Anexă nr. 1
la Strategia naţională de management integrat
al frontierei de stat pentru perioada 2014-2017
PLANUL
de implementare a Strategiei Naţionale de Management Integrat al Frontierei de Stat pentru perioada 2014 - 2017
Sursa de finanțare
Indicatori de progres/performanță
(mii lei)
Obiectivul I: Dezvoltarea resurselor umane și perfecționarea sistemului instituțional
MAI (DPF) Nu necesită finanțare a) Procese şi proceduri operaționale
1.1. Perfecționarea 1) Efectuarea analizei funcționale a PF. Sem. I
Armonizarea cu standardele UE a sistemelor 2015
interne şi de management, modernizate
sistemului
Parteneri:
funcțional, structural și de management în baza
Instituții din
şi transparente, implementate
instituțional
concluziilor analizei funcționale
UE, în funcție
de necesități
2) Consolidarea sistemului structural al PF în Sem. I
MAI
În limita alocațiilor a) Sistem structural și de management
vederea asigurării eficacității operaționale și 2016
(DPF)
bugetare
instituțional - coerent, armonizat,
corelării cu cerințele și standardele aquis-ului
operațional
Schengen
1) Completarea și modificarea cadrului Anual
MAI (DPF) Nu necesită finanțare a) Cadru normativ și de politici de
1.2. Consolidarea
normativ și de politici în domeniu
management resurse umane - dezvoltat,
sistemului de
adaptat, completat
management al
resurselor
2) Consolidarea sistemului funcțional și de Sem. I
MAI (DPF) Nu necesită finanțare a) Sistem funcțional și de management
umane
management al carierelor, îmbunătățirea şi 2017
al carierelor - dezvoltat, adaptat,
compatibilizarea acestuia cu practicile europene
completat
relevante
3) Elaborarea și implementarea procedurilor Sem. II
În limita alocațiilor a) Sistem de recrutare, evaluare şi
standard coerente de recrutare, selectare, 2016
bugetare
promovare clar şi transparent angajare, transfer și eliberare, precum și a
Proiecte și programe implementat
sistemului motivant și eficace de protecție și
de asistență externă
b) Sistem de protecție și asigurare
asigurare socială a personalului
socială a personalului - motivant și
eficace
4) Revizuirea sistemului de motivare a Sem. I
În limita alocațiilor a) Mecanisme de motivare - proiectate
personalului pentru diminuarea fluctuației de 2016
bugetare
și aplicate.
efective, creșterea atractivității profesiilor și
b) Fluctuația de efective - diminuată
asigurarea drepturilor / condițiilor de muncă
adecvate
N/o

Acţiuni

Sub-acțiuni

Termen Responsabili

1

N/o

Acţiuni

Sub-acțiuni

Termen Responsabili

1.3. Dezvoltarea
politicilor
relevante în
domeniul
egalității de gen

1) Îmbunătățirea cadrului legislativ în vederea Sem. I
sporirii protecției sociale a polițiștilor de 2016
frontieră de gen feminin
2) Încurajarea recrutării personalului de sex Anual
feminin, elaborarea și actualizarea politicilor
necesare

MAI (DPF)

1.4. Proiectarea
standardelor
ocupaționale
(SO) și a
formării pe
bază de
competențe
profesionale

1) Realizarea hărții ocupațiilor și competențelor Sem. II
profesionale din cadrul DPF
2014

MAI (DPF)

2) Elaborarea SO pentru ofițerul și subofițerul
PF (pentru primele funcții în care sînt numiți
absolvenții instituțiilor de învățămînt care
formează polițiști de frontieră) și extinderea
acestui sistem și pentru categorii de posturi
3) Elaborarea actelor normative necesare,
pregătirea specialiștilor pentru realizarea de SO

Sem. II
2014 și
anual
pînă în
2017
Sem. II
2014

MAI (DPF)

4) Transferul SO în standarde de pregătire și Sem. II
proiectarea formării centrate pe competențe 2015
profesionale

MAI (DPF)

1) Instruirea personalului specializat în Sem. I
consilierea angajaților cu privire la rezolvarea 2015
situațiilor de criză sociale, profesionale sau
familiale
2) Dezvoltarea sistemului de diagnoză Sem. II
organizațională
2015
3) Dezvoltarea activității de asistență Sem. II
psihologică și a instrumentelor de evaluare 2015
psihologică și de evidență a evaluărilor
efectuate

MAI (DPF)

1.5. Dezvoltarea
capacităților de
asistență
psihologică

MAI (DPF)

2

MAI (DPF)

MAI (DPF)
MAI (DPF)

Sursa de finanțare
Indicatori de progres/performanță
(mii lei)
Nu necesită finanțare a) Politica de gen - implementată
Nu necesită finanțare a) Politică de gen, implementată.
c) Ponderea polițiștilor de frontieră de
sex feminin, minim 20% din totalul
personalului
Proiecte și programe a) Harta ocupațiilor și a competențelor
de asistență externă
profesionale din cadrul DPF - elaborată
și utilizabilă pentru managementul
resurselor umane
Proiecte și programe a) SO - elaborate / instituționalizate, în
de asistență externă
baza hărții ocupațiilor PF

Proiecte și programe a) Cadrul normativ - revizuit, actualizat
de asistență externă
b) specialiști din PF - capabili să
gestioneze problematica SO
Proiecte și programe a) SO - transferate în sistemul de
de asistență externă
formare;
b) Programele de formare - proiectate
pe competențe profesionale
În limita alocațiilor a) Numărul personalului instruit.
bugetare
b) Numărul cursurilor la care personalul
PF a luat parte
Nu necesită finanțare a) Sistem de diagnoză organizațională funcțional
În limita alocațiilor a) Sistem de asistență psihologică bugetare
proiectat și funcțional
b) Instrumente de evaluare psihologicăutilizate

N/o

Acţiuni

1.6. Consolidarea
sistemului
funcțional, de
management
instituțional,
precum și de
instruire de
specialitate și
pregătire
profesională

Sub-acțiuni

Termen Responsabili

1) Adaptarea și modernizarea sistemului de Sem. II
formare inițială și continuă, introducerea 2015
standardelor unitare de pregătire, elaborarea,
actualizarea și implementarea strategiilor
instituționale de formare
2) Realizarea sistemului indicatorilor de
performanță individuală și organizațională,
optimizarea sistemului de evaluare a
performanțelor individuale și organizaționale

MAI (DPF)
MF (SV)
ANSA
Parteneri:
EUBAM
FRONTEX
MAI (DPF)
Parteneri:
EUBAM

Sursa de finanțare
(mii lei)
În limita alocațiilor
bugetare
Proiecte și programe
de asistență externă

Indicatori de progres/performanță

În limita alocațiilor
bugetare
Proiecte și programe
de asistență tehnică și
financiară externă
Nu necesită finanțare

a) Sistem de instruire propriu instituționalizat / consolidat
b) Acces la platforma de formare elearning - pentru cel puțin 90% din
personalul PF
a) Programe pentru cursuri de formare
specializată a polițiștilor de frontieră modernizate și ajustate conform CCC

a) Programe pentru cursuri de formare
inițială, continuă și de dezvoltare
managerială - modernizate conform
bunelor practici europene
b) Strategii de instituționale de formare
- elaborate și actualizate
Sem. II
Nu necesită finanțare a) Sistemul indicatorilor de evaluare a
2015
performanțelor - dezvoltat și aplicat
b) b) Proceduri de evaluare a
performanțelor profesionale - revizuite
și aplicate, 100% din personalul evaluat
Anual
MAI (DPF) În limita alocațiilor a) Cursuri de formare - proiectate și
utilizate
Parteneri: bugetare.
Instituții din Proiecte și programe b) Personalul relevant, pe domenii UE, în funcție de asistență externă
format
de necesități

3) Instruirea personalului în domeniul
managerial, al comunicării și relațiilor publice,
limbilor străine, integrării europene, planificării
strategice, managementului de proiect, accesării
de finanțări externe, etică, deontologie și
integritate
4) Dezvoltarea soluțiilor de formare e-learning Sem. II MAI (DPF)
și extinderea accesului la acest tip de formare 2016
Parteneri:
pînă la nivel local. Efectuarea investiţiilor în
Instituții din
tehnologiile necesare dezvoltării sistemului de
UE, în funcție
instruire e-learning
de necesități
5) Ajustarea programelor de formare inițială și Anual
MAI (DPF,
continuă în funcţie de necesităţile instituţionale
IGP) MF (SV)
și adaptarea acestora la standardele și cele mai
ANSA
bune practici ale țărilor UE (FRONTEX CCC)
Parteneri:
FRONTEX
6) Elaborarea și implementarea de programe Anual
MAI (DPF,
integrate de instruire pe tematici de interes
BMA)
comun, inclusiv combaterea contrabandei și
MF (SV)
crimei organizate; conceptul MIFS, cooperarea
Ministerul
judiciară internațională, limbi străine, pericolele
Mediului
de sănătate publică etc.
(ANRANR)
ANSA, MS
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În limita alocațiilor a) Programe integrate de instruire bugetare
elaborate şi implementate, dezagregate
pe tematica instruirii
b) Numărul personalului instruit

N/o

Acţiuni

Sub-acțiuni

Termen Responsabili

7) Organizarea de activități de formare inter- Anual
instituționale în cascadă, inclusiv formare intersectorială
pe
aspecte
de:
activitate
polițienească, securitate frontalieră, activitate
vamală, riscuri fitosanitare, veterinare și de
sănătate, căutare și cercetare specializată,
tehnici de interviu, urmărire penală, expertiză
criminală etc.

1.7. Evaluarea
riscurilor
instituţionale
de corupţie şi
implementarea
planurilor de
integritate

1) Elaborarea și implementarea metodologiei Sem. II
de analiză a riscurilor interne de corupție
2015
2) Elaborarea / actualizarea / evaluarea
Sem. II
programelor și planurilor de integritate 2015
instituționale

Sursa de finanțare
(mii lei)
În limita alocațiilor
bugetare
Proiecte și programe
de asistență externă

MAI (DPF,
BMA)
MF (SV)
Ministerul
Mediului
(ANRANR)
ANSA, MS
Parteneri:
EUBAM
FRONTEX
MAI (DPF, Nu necesită finanțare
SPIA)
CNA
MAI (DPF, Nu necesită finanțare
SPIA)
CNA

Indicatori de progres/performanță
a) Numărul
de
instruiri
interinstituționale pe tematica instruirii
b) Numărul personalului instruit pe
tematica instruirii
c) Numărul de schimburi de experiență
pe tematica instruirii
d) Numărul de vizite de studii pe
tematica instruirii
e) Numărul de instruiri la locul de
muncă pe tematica instruirii
a) Analize și profiluri de risc privind
cauzele și condițiile favorizante pentru
apariţia corupţiei - elaborate și utilizate
a) Programe și planuri de integritate
instituționale - aplicate

Obiectivul II: Perfecționarea cadrului de suport normativ al MIFS
CNIFS
Nu necesită finanțare a) Numărul propunerilor elaborate /
2.1. Perfecționarea 1) Promovarea propunerilor de îmbunătățire și Anual
completare
a
cadrului
normativ
și
de
politici
în
Autoritățile
din
înaintate de îmbunătățire și completare
cadrului
domeniul MIFS
sistemul MIFS
a cadrului normativ și de politici în
normativ
domeniul MIFS.
b) Ponderea propunerilor adoptate din
totalul elaborat înaintat (%)
2) Evaluarea legislației și procedurilor Anual
MAI (DPF) Nu necesită finanțare a) Studiu de evaluare privind nivelul de
autorităților de MIFS în vederea identificării
MF (SV)
conformare al legislației și procedurilor
nivelului de conformare cu aquis-ul și
Ministerul
autorităților de MIFS cu aquis-ul și
standardelor UE în domeniul MIFS
Agriculturii și
standardelor UE în domeniul MIFS –
Industriei
realizat, iar concluziile utilizate
Alimentare
ANSA
MS
Parteneri:
EUBAM
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N/o

Acţiuni

Sub-acțiuni
3) Elaborarea cadrului normativ și procedural
al autorităților cu atribuții nemijlocite la
frontieră în vederea asigurării conformității cu
acquis-ul UE, Ghidul UE privind MIF, Codului
Frontierelor Schengen, Codului Vamal al
Uniunii, Ghidului Vamal al UE și standardele
fitosanitare, veterinare și de sănătate ale UE și
internaționale
4) Elaborarea de manuale de bune practici pe
tematici legate de rolurile și responsabilitățile
autorităților de MIFS, precum și proceduri
generale și specifice aferente MIFS

Sursa de finanțare
Indicatori de progres/performanță
(mii lei)
Anual
MAI (DPF) În limita alocațiilor a) Numărul de modificări la actele
MF (SV) bugetare
normative ale autorităților cu atribuții
ANSA
nemijlocite la frontieră elaborate /
MS
înaintate, conform standardelor UE
b) Numărul
de
proceduri
ale
Parteneri:
EUBAM
autorităților cu atribuții nemijlocite la
frontieră în domeniul MIFS elaborate
și aprobate, conform standardelor UE
Sem. II
CNMIFS
În limita alocațiilor a) Manuale de bune practici pe
2016 Autoritățile din bugetare
tematicile de interes: rolurile și
sistemul MIFS
responsabilitățile autorități de MIFS,
proceduri generale și specifice aferente
Parteneri:
EUBAM
MIFS - elaborate și utilizate

Termen Responsabili

5) Elaborarea/actualizarea regulamentelor
interne ale autorităților de MIFS pentru
implementarea recomandărilor și bunelor
practici care să descrie rolurile și
responsabilitățile distincte în domeniul MIFS

Sem. I
CNMIFS
În limita alocațiilor a) Regulamente interne ale autorităților
2016 Autoritățile din bugetare
de MIFS pentru implementarea
sistemul MIFS
recomandărilor și bunelor practici –
elaborate și funcționale
Parteneri:
EUBAM

6) Consolidarea cooperării autorităților din
sistemul MIFS prin elaborarea, dezvoltarea,
aplicarea și corelarea procedurilor standard de
operare în domeniile de interes comun
(managementul comun al crizelor și al
situațiilor de urgență, incidentelor, activități
operaționale de același tip)
7) Modificarea și completarea Legii nr. 132 din
08 iunie 2012 privind desfășurarea în siguranță
a activităților nucleare prin includerea de
atribuții specifice DPF în Capitolul III,
Competența autorităților cu atribuții în
domeniul activităților nucleare și radiologice

Sem. I
CNMIFS
Nu necesită finanțare a) Proceduri standard de operare 2016 Autoritățile din
elaborate, dezvoltate și aplicate.
sistemul MIFS
b) Numărul domeniilor reglementate
Ministerul
Mediului
(ANRANR)
Sem. I
2015

MAI (DPF)

5

Nu necesită finanțare Atribuții specifice DPF - introduse în
Legea nr. 132 din 08 iunie 2012 privind
desfășurarea în siguranță a activităților
nucleare

N/o

Acţiuni

Sursa de finanțare
(mii lei)
Obiectivul III: Consolidarea capacitaților de control al frontierei de stat
3.1. Supravegherea frontierei
1) Dotarea subdiviziunilor PF cu mijloace Sem. II MAI (DPF) În limita alocațiilor
3.1.1 Dezvoltarea
capacităților de tehnice / echipamente, fixe şi mobile, optice şi 2017
Parteneri: bugetare
Instituții din Suportul bugetar
supraveghere a electronice de observare / supraveghere /
monitorizare şi înregistrare video pe timp de zi /
UE, în funcție Proiecte și programe
frontierei de
noapte şi de termoviziune
de necesități de asistență externă
stat pe toate
DTRA
segmentele
(terestre,
2) Securizarea sediilor PF prin dotarea acestora Sem. II MAI (DPF) În limita alocațiilor
fluviale și
cu echipamente necesare (de monitorizare 2016
bugetare
aeriene)
video, alertare, iluminare), suplimentarea cu
Suportul bugetar
efective și conectarea cu CNC și centrele de
Proiecte și programe
coordonare regionale / locale
de asistență externă
3) Organizarea şi desfăşurarea operaţiunilor Anual
MAI (DPF) În limita alocațiilor
comune de supraveghere a frontierei cu
Parteneri: bugetare
serviciile de frontieră ale statelor vecine,
EUBAM
inclusiv patrularea comună a frontierei moldo –
FRONTEX
ucrainene şi patrularea coordonată a frontierei
de stat moldo – române
4) Constituirea, la nivel central și regional, a Sem. II MAI (DPF) În limita alocațiilor
subdiviziunilor specializate de intervenție 2015
bugetare
Asigurarea lor cu personal pregătit, în mod
Proiecte și programe
adecvat, dotarea cu mijloace și echipamente
de asistență externă
necesare

3.1.2. Dezvoltarea
capacităților
serviciului
chinologic

Sub-acțiuni

Termen Responsabili

5) Dezvoltarea capacităților tehnice de Sem. II
securitate aeronautică și a mijloacelor feroviare 2015
prin dotarea cu echipamentelor necesare

MAI (DPF)

1) Elaborarea procedurilor standard de operare Sem. II
în domeniu
2015
2) Instruirea personalului implicat în antrenarea Anual
cîinilor de serviciu

MAI (DPF)
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MAI (DPF)
Parteneri:
EUBAM

Indicatori de progres/performanță

a) Numărul subdiviziunilor dotate.
b) Numărul echipamentului achiziționat
și în uz

a) Numărul echipamentului achiziționat
și în uz
b) Numărul subdiviziunilor dotate

a) Numărul patrulărilor comune și
monitorizărilor coordonate efectuate
b) Numărul operațiunilor comune de
supraveghere efectuate
c) Numărul personalului implicat în
operațiuni comune
a) Actele normative – elaborate,
funcționale
b) Numărul personalului încadrat şi
instruit
c) Numărul subdiviziunilor echipate
corespunzător
În limita alocațiilor a) Numărul subdiviziunilor echipate
bugetare
corespunzător
Proiecte de asistență
externă
Nu necesită bugetare a) Proceduri standard de operareelaborate, dezvoltate și aplicate
În limita alocațiilor a) Numărul personalului instruit.
bugetare
b) Numărul cursurilor la care personalul
PF a luat parte

N/o

Acţiuni

Sub-acțiuni

Termen Responsabili

Sursa de finanțare
(mii lei)
3) Achiziționarea, dresarea și folosirea cîinilor Anual
MAI (DPF) În limita alocațiilor
de serviciu
bugetare
Proiecte și programe
de asistență externă
3.2. Controlul trecerii frontierei de stat
MTIC
Suport bugetar
3.2.1 Implementarea 1) Achiziționarea și instalarea în PTF a Sem. II
tehnologiilor
de
recunoaştere
facială
(FRS)
în
2015
MAI
(DPF)
noilor
baza studiului de fezabilitate realizat de MTIC
tehnologii
Parteneri:
Instituții din
privind
UE, în funcție
controlul
de necesități
trecerii
frontierei
2) Obținerea accesului la PKD național Sem. II
MTIC
Suport bugetar
(semnăturile digitale) aplicate în paşapoartele 2016
MAI (DPF)
cu date biometrice
Parteneri:
Instituții din
UE, în funcție
de necesități
3. Susținerea realizării EAC (Extend Acces Sem. II
MTITC
În limita alocațiilor
Control) și SAC (Supplemental Acces Control) 2017
MAI (DPF) bugetare
la PTF și în cadrul E-gate
Proiecte și programe
de asistență externă
3) Procurarea și dotarea PTF cu echipamente Sem. II MAI (DPF) Suport bugetar
speciale de detecție a prezenței în mijloacele de 2015
Parteneri:
transport a persoanelor ascunse, substanțelor și
DTRA
materialelor interzise, tehnologiilor nucleare, a
armelor şi mijloacelor letale neconvenționale,
armelor de distrugere în masă; instruirea
personalului în domeniu
4) Simplificarea și automatizarea procedurilor Sem. II MAI (DPF, În limita alocațiilor
de control al trecerii frontierei de stat prin 2017
BMA, STI) bugetare
dotarea PTF cu sisteme automatizate de
Parteneri: Proiecte și programe
efectuare a controlului trecerii frontierei
Instituții din de asistență externă
UE, în funcție
de necesități
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Indicatori de progres/performanță
a) Numărul de câini achiziționați
b) Numărul cazurilor de contracarare a
activităţilor ilegale la frontieră cu
folosirea câinilor de serviciu
a) Echipament modern - achiziționat,
instalat și operațional
b) Gradul de satisfacție a publicului față
de serviciile de control la frontieră
a) PKD național - operațional și
interoperabil cu sistemele ICAO și nonICAO
b) Acces la PKD - asigurat
a) EAC și SAC - realizate și funcționale
b) sistemul E-gate - funcțional
a) Numărul
echipamentelor
și
mijloacelor
speciale
achiziționate,
instalate și în uz
b) Numărul subdiviziunilor dotate
c) Numărul personalului instruit în
utilizarea noului echipament
a) Numărul sistemelor automatizate și
simplificate de control al trecerii
frontierei instalate și operaționale
b) Ponderea cetățenilor cărora le-a fost
autorizată trecerea frontierei de stat
conform noilor proceduri (%)

N/o

Acţiuni

3.2.2 Dezvoltarea
capacităților de
control al
trecerii
frontierei de
stat

Sub-acțiuni

Termen Responsabili

5) Supravegherea video continuă a activităţii, Sem. II
fluxului de persoane şi a mijloacelor de 2017
transport, monitorizarea regimului în cadrul
PTF și implementarea măsurilor de prevenire a
faptelor de corupție

MAI (DPF)
MF (SV)
Parteneri:
Austria,
România,
Bulgaria

1) Instruiri / schimb de experiență pentru Anual
personalul PF în domeniul examinării
documentelor, înregistrării datelor biometrice,
utilizării echipamentului modern, securității
aeronautice și asigurării ordinii publice în PTF
2) Extinderea numărului PTF controlate în Anual
comun cu autoritățile de frontieră ucrainene în
conformitate cu Conceptul de Control Comun
al Frontierei

MAI (DPF)
Parteneri:
EUBAM;
DTRA

3) Evaluarea în comun cu autoritățile ce dețin Sem. II
atribuții nemijlocite la frontieră a mijloacelor 2014
tehnice și echipamentelor existente pentru
efectuarea controlului trecerii frontierei în linia
I și II, incluzînd recomandări pentru înlocuirea
/ actualizarea / procurarea echipamentului
necesar

4) Dotarea adecvată a spațiilor PTF în vederea Sem. II
asigurării
condiţiilor
necesare
pentru 2017
gestionarea situaţiilor și a tratamentului uman
al solicitanţilor de azil şi persoanelor cu
interdicţie de intrare în RM, precum și pentru
efectuarea controlului în linia II
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MAI (DPF)
MF (SV)
MAEIE
Parteneri:
EUBAM
MAI (DPF,
BMA)
MF (SV)
ANSA
Parteneri:
EUBAM

MAI (DPF,
BMA)
MF (SV)
Parteneri:
UE

Sursa de finanțare
(mii lei)
În limita alocațiilor
bugetare
Proiecte și programe
de asistență externă

Indicatori de progres/performanță

a) Sisteme de supraveghere audio-video
- instalate în fiecare PTFS
b) Numărul faptelor de încălcare a
regimului în cadrul PTFS depistate
c) Procentul (%) faptelor de corupție
depistate prin utilizarea mijloacelor de
supraveghere audio-video
În limita alocațiilor a) Numărul personalului instruit
bugetare
b) Numărul cursurilor la care personalul
Proiecte și programe PF a luat parte
de asistență externă
În limita alocațiilor a) Numărul PTF controlate în comun cu
bugetare
autoritățile de frontieră ucrainene-în
Proiecte și programe creștere
de asistență externă
Suport bugetar

a) Studiu de evaluare a mijloacelor
tehnice și echipamentului existente
pentru efectuarea controlului trecerii
frontierei în linia I și II în PTF- elaborat
b) Recomandări pentru înlocuirea /
actualizarea/procurarea echipamentului
necesar, inclusiv pentru tratamentul
uman al animalelor vii, precum încăperi
controlate termic, laboratoare și
incineratoare – formulate și aplicate
În limita alocațiilor a) Numărul PTF asigurate cu condiții
bugetare
necesare gestionării situaţiilor privind
Proiecte și programe solicitanţii de azil, persoanele cu
de asistență externă
interdicție de intrare în RM și efectuării
controlului în linia II

N/o

Acţiuni

Sub-acțiuni

1) Organizarea și desfășurarea instruirilor
pentru agenții de transport privind controlul
documentelor de călătorie și cerințele de intrare
în țară
2) Elaborarea şi coordonarea cu Centrul de
Sănătate Publică teritorial, a planului de
pregătire şi intervenție în urgențe de sănătate
publică în PTF
3) Participarea la implementarea serviciului eviza
4) Realizarea și implementarea mecanismului
de evidență statistică și raportare în format
electronic a deplasării grupurilor organizate de
turiști, prin încheierea acordului trilateral de
cooperare între DPF, Agenția Turismului și
Biroul Național de Statistică
5) Îmbunătățirea condițiilor de traversare a
frontierei de către grupurile organizate de turiști
prin realizarea în PTF a „coridorului verde” în
perioadele de vîrf de sezon (iulie-august;
decembrie-ianuarie)
3.2.4 Simplificarea 1) Introducerea conceptului european al
depozitului provizoriu, ca magazie de păstrare
regulilor de
sau pînă la plasarea mărfurilor într-un regim
punere în
circulație liberă vamal, accesibil oricărui importator
a mărfurilor
2) Implementarea normelor juridice pentru
prin
introducerea sistemelor de control al
introducerea și importurilor și exporturilor
optimizarea
3) Revizuirea cadrului legal în vederea
procedurilor,
implementării procedurilor simplificate de
reducerea
vămuire
costurilor și
4) Introducerea modificărilor și completărilor
timpului de
necesare în legislația privind domeniul
vămuire
contravențiilor vamale
3.2.3 Facilitarea
controlului
trecerii
frontierei de
stat

Termen Responsabili
Anual

Anual în
luna
ianuarie

Sursa de finanțare
Indicatori de progres/performanță
(mii lei)
În limita alocațiilor a) Numărului de călători transportați
bugetare
fără acte de călătorie valabile în timpul
trecerii frontierei de stat - diminuat

MAI (DPF)
MTID
Parteneri:
EUBAM
MAI (DPF), În limita alocațiilor a) Plan - elaborat şi implementat
MF (SV) bugetare
MS

MAEIE, MAI În limita alocațiilor a) Serviciul e-viza - perfecționat
(BMA, DPF) bugetare
Sem. II
DPF
În limita alocațiilor a) Acordul - încheiat
2015
Agenția
bugetare
Turismului
Biroul Național
de Statistică
Anual

În limita alocațiilor a) „Coridorul verde” - funcțional
bugetare

Sem. II
2015

DPF

Sem. II
2015

MF (SV)

Sem. II
2015

MEc
MF (SV)

Sem. II
2015

MEc
MF (SV)

Nu necesită bugetare

a) Cadrul legal - examinat și ajustat

Sem. I
2015

MEc
MF (SV)

Nu necesită bugetare

a) Propuneri de amendare a cadrului
legal de referință - elaborate și
aplicabile
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În limita alocațiilor a) Depozit provizoriu - instituționalizat
bugetare
și operațional
Proiecte și programe
de asistență externă
Nu necesită bugetare a) Normele juridice – elaborate și
aplicate

N/o

Acţiuni

3.3.1 Dezvoltarea
capacităților
instituționale
de colectare,
stocare,
evaluare și
prelucrare a
datelor /
informațiilor
care privesc
securitatea
frontalieră a
RM

Sub-acțiuni

Termen Responsabili

5) Instituirea mecanismului de recunoaștere, Sem. II
MEc
inclusiv în mod unilateral, a certificatelor fito- 2015
MF (SV)
sanitare, sanitar-veterinare, a autorizațiilor de
import, export sau tranzitare a mărfurilor cu
dublă destinație emise de organele competente
în domeniu ale altor state
6) Simplificarea mecanismului de confirmare a Sem. II
MEc
exportului
2015
MF (SV)
7) Implementarea mecanismului de amînare a Sem. I
MEc
termenului de plată a drepturilor de import, 2015
MF (SV)
concomitent cu extinderea de garantare
3.3. Analiza informațiilor
1) Elaborarea cadrului de politici privind Sem. II MAI (DPF)
analiza informațiilor Poliția de Frontieră
2014
Parteneri:
OIM, EUBAM
2) Elaborarea cadrului de reglementare privind Sem. II MAI (DPF)
procedurile operaționale de analiză a 2014 Grupul comun
informațiilor în Poliția de Frontieră
de analiza
riscurilor
Parteneri:
OIM, EUBAM
3) Dezvoltarea sistemului informațional de Sem I
MAI (DPF)
analiză a riscurilor și realizarea suportului 2016
Parteneri:
informatic al activităților în domeniu
FRONTEX,
(procurarea de echipamente, constituirea de
EUBAM
baze de date integrate, programe informatice,
instrumente de analiză etc.)
4) Elaborarea și aplicarea standardului Sem. I
ocupațional al analistului de informații, 2015
completarea cadrului metodologic / al
procedurilor standard de operare și pregătirea
profesională a specialiștilor în domeniu
10

MAI (DPF)

Sursa de finanțare
Indicatori de progres/performanță
(mii lei)
În limita alocațiilor a) Mecanism
de
recunoaștere
a
bugetare.
certificatelor
fito-sanitare,
sanitarveterinare, emise de organele altor state
reglementat - instituit și funcțional
Nu necesită bugetare
Nu necesită bugetare

a) Mecanism de confirmare a exportului
– simplificat și funcțional
a) Mecanism de amînare a termenului
de plată - implementat.
b) Rapoarte de implementare-elaborate

Nu necesită bugetare

a) Concepția - aprobată și implementată

Nu necesită bugetare

b) Metodologi
privind
analiza
informațiilor - elaborată și în uz

În limita alocațiilor
bugetare
Proiecte și programe
de asistență tehnică și
financiară externă

a) Sistem informațional de analiză a
riscurilor - operațional
b) Numărul de proiecte de asistență
financiară - elaborate și înaintate spre
finanțare
c) Suma mijloacelor financiare obţinute
din fondurile externe
În limita alocațiilor a) Standardul ocupațional al analistului
bugetare
de informații elaborat / implementat
Proiecte și programe b) Numărul personalului instruit
de asistență externă
c) Numărul cursurilor la care personalul
a luat parte
2015

Sursa de finanțare
Indicatori de progres/performanță
(mii lei)
5) Cooperarea cu Agenția FRONTEX, Anual
MAI (DPF) În limita alocațiilor a) Număr de produse analitice (rapoarte,
Misiunea EUBAM, statele vecine, precum și cu
note
informative,
comunicate),
Parteneri: bugetare
alți parteneri relevanți în domeniu
FRONTEX,
elaborate în comun cu instituțiile
EUBAM
naționale și ONG și relevanța acestora
b) Număr instruirilor în domeniul
analizei informațiilor organizate cu
suportul
EUBAM/FRONTEX
și
numărul de personal instruit
6) Înființarea Grupului Comun de Analiză a Sem. II
CNMIFS
Nu necesită bugetare a) Grupul Comun de Analiză a
Riscurilor la nivel național în vederea 2014 Autoritățile din
Riscurilor la nivel național – înființat și
cooperării în domeniul analizei riscurilor,
sistemul MIFS
operațional
inclusiv analiza riscurilor privind criminalitatea
b) Număr de ședințe desfășurate ale
transfrontalieră, traficul de ființe umane și
Grupul Comun de Analiză a Riscurilor
migrația ilegală
c) Număr de produse analitice elaborate
(rapoarte, note informative, comunicate)
și relevanța acestora
7) Dezvoltarea cadrului de cooperare între Anual
MAI (DPF, Nu necesită bugetare a) Planuri
de
cooperare
interautoritățile cu atribuții în domeniul analizei
BMA)
instituționale în domeniul analizei
riscurilor (PF, BMA, SV, SIS, Procuratura) la
Procuratura
riscurilor – semnate la nivel regional,
nivel central, regional și local prin: elaborarea
Generală
central și local și funcționale
de planuri de cooperare inter-instituționale în
MF (SV)
b) Grupuri comune de lucru interdomeniul analizei riscurilor; crearea de
SIS
instituționale privind migraţia ilegală,
grupuri comune de lucru inter-instituționale
traficul
de
fiinţe
umane
şi
privind criminalitatea transfrontalieră, traficul
criminalitatea transfrontalieră - create
de ființe umane și migrația ilegală
și funcționale
3.4. Coordonarea națională a controlului frontierei de stat
3.4.2 Elaborarea și 1) Elaborarea și implementarea cadrului Sem. II MAI (DPF) Nu necesită bugetare a) Cadru normativ - elaborat, aprobat și
normativ
intern
privind
managementul 2014
aplicat
punerea în
Parteneri:
operațional. Compatibilizarea acestuia cu
EUBAM
aplicare a
FRONTEX
reglementărilo regulile și principiile Schengen privind
schimbul de informații în zona de control la
r interne în
frontieră
domeniul
managementul 2) Elaborarea și realizarea procedurilor Sem. II MAI (DPF) Nu necesită bugetare a) Proceduri standard de operare ui operațional standard de operare în domeniu
2015
elaborate, dezvoltate și aplicate.
N/o

Acţiuni

Sub-acțiuni

Termen Responsabili
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N/o

Acţiuni

3.4.3 Consolidarea și
implementarea
mecanismului
național de
coordonare a
supravegherii și
controlului de
frontieră, în
conformitate cu
Conceptul
european de
supraveghere
EUROSUR

Sub-acțiuni

Indicatori de progres/performanță

MAI (DPF)
Parteneri:
DTRA;
FRONTEX

Sursa de finanțare
(mii lei)
În limita alocațiilor
bugetare
Proiecte și programe
de asistență externă

MAI (DPF)
Parteneri:
DTRA;
FRONTEX

În limita alocațiilor
bugetare
Proiecte și programe
de asistență externă

a) Numărul
sistemelor
fixe
de
monitorizare video a frontierei de stat
achiziționate și instalate
b) Numărul km de frontieră acoperite cu
sisteme de monitorizare video a
frontierei de stat

Termen Responsabili

1) Dotarea CNC și a centrelor de coordonare Sem. II
regionale / locale cu mijloace, echipament și 2016
programe necesare. Realizarea interconectării și
interoperabilității acestora cu sistemele
informaționale ale PF

a) Mecanism național de coordonare a
controlului frontierei - implementat în
conformitate cu standardele și cele mai
bune practici europene
b) Numărul
mijloacelor
și
echipamentului achiziționat, instalat și
în uz
Sem. I
CNMIFS
În limita alocațiilor a) Numărul aplicaţiilor informatice care
2016 Autoritățile din bugetare
permit schimbul de informaţii între
sistemul MIFS Proiecte și programe structurile naţionale şi internaţionale cu
de asistență externă
atribuţii în domeniul supravegherii şi
controlului trecerii frontierelor
b) Număr de proceduri elaborate
c) Schimb eficient și punctual de
informații cu autoritățile MIFS și
partenerii internațională

2) Aplicarea de măsuri (proceduri, soluții de
integrare în sistem, aplicaţii informatice pentru
realizarea schimbului de informaţii între
structurile naţionale şi internaţionale cu
atribuţii în domeniu etc) în vederea integrării
autorităților MIFS în cadrul mecanismului
național de coordonare și supraveghere a
frontierei și realizarea interoperabilității cu
partenerii
de
cooperare
polițienească
internațională
3) Instalarea sistemelor fixe de monitorizare Sem. II
video a frontierei de stat
2016

4) Vizite de studiu / schimb de experiență, Anual
instruirea personalului pentru exploatarea
echipamentului.

MAI (DPF)
Parteneri:
EUBAM
FRONTEX
3.5. Mobilitate operațională
1) Completarea cadrului normativ necesar Sem. II MAI (DPF)
3.5.1 Sporirea
dezvoltării mecanismului de mobilitate 2015
mobilităţii
Parteneri:
EUBAM
subdiviziunilor operațională
specializate de
12

În limita alocațiilor a) Numărul de vizite desfăşurate
bugetare
b) Numărul personalului instruit
Proiecte și programe
de asistență externă
Nu necesită bugetare

a) Numărul propunerilor de amendare a
cadrului normativ privind mecanismul
de mobilitate operațională elaborate,
înaintate și acceptate

N/o

Acţiuni

frontieră
conform
specificului
frontierei
(terestre, fluviale
şi aeriene)
3.5.2 Dezvoltarea
capacităților
echipelor
mobile până la
capacitatea
optimă de
acţiune

Sub-acțiuni

2) Dotarea adecvată a subdiviziunilor mobile de Sem. II
la toate nivelurile cu sisteme, tehnică, mijloace 2016
şi echipamente

MAI (DPF)
Parteneri:
UE; DTRA
FRONTEX

Sursa de finanțare
(mii lei)
În limita alocațiilor
bugetare
Proiecte și programe
de asistență externă

1) Elaborarea și aplicarea procedurilor standard Sem. II
de operare
2015
2) Specializarea şi pregătirea personalului Anual
echipelor mobile, inclusiv cu participarea
experților externi

MAI (DPF)

Nu necesită bugetare

4) Consolidarea cooperării cu autoritățile de
aplicare a legii prin schimb de informații,
acțiuni comune, completarea cadrului normativ,
de cooperare și de politici aferent mecanismului
de mobilitate operaţională
5) Dezvoltarea capacităților echipelor mobile
mixte cu subdiviziuni ale MAI și alte autorități
naționale cu atribuții de MIFS prin: elaborarea
de proceduri standard de cooperare comune
pentru realizarea supravegherii în zona de
frontieră verde; pregătirea inter-instituțională în
cascadă pentru personalul echipelor mobile
mixte, inclusiv instruire cu privire la riscurile
fitosanitare, veterinare și de sănătate

Termen Responsabili

Indicatori de progres/performanță
a) Ponderea cazurilor de contracarare a
activităţilor ilegale la frontieră în raport
cu numărul misiunilor executate
b) Numărul echipamentului achiziționat,
instalat și în uz

a) Proceduri standard de operare elaborate, dezvoltate și aplicate
MAI (DPF) În limita alocațiilor a) Numărul cursurilor la care personalul
echipelor mobile a luat parte
Parteneri: bugetare
Instituții din Proiecte și programe b) Numărul de specialiști instruiți
UE, în funcție de asistență externă
de necesități
Anual
MAI (DPF, Nu necesită bugetare a) Numărul acțiunilor desfășurate în
IGP, BMA)
comun cu autoritățile de aplicare a legii
MF (SV)
b) Ponderea personalului implicat în
MMed
activități
comune
din
totalul
(ANRANR)
personalului echipelor mobile
Sem. II MAI (DPF, În limita alocațiilor a) Numărul de activități de formare
2015
IGP, BMA) bugetare
inter-instituționale organizate pentru
MF (SV)
Proiecte și programe personalul echipelor mobile mixte
ANSA
de asistență externă
b) Numărul de specialiști ai echipelor
MS
mobile mixte instruiți

Obiectivul IV:
Prevenirea și combaterea migrației ilegale și criminalității transfrontaliere
1) Dotarea tehnică adecvată a structurilor de Sem. II MAI (DPF) În limita alocațiilor
4.1. Consolidarea
capacităților de investigații speciale, urmărire penală, expertiză 2017
Parteneri: bugetare
a documentelor
Instituții din Proiecte și programe
prevenire și
UE, în funcție de asistență externă
combatere a
de necesități
migrației
13

a) Numărul echipamentului achiziționat
și în uz
a) Numărul cazurilor de contracarare a
ilegalităților la frontieră cu folosirea
echipamentului și tehnicii moderne

N/o

Acţiuni
ilegale,
criminalității
transfrontaliere
, altor încălcări
ce pot fi comise
la frontiera de
stat

5.1.1 Îmbunătățirea
infrastructurii
frontierei de
stat

Sursa de finanțare
Indicatori de progres/performanță
(mii lei)
2) Dezvoltarea capacităților profesionale ale Anual
MAI (DPF) În limita alocațiilor a) Numărul cursurilor și altor activități
ofițerilor de investigații, urmărire penală,
de formare (schimb de experiență/vizite
Parteneri: bugetare
expertiză a documentelor prin instruiri și
Instituții din Proiecte și programe de studiu) la care personalul a luat parte
participarea la alte activități relevante (schimb
UE, în funcție de asistență externă
b) Numărul personalului instruit
de experiență/vizite de studiu)
de necesități
c) Numărul formatorilor instruiți
3) Intensificarea cooperării în domeniu cu Anual
MAI (DPF, În limita alocațiilor a) Numărul acțiunilor desfășurate în
structurile corespondente din alte state, cu
BMA, IGP) bugetare
comun cu structurile corespondente din
misiunile diplomatice și consulare ale țărilor de
Procuratura Proiecte și programe alte state, cu misiunile diplomatice și
origine și terțe cu risc migrator, precum și ale
Generală, de asistență externă
consulare ale țărilor de origine și terțe
RM în străinătate, cu organismele europene și
MAEIE
cu risc migrator, precum și ale RM în
organizațiile internaționale de profil
străinătate,
cu
organizațiile
Parteneri:
Instituții din
internaționale de profil
UE, în funcție
de necesități
4) Elaborarea ghidului procesual de investigare Sem. II MAI (DPF,IGP) În limita alocațiilor a) Ghid procesual de investigare a
a cazurilor de criminalitate organizată
2015
Procuratura bugetare
cazurilor de criminalitate organizată Generală
elaborat și aplicat
Obiectivul V: Asigurarea suportului operațional pentru realizarea MIFS
5.1. Infrastructura integrată a frontierei de stat
1) Construcţia capitală, reconstrucția, 2017
MAI (DPF) Bugetul de stat pentru a) Gradul de satisfacție a personalului
reparațiile curente și amenajarea sediilor,
MF, ME
anul respectiv
față de condițiile de muncă (%)
infrastructurii
drumurilor
comunicațiilor
Parteneri: Total: 71620
inginerești ale subdiviziunilor Poliției de
Instituții din
Frontieră. Îmbunătățirea condițiilor de muncă a
UE, în funcție
personalului în conformitate cu normele UE /
de necesități
Schengen, conform următoarelor etape:
Etapa I (2015):
2015
Total: 22260, inclusiv:
13500
a) Sediul SPF Volintiri construit,
drumul de acces la SPS Săiți construit,
faza a II-a de reconstrucție a sediului
DR Est finalizată, faza I-a a
reconstrucției
căminului-hotel
al
Colegiului Național al PF finalizată,
sediul SPF Cosăuți reconstruit;
Sub-acțiuni

Termen Responsabili
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N/o

Acţiuni

Sub-acțiuni

Termen Responsabili

Sursa de finanțare
(mii lei)
500

1500

160

6600

Etapa II (2016):

2016

Etapa III (2017):

2017

Indicatori de progres/performanță
b) Dosare cadastrale şi de inventariere
tehnică a imobilelor din gestiune
perfectate;
c) Centrale termice pe gaze naturale
proiectate și instalate în edificiile SPF
Costești și Lipcani;
d) Fîntîni pentru aprovizionarea cu apă
potabilă, apeducte şi sisteme de
canalizare la SPF Valea Mare, Otaci și
Lopatnic construite / date în exploatare;
e) Reparația capitală la sediile SPF
Criva, Leușeni, CATMÎI și DR Sud
(faza II) realizată.

Total: 23960, inclusiv:
15500
a) Sediul SPF Copceac, Căminul-hotel
al Colegiului Național al PF (faza II),
Sediul DR Nord construite;
500
b) Dosare cadastrale şi de inventariere
tehnică a imobilului din gestiune
perfectate;
1500
f) Fîntîni pentru aprovizionarea cu apă
potabilă, apeducte şi sisteme de
canalizare la SPF Cahul, Troițcoie și
Cuhnești construite / date în exploatare;
c) Centrale termice pe gaze naturale
1460
proiectate și instalate în edificiile SPF
Olănești și Caplani;
5000
d) Reparația capitală la sediile SPF
Olănești, și Tudora-1 realizată.
Total: 25400, inclusiv:
16800
a) Sediul DR Vest, Complexul sportiv
al CATMÎI, Căminul-hotel al Colegiului
Național al PF construite / date în
exploatare;
15

N/o

Acţiuni

Sub-acțiuni

Termen Responsabili

Sursa de finanțare
(mii lei)
500

Indicatori de progres/performanță

b) Dosare cadastrale şi de inventariere
tehnică a imobilului din gestiune
perfectate;
200
g) Fîntîni pentru aprovizionarea cu apă
potabilă, apeducte şi sisteme de
canalizare sisteme de canalizare la SPF
Leușeni, Sculeni și Toceni construite și
date în exploatare;
2300
c) Centrale termice pe gaze naturale
proiectate și instalate în edificiile SPF
Leușeni, Stoianovca și Gotești;
5600
d) Reparația capitală la sediile SPF
Toceni, Briceni, Sculeni, Soroca și
Caplani realizată.
În limita alocațiilor a) Dezvoltarea capacităților minime de
bugetare
prevenire a transmiterii pericolelor
Proiecte și programe pentru sănătatea publică, în punctele de
de asistență externă
trecere a frontierei de stat desemnate în
corespundere cu prevederile Hotărîrii
Guvernului RM nr. 531 din 03.07.2014
În limita alocațiilor a) Punctul comun de control al trecerii
bugetare
frontierei moldo-ucrainene „PalancaProiecte și programe Mayaki-Udobonoe” - construit și
de asistență externă
funcțional
În limita alocațiilor a) Ponderea km de frontieră acoperiți cu
bugetare. Proiecte de rețeaua de comunicații TETRA în raport
asistență externă
cu numărul km de frontieră gestionați
(%)

2) Consolidarea capacităţilor şi structurilor 2017
MAI (DPF)
naţionale pentru a răspunde în mod eficient,
MF (SV)
inclusiv a preveni transmiterea transfrontalieră
Parteneri:
a pericolelor pentru sănătatea publică, în
Instituții din
conformitate
cu
Regulamentul
Sanitar
UE, în funcție
Internațional (2005)
de necesități
3) Construcția punctului comun de control al Sem. II MAI (DPF)
trecerii frontierei moldo-ucrainene „Palanca – 2017
MF (SV)
Mayaki – Udobonoe”
Parteneri:
EUBAM
4) Extinderea acoperirii radio a sistemului de Anual
MAI (DPF)
comunicații al PF prin instalarea
și
Parteneri:
administrarea stațiilor de bază TETRA
Instituții din
UE, în funcție
de necesități
DTRA
5) Amenajarea fîșiei de protecție a frontierei de Anual
MAI (DPF) În limita alocațiilor a) Numărul km de frontieră terestră cu
stat pentru întreținerea culoarului și semnelor
Administrațiile bugetare
fîșie de protecţie a frontierei de stat
de frontieră
publice locale Proiecte și programe amenajată,
în
conformitate
cu
de asistență externă
standardele UE
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Sursa de finanțare
Indicatori de progres/performanță
(mii lei)
5.2. Tehnologii informaționale și comunicaționale integrate. Sisteme informaționale interoperabile
5.2.1 Perfecționarea 1) Realizarea compatibilității, interoperabilității Sem. I Autoritățile din În limita alocațiilor a) Sisteme conectate la platforma de
și
integrării
sistemelor
informaționale 2017 sistemul MIFS bugetare
interoperabilitate
tehnologiilor
informaționale gestionate în cadrul autorităților din sistemul
Parteneri: Proiecte și programe b) Sisteme informaționale - integrate,
MIFS
Instituții din de asistență externă
interoperabile, complet operaționale
și
UE, în funcție
comunicaționale
de necesități
aferente MIFS
2) Dezvoltarea Sistemelor Informaționale Sem. I
MAI (DPF, În limita alocațiilor a) SII al PF - operațional și interoperabil
Integrate (SII) ale subdiviziunilor MAI cu 2017
DTI)
bugetare
cu alte sisteme informaționale naționale
atribuții de MIFS: SII al PF; SIIAMA al BMA;
Parteneri: Proiecte și programe b) SIIAMA al BMA - operațional și
SIIOD al MAI
Instituții din de asistență externă
interoperabil
cu
alte
sisteme
UE, în funcție
informaționale naționale
de necesități
c) SIIOD al MAI - operațional și
interoperabil
cu
alte
sisteme
informaționale naționale
3) Dezvoltarea de soluții pentru realizarea Sem. I
MF (SV)
În limita alocațiilor a) Numărul aplicaţiilor informatice care
schimbului de informații între SV și ANSA, 2016
ANSA
bugetare
permit schimbul de informaţii între
prin intermediul rețelelor TIC și baze de date
structurile naţionale şi internaţionale cu
relevante, în vederea facilitării accesului la
atribuţii în domeniul supravegherii şi
informații privind primele 24 capitole ale
controlului trecerii frontierei
Sistemului Armonizat de Descriere și
Codificare a Mărfurilor al OMV (actualizarea
legislației și revizuirea procedurilor relevante)
4) Examinarea perspectivelor și posibilității de Sem. I
MAI (DPF, În limita alocațiilor a) Raport de evaluare - elaborat
conectare a PF la sistemele informaționale de 2015
STI, IGP) bugetare
gestiune a frontierelor internaționale și
Parteneri: Proiecte și programe
polițienești europene „Intelligence led policing”
Instituții din de asistență externă
(„Interpol”, „Europol”, „Automated Fingerprint
UE, în funcție
Identification System” (AFIS), Sistemul de
de necesități
informaţii despre pasageri din aeroporturi
„Advanced Passenger Information System”
(APIS) şi alte baze de date relevante
5) Perfecționarea cadrului juridic, normativ și Sem. II MAI (DPF) Nu necesită bugetare a) Cadrului juridic, normativ și de
de politici în domeniu
2015
politici examinat și armonizat
N/o

Acţiuni

Sub-acțiuni

Termen Responsabili
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N/o

Acţiuni

5.3.1 Asigurarea
cadrului de
reglementare și
de politici
aferente
logisticii MIFS
5.3.2 Consolidarea
capacităților
instituționale de
mentenanță a
echipamentului
și bunurilor
materiale

Sub-acțiuni

Termen Responsabili

5.3. Logistică integrată
2) Actualizarea cadrului normativ ce Sem. I
MAI (DPF)
reglementează managementul logistic și 2015
achizițiile; elaborarea de proceduri de achiziții
simple și transparente
1)
Modernizarea
tehnologiilor
echipamentului special de întreținere
reparație a bunurilor materiale

și Anual
și

2) Construcția centrelor de reparație tehnică Sem. I
auto în cadrul DPF și DRPF
2014

MAI (DPF)
Parteneri:
Instituții din
UE, în funcție
de necesități
MAI (DPF)
Parteneri:
Instituții din
UE, în funcție
de necesități
DTRA
MAI (DPF)
Parteneri:
DTRA

Sursa de finanțare
(mii lei)
Nu necesită bugetare

Indicatori de progres/performanță
a) Proceduri logistice și de achizițiisimplificate, transparente

În limita alocațiilor a) Minimizarea costului mediu pentru
bugetare
întreținerea subdiviziunilor de nivel
Proiecte de asistență tactic
externă
b) Minimizarea costului mediu pentru
întreținerea mijloacelor de transport
În limita alocațiilor a) 5 Centre de reparație tehnică auto bugetare
construite și funcționale
Proiecte de asistență
externă

În limita alocațiilor a) Numărul personalului instruit
bugetare
b) Numărul cursurilor la care personalul
Proiecte și programe PF a luat parte
de asistență externă
c) Capacități în domeniul logistic și
achizițiilor publice - îmbunătățite
d) Rata de erori de mentenanță diminuată
Obiectivul VI: Dezvoltarea mecanismelor de coordonare și cooperare intra-instituționale, interinstituționale și internaționale în domeniul MIFS
6.1. Coordonare MIFS la nivel guvernamental
6.1.1 Reformarea și 1) Elaborarea și înaintarea pentru aprobare a Sem. II MAI (DPF) Nu necesită bugetare a) Proiect de hotărîre - elaborat şi
aplicat
operaționalizar proiectului hotărîrii de Guvern cu privire la 2014 Autoritățile din
CNMIFS
sistemul
MIFS
ea CNMIFS
2) Monitorizarea rezultatelor, impactului şi Anual
CNMIFS
Nu necesită bugetare a) Rapoarte de monitorizare - elaborate
eficienţei activităţilor desfăşurate în baza
și prezentate / examinate în cadrul
documentelor de cooperare încheiate cu
ședințelor CNMIFS
autoritățile MIFS
3) Instruirea personalului privind modul de Anual
păstrare, exploatare, evidență, inventariere a
bunurilor materiale, în domeniul logistic și al
achizițiilor
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N/o

Acţiuni

Sub-acțiuni

Termen Responsabili

Sursa de finanțare
(mii lei)
6.2. Cooperare interinstituțională în cadrul MIFS
1) Încheierea acordurilor / protocoalelor / Anual Autoritățile din Nu necesită bugetare
6.2.1 Consolidarea
memorandumurilor de înțelegere, precum şi
sistemul MIFS
relațiilor de
cooperare între amendarea celor existente în funcție de
necesități
autoritățile
MIFS
2) Completarea / revizuirea, după caz, a Sem. I Autoritățile din Nu necesită bugetare
cadrului de cooperare la nivel regional și local 2015 sistemul MIFS
(planuri de cooperare inter-instituționale) între
autoritățile relevante cu atribuții MIFS
3) Elaborarea și semnarea acordului Sem. I
MAI (DPF) Nu necesită bugetare
interinstituțional de cooperare în domeniul 2015
MF (SV)
schimbului reciproc de informaţii operative
MS
despre pericole pentru sănătatea publică la nivel
internaţional şi răspunderii la urgențe de
sănătate publică în PTFS
4) Elaborarea și semnarea acordului de Sem. I
MAI (DPF) Nu necesită bugetare
cooperare în domeniul protecției mediului 2015
Ministerul
combaterii actelor ilegale, prevenirii tăierii
Mediului
ilicite a vegetației silvice și a braconajului în
(Inspectoratul
zona terestră a frontierei și în bazinele acvatice
Ecologic de
transfrontaliere
stat, Serviciul
Piscicol)
Agenția
„Moldsilva”
5) Crearea grupurilor comune inter- Sem. I
MAI (DPF, Nu necesită bugetare
instituționale: operaționale, de investigații și 2015
IGP, BMA)
de căutare ale
structurilor relevante în
MF (SV)
vederea cooperării în domeniul desfășurării
SIS
de operațiuni, investigații comune; elaborării
Ministerul
de proceduri standard de operare aplicabile
Mediului
uneia sau mai multor instituții; efectuării
(ANRANR)
revizuirilor legislative necesare; organizării de
activități de formare inter-instituționale
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Indicatori de progres/performanță
a) Numărul documentelor de cooperare
interinstituțională
încheiate
cu
autoritățile care fac parte din MIFS și
funcționale
a) Planuri
de
cooperare
interinstituționale - semnate la nivel regional
și local și aplicate
a) Acord de cooperare
semnat şi implementat

- elaborat,

a) Acord de cooperare
semnat și implementat

- elaborat,

a) Grupuri comune inter-instituționale
operaționale, de investigații și de căutare
- create și funcționale

N/o

Acţiuni

Sub-acțiuni

Termen Responsabili

6) Cooperarea cu autoritățile MIFS în Anual Autoritățile din
domeniile: schimbului de informații, prevenirii
sistemul MIFS
și combaterii criminalității transnaționale
Parteneri:
organizate,
infracțiunilor
transfrontaliere,
Instituții din
migrației ilegale și a corupției; evidenței
UE, în funcție
migrației legale și ilegale; eliberării vizelor și
de necesități
procedurii de solicitare a azilului; expertizei
documentelor; investigaţiilor speciale și
analizei riscurilor etc., în baza acordurilor și
planurilor de cooperare semnate

Sursa de finanțare
Indicatori de progres/performanță
(mii lei)
În limita alocațiilor a) Numărul de acțiuni desfășurate în
bugetare
comun (întruniri, schimb de date și
informații, operațiuni comune etc.)
b) Numărul
grupurilor
operative,
grupurilor comune de investigaţii,
structurilor de contact operativ şi
grupurilor comune de lucru instituite

7) Cooperarea în domeniul gestionării Anual
CN MIFS Nu necesită bugetare
situațiilor de criză, soluționării situaţiilor
Autoritățile din
deosebite şi a incidentelor
sistemul MIFS

8) Cooperarea în domeniul evidenței datelor
privind numărul cetățenii RM care s-au aflat
peste hotare mai mult de 90 de zile și s-au
întors în țară

a) Numărul
grupurilor
operative,
celulelor de criză, grupurilor comune de
investigaţii, structurilor de contact
operativ şi grupurilor comune de lucru
instituite
b) Numărul cazurilor soluționate
a) Datele furnizate periodic cu privire la
persoanele întoarse în țară care s-au
aflat peste hotare mai mult de 90 de zile

Anual

MAI (DPF)
MMPSF

Nu necesită bugetare

9) Efectuarea schimbului de informaţii, iniţierea Anual
şi participarea la acţiuni comune de prevenire şi
combatere a infracţiunilor transfrontaliere și
criminalităţii
transfrontaliere
organizate,
inclusiv a terorismului

MAI (DPF,
IGP)
SIS

În limita alocațiilor a) Numărul
cazurilor
depistate,
bugetare
soluționate
Proiecte și programe b) Numărul activităților desfășurate în
de asistență externă
comun (întruniri, schimb de date și
informații, operațiuni comune etc.)

10) Elaborarea de planuri inter-instituționale de Sem. I
CN MIFS Nu necesită bugetare
acțiuni în situații de urgență precum epidemii, 2015 Autoritățile din
dezastre naturale sau crize umanitare, incluzând
sistemul MIFS
desfășurarea de acțiuni și elaborarea de
proceduri comune cu alte autorități de MIFS
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a) Planuri inter-instituționale de acțiuni
în situații de urgență precum epidemii,
dezastre naturale sau crize umanitare elaborate și aplicate

N/o

Acţiuni

6.3.1 Dezvoltarea
cooperării
internaţionale

Sursa de finanțare
Indicatori de progres/performanță
(mii lei)
6.3. Cooperarea internațională în domeniul MIFS
1) Diversificarea și perfecționarea cadrului Anual
MAI (DPF) În limita alocațiilor a) Numărul documentelor de cooperare
juridic de cooperare cu serviciile de frontieră și
MAEIE
bugetare
internațională încheiate și aplicate
autoritățile de aplicare a legii ale statelor
Parteneri:
limitrofe, statelor-membre UE şi cu alte
Instituții din
instituţii de specialitate din cadrul UE, SUA,
UE, în funcție
precum şi cu statele terţe
de necesități
DTRA
2) Continuarea cooperării în cadrul Platformei Anual
MAI (DPF) În limita alocațiilor a) Numărul de activităţi desfăşurate
multilaterale ,,Democraţie, Bună Guvernare şi
MAEIE
bugetare
b) Numărul de proiecte implementate
Stabilitate” din cadrul Parteneriatului Estic,
Parteneri:
precum şi Iniţiativei ,,Managementul Integrat al
Instituții din
Frontierei – Parteneriatul Estic”
UE, în funcție
de necesități
Sub-acțiuni

Termen Responsabili

3) Dezvoltarea relaţiilor bilaterale cu ţările CSI, Anual
în baza acordurilor anterioare şi a celor
încheiate recent cu Belarus, Kazahstan şi
Georgia
4) Aplicarea planurilor de cooperare bilaterală Anual
cu România şi Ucraina în domenii de interes
reciproc

MAI (DPF)
MAEIE

MAI (DPF)
MAEIE
Parteneri:
Instituții din
UE, în funcție
de necesități
EUBAM
5) Finalizarea procesului de demarcare a Sem. II MAI (DPF)
sectorului moldo-ucrainean al frontierei de stat
2015
MF
MAEIE
Parteneri:
EUBAM
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În limita
bugetare

alocațiilor a) Numărul de activităţi desfăşurate
b) Domeniile
de
cooperare
nou
identificate

În limita
bugetare

alocațiilor a) Numărul de activităţi de cooperare
desfăşurate

În limita
bugetare

alocațiilor a) Acordul dintre RM - Ucraina privind
regimul frontierei de stat moldoucrainean, colaborarea și asistența
reciprocă pe probleme de frontieră semnat și înaintat pentru ratificare.
b) Numărul de km de frontieră moldoucraineană demarcată

Sursa de finanțare
Indicatori de progres/performanță
(mii lei)
6) Realizarea activităților ce derivă din cadrul Anual Autoritățile din În limita alocațiilor Activitățile - desfășurate conform cadrul
documentelor de politici (Acordul de Asociere
sistemul MIFS bugetare
documentelor de politici
RM-UE)
MAI (DPF) În limita alocațiilor a) Numărul de activităţi desfăşurate
6.3.2 Aprofundarea 1) Realizarea schimbului de informaţii şi / Anual
produse
relevante
/
alerte
şi
servicii
(în
cadrul
b) Numărul
produselor
analitice
cooperării cu
Parteneri: bugetare
reţelei EBRAN)
FRONTEX
elaborate transmise și primite
Agenția
FRONTEX
2) Efectuarea analizei informaţiilor şi riscurilor Anual
MAI (DPF) În limita alocațiilor a) Numărul de activităţi desfăşurate
pentru anii
(FronBAC; CIRAM), elaborarea în comun a
b) Numărul
produselor
analitice
Parteneri: bugetare
2012 - 2014,
produselor analitice
FRONTEX
elaborate în comun
elaborarea și
3) Participarea la organizarea și desfășurarea Anual
MAI (DPF) În limita alocațiilor a) Numărul de operaţiuni comune
implementarea operațiunilor comune (terestre, aeriene)
desfăşurate
Parteneri: bugetare
noului Plan de
FRONTEX
b) Numărul de personal implicat
cooperare
pentru anii
4) Instruire şi formare profesională, cercetare şi Anual
MAI (DPF) În limita alocațiilor a) Numărul personalului instruit
2015 - 2017
dezvoltare
b) Numărul cursurilor la care personalul
Parteneri: bugetare
FRONTEX Proiecte și programe PF a luat parte
de asistență externă
c) Numărul de studii, cercetări etc.
realizate și rezultatele acestora
5) Consolidarea capacităților și valorificarea Anual
MAI (DPF) Nu necesită bugetare a) Numărul personalului instruit
activității Punctului Național de contact
b) Numărul cursurilor la care personalul
Parteneri:
FRONTEX din cadrul DPF
FRONTEX
PF a luat parte
c) Numărul de activităţi desfăşurate
6) Implementarea planului de cooperare cu 2014 MAI (DPF) În limita alocațiilor a) Activitățile de cooperare planificate
Agenția FRONTEX pentru anii 2012-2014, 2017
– desfășurate la termen
Parteneri: bugetare
semnarea, aprobarea, implementarea Planului
FRONTEX Proiecte și programe
de cooperare pentru anii 2015-2017”
de asistență externă
1) Realizarea Planului de acțiuni EUBAM Anual
MAI (DPF) În limita alocațiilor a) Numărul de activităţi desfăşurate
6.3.3 Consolidarea
pentru faza a 10-a de activitate (10 Phase b) Numărul personalului instruit
cooperării cu
Parteneri: bugetare
Action
Plan)
EUBAM
Proiecte
și
programe
c) Numărul de proiecte implementate
Misiunea
de asistență externă
d) Numărul de produse analitice
EUBAM
elaborate în comun
N/o

Acţiuni

Sub-acțiuni

Termen Responsabili
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