminate  

Trimestrul 

IV 

DAR 

DGMO 

DR 

SPF ”Aeroportul 
Internațional 

Chișinău” 

4.5.7. Dezvoltarea capacităților privind schimbul 

operativ de informații prin intermediul centrelor de 

contact. Elaborarea produselor analitice comune 

Schimb operativ de informații asigurat. 

Produse analitice comune elaborate și 

aplicate. 

Centre de contact la frontieră create 

Trimestrul 

IV 

DGMO,  

DGCF 

DAR 

DED 

4.5.8. Evaluarea eventualului impact și analiza riscurilor 

asupra activității PF în legătură cu semnarea acordului 

privind regimul liberalizat de vize cu UE și Turcia 

Produse analitice în domeniu elaborate și 

utilizate 

Trimestrul 

IV 

DAR 

DGMO 

DGCF 

4.6.  4.6.1. Dezvoltarea capacităților operaționale la toate Subdiviziuni echipate corespunzător. Trimestrul DGRU, DGMO 
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Consolidarea  

capacităților 

subdiviziunilor de 

aplicare a legii 

nivele de management a subdiviziunilor implicate în 

activitatea de urmărire penală, investigații speciale, de 

expertiză a documentelor 

Număr de personal încadrat şi instruit. 

Mecanism de conlucrare îmbunătăţit 

IV DUP, DIS, DAR 

DED, DR, 

SPF „Aeroportul 
Internațional 

Chișinău” 

4.6.2. Verificarea activităţii organelor de urmărire 

penală la capitolul respectării drepturilor părţilor şi altor 

participanţi ai procesului penal, implicit reţinerea, 

aducerea silită, alte măsuri de constrângere 

Numărul de cazuri de încălcare depistate la 

compartimentul respectării drepturilor 

omului.  

Reducerea ratei abaterilor în procedură penală 

și încălcărilor procesuale 

Trimestrul 

IV 

DUP 

 

4.6.3. Prevenirea și combaterea migrației ilegale inclusiv 

prin sporirea controlul respectării de către cetățenii străini 

și apatrizi a regimului de ședere în RM 

Numărul cetățenilor străini depistați care au 

încălcat regimul de ședere în RM 

Trimestrul 

IV 

DGCF 

DIS 

DGMO 

DJPC 

DR 

SPF „Aeroportul 
Internațional 

Chișinău” 

4.6.4. Identificarea organizatorilor de filiere de migrație 

ilegală a cetățenilor statelor de risc migrațional sporit ce 

tranzitează teritoriul RM 

 

Numărul filierelor identificate 

 

Trimestrul 

IV 

DIS 

DUP 

DGMO 

DR 

4.6.5. Prevenirea și combaterea contrabandei, inclusiv a 

traficului ilicit cu droguri și circulației ilegale a 

mijloacelor de transport 

Numărul grupărilor criminale documentate. 

Numărul de cazuri depistate 

Trimestrul 

IV 

DIS 

DUP 

DGMO 

DR 

4.6.6. Dezvoltarea capacităților de efectuare a 

expertizelor judiciare și constatărilor tehnico-științifice, 

dotarea cu infrastructură și echipament necesar 

 

Numărul expertizelor judiciare și constatărilor 

tehnico științifice efectuate. 

Cantitatea de echipament achiziționat / donat 

Trimestrul 

IV 

DED 

4.6.7. Intensificarea cooperării cu misiunile diplomatice 

și consulare, organizațiile internaționale de profil, 

structurile similare ale altor state în vederea depistării și 

prevenirii migrației ilegale 

Numărul ședințelor/întrunirilor comune 

desfășurate.  

Schimb informațional asigurat. 

Numărul cazurilor de încălcare a legislației 

identificate 

Trimestrul 

IV 

DIS 

DED 

DGMO 

DGCF 

OBIECTIVUL NR. 5: 
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DEZVOLTAREA COOPERĂRII INTERINSTITUȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE  

5.1.  

Consolidarea  

cooperării  

internaționale 

 

5.1.1. Asigurarea semnării Acordului între Guvernul RM 

şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei cu privire la punctele 

de contact la frontiera de stat moldo-ucraineană 

 

Acord semnat Semestrul  

II 

DCI 

5.1.2. Negocierea textului Acordului între Guvernul RM 

şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind cooperarea la 

efectuarea controlului în comun al persoanelor, 

mijloacelor de transport şi mărfurilor la frontiera de stat 

moldo-ucraineană 

Text negociat Semestrul  

II 

DCI 

5.1.3. Semnarea Protocolului între Departamentul PF al 

Ministerului Afacerilor Interne al RM şi Administraţia 

Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei cu privire la 

schimbul de informaţii statistice şi analitice 

Protocol semnat Semestrul  

II 

DCI 

5.1.4. Elaborarea, negocierea şi pregătirea către semnare 

a Planurilor de cooperare între DPF al RM și: 

- autoritatea de frontieră a României, pentru anul 2014; 

- autoritatea de frontieră a Ucrainei, pentru anul 2015; 

- autoritatea de frontieră a Georgiei, pentru anii 2014-

2015 

Planuri semnate Semestrul 

II 

DCI 

5.1.5. Asigurarea implementării prevederilor tratatelor 

internaţionale bilaterale şi multilaterale în domeniul de 

frontieră la care RM este parte şi de implementarea cărora 

este responsabil DPF 

Monitorizare efectuată. 

Rapoarte periodice elaborate 

Trimestrul 

IV 

DCI 

5.1.6. Monitorizarea implementării prevederilor 

planurilor de cooperare semnate între DPF cu Ucraina, 

Estonia, Belarus 

Monitorizare efectuată. 

Rapoarte periodice elaborate 

 

Trimestrul 

IV 

DGCF, DGMO 

DJPC, DAR 

DIE 

DPPA 

DUP 

DIS 

DCI 

5.1.7. Monitorizarea implementării activităților 

prevăzute de Planul de Acțiuni EUBAM Phase 10 

Monitorizare efectuată. 

Rapoarte periodice elaborate 

Trimestrul 

IV 

DCI 

    

5.1.8. Monitorizarea implementării proiectelor din Monitorizare efectuată. Trimestrul DCI 



 

16 

 

cadrul Parteneriatului Estic în cadrul Iniţiativei IBM Rapoarte periodice elaborate IV 

5.1.9. Monitorizarea implementării proiectelor 

identificate de instituţie în contextul realizării prevederilor 

Declaraţiei comune a Parteneriatului de Mobilitate RM - 

UE 

Monitorizare efectuată. 

Rapoarte periodice elaborate 

Trimestrul 

IV 

DCI 

DPPA 

 

5.1.10. Finalizarea procesului de negociere a textului și 

întreprinderea procedurilor prevăzute de legislație în 

vederea încheierii Acordului dintre RM şi Ucraina privind 

regimul frontierei de stat moldo-ucrainene, colaborarea şi 

asistenţa reciprocă pe probleme comune 

Numărul ședințelor organizate în acest sens Semestrul  

II 

DCI 

DPPA 

 

5.1.11. Continuarea negocierilor trilaterale pe marginea  

documentului privind punctele de joncțiune 

Numărul ședințelor organizate în acest sens Semestrul  

II 

DCI 

DPPA 

5.1.12. Semnarea de acorduri cu privire la schimbul de 

informații operative și prelucrarea datelor cu caracter 

personal, cu țările de origine a mijloacelor de transport 

sustrase 

Număr de acorduri semnate Trimestrul 

IV 

DCI  

DIS 

5.1.13. Asigurarea realizării inițiativelor MAI cu privire 

la implementarea Acordului de Asociere RM-UE  

Număr de ședințe, organizate la nivelul MAI, 

cu participarea reprezentanților DPF. Inițiative 

înaintate  

Trimestrul 

IV 

DCI 

DPPA 

 

5.2.  

Consolidarea  

cooperării 

interinstituționale 

5.2.1 Elaborarea și actualizarea cadrului normativ de 

cooperare cu instituțiile naționale și ONG-uri 

 

Cadru normativ de cooperare 

elaborat/actualizat 

Trimestrul 

IV 

DGMO,DGCF 

DPPA 

DUP 

DIS 

DAR 

DED 

DJPC 

DR 

SPF „Aeroportul 
Internațional 

Chișinău” 

5.2.2. Elaborarea și implementarea planurilor de acțiuni 

și programelor privind procedurile operaționale comune 

Număr de operațiuni (acțiuni) comune 

desfășurate. 

Număr de infracțiuni transfrontaliere şi reţele 

criminale anihilate  

Trimestrul 

IV 

DGMO 

DGCF 

DIS 

DUP 

DAR 

DED 
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DPPA 

DR și SPF 

„Aeroportul 
Internațional 

Chișinău” 

5.2.3. Elaborarea și aprobarea planului de acțiuni 

interdepartamental cu privire la prevenirea și combaterea 

fenomenului migrației ilegale 

Plan elaborat și aprobat Trimestrul  

II 

Grupul de lucru 

5.2.3. Crearea echipelor mixte între subdiviziunile 

subordonate MAI şi structurile similare de peste hotare 

pentru combaterea criminalităţii 

Echipe create. 

Numărul de patrulări realizate. 

Rezultatele patrulărilor 

Trimestrul  

II 

DGMO 

DIS, DUP 

DR 

OBIECTIVUL NR. 6: 

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII FRONTIEREI DE STAT LA NIVEL REGIONAL ȘI LOCAL, 

ÎMBUNĂTĂȚIREA CONDIȚIILOR DE MUNCĂ LA SECTOARELE PF 

 

6.1.  

Perfecționarea 

reglementărilor în 

domeniul logistic  

 

6.1.1. Actualizarea și completarea Instrucțiunilor cu 

privire la securitatea și sănătatea în muncă și securitatea 

antiincendiară în cadrul PF 

Instrucțiuni actualizate și aplicabile. Trimestrul 

III 

DMLA 

DJPC 

6.1.2. Actualizarea Regulamentului privind păstrarea, 

evidența și eliberarea armamentului, munițiilor și 

echipamentului special în subdiviziunile PF  

Regulament actualizat și funcțional. 

Norme elaborate și aprobate, în conformitate 

cu recomandările acquis-ului Schengen 

Trimestrul  

II 

DMLA 

DJPC 

6.1.3. Actualizarea Normelor unice de dotare a 

sectoarelor PF cu transport, mijloace speciale, inclusiv de 

comunicații, echipament special și alte bunuri pentru buna 

funcționare  

Norme elaborate și aprobate, în conformitate 

cu recomandările acquis-ului Schengen 

Trimestrul 

III 

DMLA 

DGCF  

DJPC 

6.1.4. Elaborarea și aprobarea Normelor unice de dotare 

a personalului cu armament, muniții și echipament special 

Norme elaborate și aprobate, în conformitate 

cu recomandările acquis-ului Schengen 

Trimestrul 

III 

DGCF 

DGMO 

DJPC 

 

6.2.  

Dezvoltarea 

infrastructurii, 

amenajarea și  

întreținerea  

frontierei 

de stat 

6.2.1. Asigurarea întreținerii frontierei de stat, 

amenajarea și deservirea culoarului și semnelor de 

frontieră 

Evaluarea efectuată, necesități identificate. 

Culoarul și semnele de frontieră deservite 

Trimestrul 

IV 

DMLA 

DGCF 

DR 

6.2.2. Construcţia şi reconstrucţia sectoarelor PF, 

conform cerinţelor şi normelor UE în conformitate cu 

Planul de dezvoltare a infrastructurii frontierei de stat 

pentru anii 2012-2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr.476 din 28 iunie 2011 

Plan realizat integral. 

Raport final privind implementarea planului 

aprobat 

Trimestrul 

IV 

DMLA 

DR 

6.2.3. Dotarea subdiviziunilor PF cu tehnică auto și Subdiviziunile operaționale ale PF dotate cu Trimestrul DMLA 
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echipament special predestinat controlului frontierei 

conform celor mai bune practici ale UE 

maşini de teren moderne, sisteme mobile de 

monitorizare video şi pe principii de 

termoviziune, montate pe mijloace de 

transport, echipament şi tehnică de calcul 

mobil pentru consultarea bazelor de date 

IV CATMÎI 

6.2.4. Modernizarea tehnologiilor și echipamentului 

special de întreținere și reparație a bunurilor 

Instituirea a 5 Centre de deservire tehnică și 

dotarea lor cu cîte o stație mobilă de deservire 

tehnică. 

Implementarea Programului „Mentenance 

PRO” pentru asigurarea evidenței lucrărilor de 

întreținere efectuate, precum și planificării 

ulterioare a lor 

Trimestrul 

IV 

DMLA 

CATMÎI 

6.2.5. Organizarea unui complex de măsuri în vederea 

efectuării reparațiilor curente și capitale a sediilor și 

obiectivelor PF. Amenajarea și menținerea în stare 

suficientă a teritoriilor subdiviziunilor PF 

Caiet de sarcini elaborat și aprobat. 

Număr de obiective reparate și amenajate 

Trimestrul 

IV 

DMLA 

CATMÎI 

DR 

6.2.6. Asigurarea cu uniformă și echipament a 

polițiștilor de frontieră 

100% din personalul PF asigurat cu uniformă 

și echipament, în conformitate cu normele 

aprobate 

Trimestrul 

IV 

DMLA 

CATMÎI 

6.2.7. Consolidarea capacităților personalului în 

domeniul logistic și achiziții prin organizarea instruirilor, 

schimb de experiență, vizite de studiu 

Capacități consolidate. 

Numărul de instruiri desfășurate. 

Numărul de persoane instruite 

Trimestrul 

IV 

DGRU 

DMLA 

DJPC 

DIE 

CATMÎI 

CNPF 

DR 

 

6.3.  

Consolidarea şi 

dezvoltarea sistemului 

informaţional  

automatizat al DPF  

PF 

6.3.1. Asigurarea interacţiunii SI „Evidenţa 

Traversărilor” a DPF cu SI „E-Viza” a MAEIE 

Interacțiunea SI asigurată Trimestrul  

II 

DGMO 

6.3.2. Asigurarea interacţiunii SI „Evidenţa 

Traversărilor” a DPF cu SI „Cartea verde” a CNPF 

Interacțiunea SI asigurată Trimestrul  

II 

DGMO 

6.3.3. Asigurarea Interacţiunii SI „Evidenţa 

Traversărilor” a DPF cu SI „ANTA” a ANTA 

Interacțiunea SI asigurată Trimestrul  

II 

DGMO 

6.3.4. Consultarea datelor din SI „APIS” – pasageri 

transportaţi de către transportatorii aerieni. (Acţiunea 

poate fi realizată dacă vor fi recepţionate informaţiile 

prealabile despre cetățenii înregistraţi la cursele aeriene 

Mecanism de consultare a datelor din SI 

„APIS” elaborat și funcțional 

Trimestrul 

IV 

DGMO 
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într-un format unic structurat) 

6.3.5. Consultarea datelor din SI „Calea ferată a RM” 

(Acţiunea dată poate fi realizată dacă vor fi recepţionate 

datele în format structurat din SI a căilor ferate din RM) 

 

Mecanism de consultare a datelor din SI 

„Calea ferată a RM” elaborat și funcțional 

Trimestrul 

IV 

DGMO 

6.3.6. Consultarea Directoriului Cheilor Publice – 

„PKD” (Obiectivul dat poate fi realizat în cazul în care ÎS 

„CRIS Registru” va realiza angajamentele asumate cu 

privire la realizarea mecanismului de verificare a 

certificatelor din paşapoartele biometrice cu informaţia 

stocată în „PKD” ICAO) 

Mecanism de consultare a Directoriului 

Cheilor Publice elaborat și funcțional 

Trimestrul 

IV 

DGMO 

6.3.7. Elaborarea SI „Verificarea Repetată a 

Automobilelor la Interpol” (Acţiunea poate fi realizată 

urmare a modificării acordului de colaborare cu BNC 

Interpol) 

SI elaborat și funcțional Trimestrul 

IV 

DGMO 

6.3.8. Modernizarea şi eficientizarea procesului de 

schimb a datelor dintre SIIPF şi SIISV la nivelul PTFS 

Minimizarea timpului de control a mijloacelor 

de transport în PTFS 

Trimestrul 

III 

DGMO 

6.3.9. Modernizarea SI „Web Client PF” şi „Multe 

Persoane” menite căutării şi vizualizării datelor cu privire 

la traversarea frontierei de stat 

SI modernizat Trimestrul 

IV 

DGMO 

6.3.10. Integrarea sistemului de  evidență electronică 

unică a contravențiilor în sistemul informațional 

automatizat „Registrul informației criminalistice și 

criminologiceˮ 

Sistem integrat și funcțional Trimestrul 

III 

DGMO  

DJPC 

 

6.3.11. Implementarea în cadrul PF a sistemului de 

achitare a amenzilor contravenționale prin intermediul 

serviciului MPay 

Sistem implementat și funcțional Semestrul  

II 

DGMO  

DJPC 

 

 

6.4. Consolidarea 

sistemului de 

telecomunicații al  

PF 

6.4.1. Finalizarea Fazei II a proiectului de 

telecomunicații fixe și mobile pentru PF 

Echipament tehnic prevăzut pentru faza II a 

proiectului instalat. 

Sistemul TETRA funcțional în conformitate 

cu cerințele prevăzute pentru faza II 

Trimestrul  

II 

DGMO 

6.4.2. Interconectarea sistemului TETRA cu bazele de 

date ale DPF 

Interconectare efectuată 

Servicii de comunicații perfecționate și 

raționalizate 

Trimestrul 

III 

DGMO 

OBIECTIVUL NR. 7: 

IMPLEMENTAREA LEGISLAȚIEI ȘI REGLEMENTĂRILOR INTERNE ÎN VEDEREA SPORIRII LEGALITĂȚII, 
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GRADULUI DE INTEGRITATE A PERSONALULUI, ȘI TRANSPARENȚEI INSTITUȚIONALE 

 

7.1.  

Consolidarea  

capacităților PF în 

domeniul prevenirii și 

combaterii faptelor de 

corupție 

7.1.1. Implementarea acţiunilor de prevenire a corupţiei 

în procesul de recrutare, selectare, angajare şi promovare 

a personalului în funcţiile publice 

Numărul de anunţuri publicate privind 

funcţiile vacante şi concursurile de angajare. 

Numărul de concursuri de angajare 

desfăşurate 

Trimestrul 

IV 

DGRU 

DIE 

7.1.2. Asigurarea funcţionării liniilor fierbinţi 

anticorupţie 

Numărul de persoane care apelează la liniile 

fierbinţi, ponderea celor care relatează despre 

corupţie 

Trimestrul 

IV 

DIE 

DGMO 

7.1.3. Actualizarea cadrului normativ intern ce 

reglementează sporirea gradului de integritate a 

personalului, și implementarea prevederilor 

regulamentului privind activitatea de prevenire a faptelor 

de corupție în cadrul PF în vederea sporirii gradului de 

integritate a personalului 

Cadru normativ actualizat. 

Numărul cazurilor de corupție în cadrul PF în 

scădere 

 

Trimestrul 

IV 

DIE 

7.1.4. Instruirea personalului în domeniul anticorupție Numărul de activități de instruire desfășurate. 

Numărul de persoane instruite 

Trimestrul 

IV 

DGRU, DIE 

 

7.1.5. Organizarea controalelor inopinate în cadrul 

subdiviziunilor PF 

Numărul de controale efectuate 

Numărul de cazuri identificate 

Numărul de anchete inițiate 

Trimestrul 

IV 

DIE 

 

7.1.6. Instituirea unui mecanism de motivare a 

cetățenilor privind denunțarea acțiunilor ilegale comise de 

către personalul PF în exercitarea atribuțiilor funcționale 

Mecanism funcțional. 

Numărul de persoane care au denunțat cazuri 

de corupție din partea polițiștilor de frontieră. 

Numărul cazurilor în care polițiștii de 

frontieră au fost implicați în acte de corupție  

Trimestrul 

IV 

DIE 

7.1.7. Fortificarea capacităţilor serviciilor specializate 

din cadrul DPF, în vederea intensificării eforturilor de 

prevenire şi combatere a corupţiei, cazurilor de tortură, 

tratament degradant şi abuz de serviciu în sistemul 

afacerilor interne 

Numărul de cursuri şi ore 

Numărul de angajaţi instruiţi 

Trimestrul 

IV 

DGRU, DIE 

DIS, DUP 

7.1.8. Elaborarea unui mecanism de monitorizare a 

modului de viață, a conduitei profesionale și integrității 

angajaților PF, inclusiv prin modernizarea și asigurarea 

aplicării metodelor performante ale măsurilor speciale de 

investigații, cu utilizarea tehnologiilor și echipamentului 

modern în relevarea cazurilor de corupție 

Mecanism de monitorizare a modului de 

viaţă, a conduitei profesionale și integrității 

angajatului PF implementat și funcțional 

Trimestrul 

IV 

DIE 
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7.1.9. Instalarea sistemelor video de monitorizare a 

sediilor subdiviziunilor DPF, a încăperilor de serviciu  și 

a autospecialelor din dotarea acestuia 

Necesarul de echipament estimat 

Donatori identificați 

Fișe de proiect înaintate 

Caiete de sarcini elaborate 

Echipamente achiziționate 

Trimestrul 

IV 

DGMO, DMLA 

DPPA, DIE 

DIS, DR 

SPF Aeroportul 

Internațional 

Chișinău 

OBIECTIVUL NR. 8: 

DEZVOLTAREA COMUNICĂRII INTERNE ȘI EXTERNE ȘI SPORIREA TRANSPARENȚEI INSTITUȚIONALE 

8.1. 

Consolidarea și 

dezvoltarea 

comunicării interne și 

externe a PF 

8.1.1. Elaborarea și implementarea Planului de 

comunicare al PF pentru 2014-2016, ca parte componentă 

a Strategiei de Comunicare a MAI 

Plan de Comunicare pentru 2014 – 2016 

elaborat și implementat 

Trimestrul  

II 

SRP 

DGRU 

DPPA 

8.1.2. Desfășurarea unui Studiu privind comunicarea 

internă și externă a PF 

Studiu privind comunicarea internă și externă 

a PF, cu recomandări privind îmbunătățirea 

comunicării organizaționale desfășurat 

Trimestrul 

II 

SRP 

DGRU 

DPPA 

8.1.3. Elaborarea unui spot video de prezentare a 

activității PF și plasarea acestuia pe pagina web și de 

social media (Facebook, Youtube) ale PF și alte mijloace 

de informare online 

 

Spot video de prezentare a activității PF 

elaborat și făcut public 

Trimestrul  

II 

 

SRP 

CNPF 

DR 

SPF Aeroportul 

Internațional 

Chișinău 

alte subdiviziuni 

 

Lista acronimelor: 
 

UE – Uniunea Europeană 

RM – Republica Moldova 

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

FRONTEX - Agenția Europeana pentru Gestionarea Cooperării Operaționale la 

Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene 

MAI – Ministerul Afacerilor Interne 

PF – Poliția de Frontieră 

DPF – Departamentul Poliției de Frontieră 

DGCF – Direcţia generală control al frontierei 

DGMO – Direcţia generală management operaţional 

DGRU – Direcţia generală resurse umane 

DUP – Direcţia urmărire penală  

DIS – Direcţia investigaţii speciale 

DJPC – Direcţia juridică şi practică contravenţională 

DAR – Direcţia analiza riscurilor 

DED – Direcţia expertiză a documentelor 

DIE – Direcţia inspecţie efectiv 

 

 

 

 

 

 

DPPA – Direcţia politici şi proiecte de asistenţă 

DCI – Direcţia cooperare internaţională 

DMLA – Direcţia management logistic şi achiziţii 

DEF – Direcţia economie şi finanţe 

DS – Secretariat (cu statut de direcţie) 
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SAI – Secţia audit intern 

SRP – Secţia relaţii publice 

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

CNPF – Colegiul Naţional al Poliţiei de Frontieră 

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

SPF – Sector al Poliției de Frontieră 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


