
Anexa la Ordinul Şefului IGPJF
nr. J 6 fam „ 0I6 ” C?Y 2019

PLANUL DE ACŢIUNI 
AL INSPECTORATULUI GENERAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ

PENTRU ANUL 2019

Nr. Obiectiv / Acţiuni Nr. Sub-acţiuni Subdiviziuni
responsabile

Termene Indicatori de progres Costuri aferente 
implementării

OBIECTIVUL I.
CONSOLIDAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT, DE RESURSE UMANE ŞI FORMARE/ DEZVOLTARE 

A CAPACITĂŢILOR PROFESIONALE ALE PERSONALULUI POLIŢIEI DE FRONTIERĂ

1.1

Consolidarea sistemului de 
control intern managerial în 
cadrul PF şi implementarea 

sistemului de management al 
calităţii

1. 1.1
Realizarea Planului de acţiuni pentru implementarea sistemului de control intern 
managerial în cadrul Poliţiei de Frontieră

Consiliul PF pentru 
implementarea SCIM

Trimestrul I 
Trimestrul IV

Plan de acţiuni în domeniul vizat elaborat şi 
aprobat;
Rapoarte semestriale elaborate

în limita alocaţiilor 
bugetare aprobate

1.1.2.
Efectuarea a 4 misiuni de audit intern şi elaborarea Rapoartelor de audit in 
conformitate cu Standardele Naţionale de Audit Intern

SAI Trimestrul IV

4 misiuni de audit intern efectuate;
75% din recomandări acceptate de conducerea 
IGPF;
4 Rapoarte de audit intern elaborate şi aprobate de 
către conducerea IGPF

Nu necesită mijloace 
financiare

1.1.3
Elaborarea, revizuirea şi aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale 
subdiviziunilor structurale ale IGPF, precum şi ale subdiviziunilor regionale şi din 
subordinea acestuia

Subdiviziunile 
structurale ale IGPF 

Subdiviziunile 
regionale şi din 

subordinea IGPF 
Consiliul PF pentru 

implementarea SCIM

Trimestrul I

100 % din subdiviziunile IGPF dipsun de 
Regulamente de organizare şi funcţionare, 
elaborate/revizuite în corelare cu HG nr. 1145 din 
21.11.2018 şi aprobate

Nu necesită mijloace 
financiare

1.1.4 Revizuirea şi aprobarea Fişelor de post ale angajaţilor Poliţiei de Frontieră

Consiliul PF pentru 
implementarea SCIM 

DGRU 
Subdiviziunile 

structurale ale IGPF

Trimestrul II
100 % din angajaţi au fişele de post revizuite şi 
aprobate

Nu necesită mijloace 
financiare

1.1.5
Elaborarea şi aprobarea Programului de Dezvoltare Strategică a Poliţiei de Frontieră 
pentru perioada 2020-2022

Consiliul PF pentru 
implementarea SCIM

Trimestrul IV
Programul de Dezvoltare Strategică a Poliţiei de 
Frontieră pentru perioada 2020-2022 aprobat

Nu necesită mijloace 
financiare

Eficientizarea sistemelor de

1.2.1 Dezvoltarea sistemului de formare e-leaming a personalului Poliţiei de Frontieră
DGRU
CESF

DDSAE
Trimestrul IV

Minim 10 programe de instruire /  module elaborate 
şi implementate în cadrul sistemului e-leaming; 
Fişă de proiect elaborată şi transmisă potenţialilor 
parteneri de dezvoltare

Nu necesită mijloace 
financiare



1.2
p ic g a u ic  a pcisu ua iu iu i j»c

baza Curriculei de bază 
comune 

(SN MIFS 2018-2023)
1.2.2

Instruirea angajaţilor PF pe următoarele tematici:
- gestionarea Sistemului informaţional destinat Centrului operaţional de coordonare;
- participarea la operaţiuni internaţionale;
- limbi străine;
- analiză a riscurilor şi informaţiilor;
- protecţia drepturilor omului.

DGRU
CESF

DDSAE
Trimestrul IV

Evaluare a necesităţilor de instruire efectuată; 
Personal instruit conform necesităţilor identificate 
(indicator tranzitoriu pentru anul 2020)

în limita alocaţiilor 
bugetare aprobate 
Asistenţă externă

1.3

Ajustarea numărului de 
angajaţi antrenaţi la 

controlul frontierei de stat 
(SN MIFS 2018-2023)

1.3.1
Evaluarea numărului de personal necesar pentru asigurarea unui control eficient al 
frontierei de stat

V

DGCF
DGRU

Trimestrul IV

Raport de evaluare elaborat şi recomandări 
înaintate;
Propuneri de majorare/micşorare a numărului de 
personal înaintate

Nu necesită cheltuieli

1.4

Revizuirea cadrului juridic 
privind activitatea autorităţii 

şi statutului poliţistului de 
frontieră

1.4.1
Elaborarea şi promovarea proiectului legii cu privire la Inspectoratul General al 
Poliţiei de Frontieră

DJPC 
Toate subdiviziunile 

IGPF
Trimestrul IV Legea prezentată spre promovare către MAI

Nu presupune costuri 
suplimentare

1.5

Asigurarea 
egalităţii între femei şi 
bărbaţi în cadrul MAI 

(HG nr. 259 din 28.04.2017)

1.5.1
Stabilirea instrumentelor de promovare a femeilor în cariera profesională 
în domeniul de securitate şi apărare 
(PA M AI 2019)

DGRU Trimestrul IV
Minim 1 eveniment de informare organizat

în limita alocaţiilor 
bugetare aprobate 
Asistenţa externă

1.5.2

Analiza posibilităţilor de asigurare în instituţiile de învăţămînt a cotei de 
participare pentru femei în domeniile milităriei, securităţii şi ordinii publice, 
ajustată contextului (măsură temporară) în anumite arii sau sectoare de 
activitate: educaţie şi poziţii de liderism 
(PA M AI 2019)

DGRU
CESF Trimestrul IV

Evaluarea necesităţii de asigurare a a cotei de 
participare pentru femei în cadrul CESF

în limita alocaţiilor 
bugetare aprobate 
Asistenţa externă

1.5.3
Desfăşurarea cursurilor şi campaniilor de informare şi comunicare în contextul 
promovării angajării femeilor în instituţiile din domeniul de securitate şi apărare 
(PA M AI 2019)

DGRU
CESF Trimestrul IV

Cel puţin 2 Campanii informaţionale organizate; 
2 seminare/şedinţe de lucru desfăşurate

în limita alocaţiilor 
bugetare aprobate 
Asistenţa externă

1.5.4

Creşterea capacităţilor instituţionale şi dezvoltare a competenţelor umane de 
promovare şi implementare a politicilor de asigurare a egalităţii de gen în sectorul de 
securitate şi apărare
Revizuirea cadrului normativ prin prisma dimensiunii de gen în domeniul de 
securitate şi apărare 
(PA M AI 2019)

Grup coordonator 
gender al IGPF 

Ord. IGPF nr. 555 din 
06.09.2018

Trimestrul IV

Cel puţin 2 Campanii informaţionale organizate; 
2 seminare/şedinţe de lucru desfăşurate 
Evaluare efectuată cu privire la lacunele cadrului 
normativ, recomndări de ajustare înaintate

în limita alocaţiilor 
bugetare aprobate 
Asistenţa externă

1.5.5

Sensibilizarea şi informarea angajaţilor PF asupra dreptului femeilor şi bărbaţilor la 
tratament egal în timpul îndeplinirii serviciului şi concilierii vieţii de familie cu cea 
profesională 
(PA M AI 2019)

DGRU
Trimestrul IV 2 seminare de instruire/şedinţe de lucru 

desfăşurate

în limita alocaţiilor 
bugetare aprobate 
Asistenţa externă



OBIECTIVUL II.
CREŞTEREA POTENŢIALULUI DE CONTROL AL FRONTIEREI DE STAT ŞI SPORIREA CAPACITĂŢILOR TEHNICE  

A POLIŢIEI DE FRONTIERĂ PE SEGMENTELE TERESTRU, FLUVIAL ŞI AERIAN

2.1.1
Elaborarea studiului de fezabilitate pentru aplicarea sistemului electronic de 
management al rîndurilor la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova 
(SN M IFS 2018-2023)

DDSAE
DGCF

Trimestrul IV
Reprezentanţii PF, desemnaţi pentru participarea 
în cadrul iniţiativei promovate de către Programul 
USAID pentru Reforme Structurale în RM

Nu necesită mijloace 
financiare

2.1.2
Implementarea sistemului avansat de informaţii despre pasageri (APIS) în SPF 
Aeroportul Internaţional Chişinău 
(SN M IFS 2018-2023)

GL al IGPF 
(ord. şefului IGPF nr. 
842 din 13.12.2018)

Trimestrul IV Solicitări de asistenţă înaintate potenţialilor 
parteneri de dezvoltare

In limita alocaţiilor 
bugetare aprobate 
Asistenţă externă

Accesarea asistenţei externe 
eligibile pentru acoperirea 

necesităţilor Poliţiei de 
Frontieră. 

Identificarea noilor surse de 
finanţare

2.1.3

Sporirea capacităţilor în domeniul conştientizării situaţiei la frontiera de stat prin 
aplicarea unui sistem de identificare timpurie a persoanelor la frontiera de stat 
(GSM-tracking, senzori de mişcare/seismici)
(SN M IFS 2018-2023)

DDSAE
DGCF

Trimestrul IV
Fişă de proiect elaborată şi transmisă potenţialilor 
finanţatori Nu necesită cheltuieli

2.1

2.1.4
Dezvoltarea componentei de supraveghere prin intermediul aparatelor de zbor fară 
pilot (dronelor)
(SN MIFS 2018-2023)

DDSAE
DGCF

Trimestrul IV Fişă de proiect elaborată şi transmisă potenţialilor 
finanţatori Nu necesită cheltuieli

2.1.5
Dezvoltarea infrastructurii necesare pentru asigurarea proceselor de instruire, 
reproducere şi selecţie a cîinilor de serviciu în cadrul PF 
(SN M IFS 2018-2023)

DDSAE
DGCF
DMLA

DEF

Trimestrul IV

Documentaţia necesară elaborată şi transmisă 
potenţialilor entităţi finanţatoare;
Echipa de proiect creată şi instruită în domeniul 
managementului de proiect

în limita alocaţiilor 
bugetare aprobate 
Asistenţă externă

2.1.6
Organizarea instruirii specifice pentru comisia de evaluare constituită din experţi 
din cadrul autorităţilor din sistemul managementului integrat al frontierei de stat 
(SN M IFS 2018-2023)

DDSAE
Parteneri:

SV
Trimestrul IV

Fişă de proiect elaborată şi transmisă potenţialilor 
finanţatori Nu necesită cheltuieli

2.2.1 Elaborarea procedurilor de operare standard privind transmiterea şi clasificarea 
evenimentelor în tablourile situaţionale

DGMO
Parteneri:

IGP
BMA
IGSU

Trimestrul IV Proceduri de operare standard aprobate Nu necesită cheltuieli

2.2.2
Elaborarea şi aprobarea reglementărilor şi procedurilor de operare standard 
interinstituţionale necesare deslaşurării activităţilor în cadrul, Sistemului de 
coordonare a securităţii frontierei

DGMO
Parteneri:

IGP
BMA
IGSU

Trimestrul IV

Reglementări şi proceduri de operare standard 
interinstituţionale necesare desfăşurării 
activităţilor în cadrul Sistemului de coordonare a 
securităţii frontaliere elaborate şi aprobate

Nu necesită cheltuieli

Dezvoltarea sistemului de 
coordonare a securităţii 
frontaliere compatibil cu 

Sistemul European de 
supraveghere a frontierelor

2.2.3 Eficientizarea schimbului operativ de informaţii relevante dintre IGPF şi SIS
DGMO

Parteneri:
SIS

Trimestrul IV Acord de colaborare elaborat şi semnat Nu necesită cheltuieli

2.2 2.2.4
Elaborarea, aprobarea şi implementarea cadrului normativ instituţional aferent 
sistemului naţional de coordonare a securităţii frontaliere 
(acţiunea restantă din 2018)

DGMO Trimestrul IV Regulament elaborat şi aprobat
Nu necesită mijloace 

financiare



(SN MIFS 2018-2023)

2.2.5

Revizuirea cadrului normativ în contextul asigurării compatibilităţii Sistemului 
informaţional integrat al Poliţiei de Frontieră cu Sistemul european de supraveghere 
a frontierelor
(SN M IFS 2018-2023, PA M AI 2019)
Acţiunea tranzitorie pentru anul 2020

DGMO 
Parteneri: 

MAI al Romîniei 
FRONTEX

Trimestrul IV 
2019

Nota informativă înaintată în adresa DPDMIFS a 
MAI Nu necesită cheltuieli

2.2.6

Iniţierea negocierilor cu Comisia Europeană privind cooperarea şi schimbul de 
informaţii în Sistemul european de supraveghere a frontierelor 
(SN M IFS 2018-2023, PA M AI 2019)
Acţiunea tranzitorie pentru anul 2020

DCI 
DGMO 

Parteneri: 
M AI a l Romîniei 

FRONTEX

Trimestrul IV 
2019

Nota informativă înaintată în adresa DPDMIFS a 
MAI

In limitele alocaţiilor 
bugetare aprobate

2.3.1 Controlul în comun la frontiera moldo-română iniţiat în regim de testare
DCI

DGCF
Trimestrul IV

Control în comun în PTF „Lipcani-Rădăuţi Prut” 
iniţiat în regim de testare

In limita alocaţiilor 
bugetare aprobate

2.3

Extinderea conceptului de 
control comun la frontieră cu 

Ucraina si implementarea

2.3.2

Semnarea Protocoalelor între IGPF al MAI al RM, SV de pe lângă MF al RM şi 
Administraţia Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei, Serviciul Fiscal de Stat al 
Ucrainei cu privire la organizarea controlului în comun în punctele comun de 
trecere „Criva-Mamalâga”, „Larga-Kelmenţî”, „Giurgiuleşti-Reni” pe teritoriul 
ambelor state, „Briceni-Rossoşanî”, „Pervomaisc-Kuciurgan”, „Goianul Nou- 
Platonovo”, „Novosaviţcaia-Kuciurgan” pe teritoriul Ucrainei, „Palanca-Maiaki- 
Udobnoe”, pe teritoriul RM

DCI Trimestrul IV Protocoale semnate In limita alocaţiilor 
bugetare aprobate

acestuia la frontiera cu 
România 

(SN MIFS 2018-2023)
2.3.3

Negocierea cu Partea ucraineană a perspectivelor încheierii Protocoalelor între IGPF 
al MAI alcRM, SV de pe lângă MF al RM şi Administraţia Serviciului Grăniceresc 
de Stat al Ucrainei, Serviciul Fiscal de Stat al Ucrainei cu privire la organizarea 
controlului în comun în punctele comun de trecere „Tudora-Starokazacie”, pe 
teritoriul Republicii Moldova, „Otaci - Moghiliov-Podolskii”, „Mimoe-Tabaki”, 
„Troiţcoe-Vâsocianskoe”, „Nezavertailovca-Gradenţâ”, pe teritoriul Ucrainei

DCI
DGCF

Trimestrul IV întrevederi de lucru desfăşurate
In limita alocaţiilor 
bugetare aprobate

2.3.4
Negocierea cu Partea ucraineană a perspectivelor încheierii unui nou Acord privind 
punctele de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene

DCI
DGCF

Trimestrul IV Negocieri iniţiate In limita alocaţiilor 
bugetare aprobate

2.4

Dezvoltarea conceptului 
de patrulare comună la 
frontiera moldo-română 
şi cea moldo-ucraineană

2.4.1
Patrularea în comun cu autoritatea competentă din Ucraina pe segmentul de 
frontieră moldo-ucrainean, inclusiv pe cel transnistrean

DGCF
DCI

DMLA
Trimestrul IV

Subdiviziuni de frontieră dotate cu echipament şi 
tehnică;
Minim 50% din lungimea totală a segmentului de 
frontieră central supravegheat de către Poliţia de 
Frontieră a RM

In limita alocaţiilor 
bugetare aprobate

(SN MIFS 2018-2023)
2.4.2 Implementarea conceptului de patrulare comună la frontiera de stat moldo- 

română
DGCF

DCI
Trimestrul III

Patrularea comună la frontiera de stat moldo- 
română iniţiată

In limita alocaţiilor 
bugetare aprobate

? 5

Dezvoltarea capacităţilor PF 
în domeniul controlului

2.5.1
Evaluarea nivelului de cooperare dintre Poliţia de Frontieră şi Serviciul Vamal 
privind unitatea comună de control al containerelor în Portul Internaţional Liber 
„Giurgiuleşti”

DGCF 
DR Sud 

Parteneri: 
SV

Agenţia Navală

Trimestrul II
Raport comun de evaluare elaborat şi aprobat, 
recomandări de îmbunătăţire înaintate

In limita alocaţiilor 
bugetare aprobate



fluvial/portuar 
(SN MIFS 2018-2023)

2.5.2

Perfecţionarea procedurilor administrative de control şi a cooperării dintre 
autorităţile competente şi agenţi economici în cadrul Portului Internaţional Liber 
„Giurgiuleşti”

DR Sud 
DGCF 

Parteneri: 
SV

Agenţia Navală

Trimestrul III
Norme tehnologice noi de efectuare a controlului 
în PILG elaborate şi aprobate

In limita alocaţiilor 
bugetare aprobate

2.6.1
Susţinerea evaluării de supraveghere a Laboratorului criminalistic din partea 
Organismului Naţional de Acreditare din Republica Moldova, conform standardului 
ISO 17025:2017

DED Trimestrul IV Laboratorul criminalistic evaluat conform 
standardului ISO 17025:2017

în limita alocaţiilor 
bugetare aprobate

2.6
Consolidarea capacităţilor 
instituţionale în domeniul 

expertizei judiciare
2.6.2

Ajustarea documentaţiei sistemului de management a Laboratorului criminalistic al 
IGPF la cerinţele standardului ISO 17025:2017

DED Trimestrul IV
Sistemul de management al laboratorului 
criminalistic implementat conform cerinţelor 
standardului ISO 17025:2017

în limita alocaţiilor 
bugetare aprobate

2.6.3
Identificarea soluţiilor pentru dezvoltarea inventarului tehnic al laboratorului 
criminalistic al IGPF

DDSAE
DED

Trimestrul IV
Minim o cerere de finanţare înaintată către 
potenţiali parteneri de dezvoltare

Nu necesită mijloace 
financiare

OBIECTIVUL III.
PERFECŢIONAREA CAPACITĂŢILOR DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A MIGRAŢIEI ILEGALE, 

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

Consolidarea capacităţilor de 
acordare a asistenţei 

persoanelor care solicită 
protecţie internaţională din 
partea Republicii Moldova 

(SN MIFS 2018-2023)

3.1.1
Asigurarea punctelor de trecere a frontierei de stat cu informaţii disponibile privind 
dreptul la azil sau alte forme de protecţie internaţională, comunicate corespunzător, 
eficient şi accesibile tuturor imigranţilor

DGCF
DMLA

Parteneri:
BMA

Trimestrul IV
Minim 50% din totalul punctelor de trecere ale 
frontierei de stat dotate

Surse externe: 
1000,0; 

în limitele alocaţiilor 
bugetare aprobate

3.1

3.1.2
Consolidarea capacităţilor angajaţilor privind protecţia drepturilor omului şi 
acordarea asistenţei corespunzătoare imigranţilor aflaţi în situaţie de vulnerabilitate 
la frontieră, în conformitate cu normele internaţionale

DGRU
CESF

DDSAE
Parteneri:

MSMPS

Trimestrul IV
50 % a efectivului implicat în controlul la trecerea 
frontierei de stat instruit

în limita alocaţiilor 
bugetare aprobate 
Asistenţă externă

Consolidarea sistemului de 
analiză a riscurilor prin 

dezvoltarea activităţii 
grupurilor comune de lucru 

interinstituţionale. 
Elaborarea produselor 

analitice bazate pe CIRAM  
(Model Comun Integrat de 

Analiză a Riscurilor) 
(SN MIFS 2018-2023)

3.2.1

Asigurarea activităţii Grupului Comun de Analiză a Riscurilor la nivel naţional în 
vederea cooperării în domeniul combaterii criminalităţii transfrontaliere, traficului 
de fiinţe umane şi migraţiei ilegale, precum şi asigurarea elaborării produselor 
analitice bazate pe CIRAM

DAR Trimestrul IV
Şedinţe desfăşurate -  4;
Produse analitice elaborate -  2;
Instruiri cu privire la CIRAM organizate -  1.

în limita alocaţiilor 
bugetare aprobate

3.2

3.2.2

Asigurarea activităţii Grupurilor Comune regionale de Analiză a Riscurilor în 
vederea cooperării în domeniul combaterii criminalităţii transfrontaliere, traficului 
de fiinţe umane şi migraţiei ilegale, precum şi asigurarea elaborării produselor 
analitice bazate pe CIRAM

DAR
DR

Trimestrul IV
Şedinţe desfăşurate -  16;
Produse analitice elaborate -  8;
Instruiri cu privire la CIRAM organizate -  4.

în limita alocaţiilor 
bugetare aprobate

3.3

îmbunătăţirea potenţialului 
de combatere a migraţiei 
ilegale şi a criminalităţii 

transfrontaliere

3.3.1
Organizarea operaţiunilor pe tematici specifice combaterii criminalităţii 
transfrontaliere cu implicarea autorităţilor naţionale relevante 
(SN MIFS 2018-2023)

DGMO
DIS
DUP

Parteneri:
IGP

Trimestrul I 
Trimestrul IV

Plan operaţional elaborat şi aprobat; 
Raport de progres anual elaborat

în limita alocaţiilor 
bugetare aprobate

3.3.2
Dotarea tehnică a structurilor de investigaţii speciale, urmărire penală, expertiză a 
documentelor în vederea consolidării capacităţilor acestora

DMLA
DDSAE

Trimestrul IV
Documentaţia necesară elaborată şi transmisă 
potenţialilor entităţi finanţatoare

în limita alocaţiilor 
bugetare



3.4.1
Implementarea, în comun cu IGPFR, a proiectului de asistenţă externă „Dezvoltarea 
unor instrumente de pregătire în domeniul analizei informaţiilor pentru Poliţia de 
Frontieră Română”, finanţat de FRONTEX

GL al IGPF 
(ord. şefului IGPF nr. 
783 din 26.11.2018)

Trimestrul IV
100% din activităţile planificate ale proiectului, 
realizate;
Raport de progres trimestrial elaborat

în limita alocaţiilor 
bugetare aprobate 
Asistenţa externă

3.4

Dezvoltarea cooperării 
bilaterale între Poliţia de 

Frontieră a RM şi instituţiile 
de frontieră ale altor

3.4.2
Examinarea oportunităţilor de iniţiere/revigorare a relaţiilor de cooperare cu statele 
membre ale UE situate la frontierele externe (Lituania, Finlanda, Bulgaria) şi statele 
non-UE situate la frontierele externe ale UE (Turcia şi Belarus)

DCI Trimestrul IV
Necesităţi şi domenii de cooperare identificate; 
Planuri de cooperare/Acorduri elaborate şi 
aprobate

Nu necesită mijloace 
financiare

state/organizaţii
internaţionale

3.4.3
Promovarea şi implementarea în comun cu M isiunea OIM în Moldova a proiectului 
de asistenţă externă „Consolidarea răspunsului Antitrafic al Guvernului şi 
îmbunătăţirea protecţiei victimelor traficului şi a martorilor în Republica Moldova”

DGRU 
DDSAE 

(Dispoziţia şefului 
IGPF nr.75 din 

07.06.2018)

Trimestrul IV
100% din activităţile planificate ale proiectului, 
realizate;
Raport de progres trimestrial elaborat

în limita alocaţiilor 
bugetare aprobate 
Asistenţa externă

OBIECTIVUL IV.
DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII FRONTIEREI DE STAT, ÎMBUNĂTĂŢIREA CAPACITĂŢILOR  

DE ASIGURARE A MENTENANŢEI ECHIPAMENTELOR ŞI SISTEMELOR GESTIONATE

4.1.1

Iniţierea reconstrucţiei a 4 SPF („Valea Mare”, „Stoianovca”, „Brînza” şi „Toceni”) 
în cadrul proiectului „Cooperarea regională pentru prevenirea şi combaterea 
criminalităţii transfrontaliere în Republica Moldova şi România” (POC Rom ânia-  
RM 2014-2020)

DMLA
DDSAE

Trimestrul II Licitaţii anunţate, servicii achiziţionate; 
Lucrări de reconstrucţie iniţiate

în limita alocaţiilor 
bugetare aprobate 
Asistenţa externă

4.1.2 Iniţierea reconstrucţiei a SPF „Soroca” şi SPF „Briceni”
DMLA 

DR Nord
Trimestrul II

Licitaţii anunţate şi servicii achiziţionate; 
Lucrări de construcţie iniţiate

în limita alocaţiilor 
bugetare aprobate

Dezvoltarea infrastructurii 
frontierei de stat şi 

îmbunătăţirea condiţiilor de 
muncă pentru personalul 

Poliţiei de Frontieră 
(SN MIFS 2018-2023)

4.1.3 Definitivarea reconstrucţiei a SPF Tudora al DR Est
DMLA 
DR Est

Trimestrul IV Sediul dat în exploatare
în limita alocaţiilor 
bugetare aprobate

4.1

4.1.4
Elaborarea raportului de evaluare a necesităţilor privind dezvoltarea infrastructurii 
frontierei de stat, în contextul cerinţelor sistemului naţional de apărare 
(HP 134 din 19.07.2018)

DGCF
DMLA

Trimestrul IV Raport elaborat şi aprobat
Nu necesită mijloace 

financiare

4.1.5

Efectuarea evaluării gradului de accesibilitate a infrastructurii, în baza unui 
chestionar tehnic elaborat şi aprobat de către autorităţile responsabile de domeniul 
construcţiilor
(HG nr. 723 din 08.09.2017)

DMLA Trimestrul IV
Chestionar de evaluare tehnică a accesibilităţii 
infrastructurii completat

Nu necesită mijloace 
financiare

4.2

Asigurarea conştientizării 
situaţiei la frontieră în timp 

real prin dezvoltarea 
sistemului de telecomunicaţii 

radio în standard TETRA 
(SN MIFS 2018-2023)

4.2.1

Dezvoltarea şi extinderea sistemului de supraveghere video, ’a sistemului de 
telefonie IP şi a sistemului de radiocomunicaţii în standard TETRA în subdiviziunile 
din zona de sud-est a ţării, precum şi asigurarea infrastructurii pentru transportul de 
date. Crearea canalelor de date şi zone de acoperire TETRA în subdiviziunile 
Poliţiei de Frontieră prin intermediul operatorilor naţionali şi al turnurilor de 
legătură intermediară ale MAI, conform Acordului-cadru şi proiectelor de dezvoltare

DGMO
DDSAE

Trimestrul IV

Sistem de supraveghere video, de telefonie IP, 
radiocomunicaţii în standard TETRA funcţional pe 
întreg teritoriul ţării
Propunere de proiect promovată în cadrul POC 
România-Molodova 2014-2020

în limitele alocaţiilor 
bugetare

4.2.2
Asigurarea mentenanţei şi optimizarea sistemului de telecomunicaţii al Poliţiei de 
Frontieră

DGMO Trimestrul IV Sistem de telecomunicaţii funcţional şi fiabil
în limitele alocaţiilor 

bugetare

OBIECTIVUL V.
SPORIREA GRADULUI DE INTEGRITATE A PERSONALULUI POLIŢIEI DE FRONTIERĂ, 

ASIGURAREA TRANSPARENŢEI INSTITUŢIONALE, COMUNICĂRII EFICIENTE ŞI PROMOVĂRII IMAGINII



5.1.1 Elaborarea şi aprobarea Planului de integritate al IGPF pentru anii 2019-2021 DIE Trimestrul III Plan elaborat şi aprobat;
Rapoarte de progres semestriale elaborate

Nu necesită mijloace 
financiare

Desfăşurarea activităţilor de 
supraveghere şi control al 

respectării legislaţiei în 
vigoare şi a disciplinei de 
serviciu de către angajaţii 

Poliţiei de Frontieră

5.1.2

Monitorizarea şi procesarea cazurilor de discriminare şi abuz din partea 
funcţionarilor publici cu statut special 
(HG nr. 734 din 09.06.2016, PA M AI 2019)

Prim-executor
SPIA

co-executor
D te

Trimestrul IV

Studiu elaborat conform Metodologiei de colectare 
a datelor statistice (numărul condamnaţilor, tipul 
sancţiunilor aplicate);
2 Rapoarte semestriale de monitorizare elaborate

în limitele alocaţiilor 
bugetare

5.1

5.1.3
Asigurarea implementării Planului sectorial de acţiuni anticorupţie în domeniul 
asigurării ordinii publice pentru anii 2018-2020 
(HG nr. 597 din 26.06.2018, PA M AI 2019)

DDSAE
DIE

Trimestrul IV 4 Rapoarte trimestriale elaborate în limitele bugetului 
aprobat

5.1.4
Asigurarea implementării Planul sectorial de acţiuni anticorupţie în domeniul vamal
pentru anii 2018-2020
(HGnr. 410 din 07.05.2018, PA M AI 2019)

DDSAE
DIE

Trimestrul IV 4 Rapoarte trimestriale elaborate
în limitele bugetului 

aprobat

Asigurarea transparentei

5.2.1
Informarea corectă despre procedurile şi oportunităţile de migrare a cetăţenilor RM 
prin diseminarea materialelor informative în cadrul PTF.
Elaborarea materialelor video/foto despre regulile privind regimul zonei de frontieră

SRP
DGCF

Trimestrul IV Materiale promoţionale realizate
în limita alocaţiilor 
bugetare aprobate

5.2 instituţionale şi promovării 
imaginii publice 5.2.2 Organizarea unui tur de presă la frontieră

SRP
DGCF

Trimestrul IV Tur de presă realizat
în limita alocaţiilor 
bugetare aprobate

5.2.3 Organizarea şi mediatizarea evenimentelor culturale/sportive/de caritate ce ţin de 
activitatea Poliţiei de Frontieră

SRP 
DGRU 

DR Centru
Trimestrul IV Minim 10 evenimente organizate şi mediatizate în limita alocaţiilor 

bugetare aprobate

5.3

Revizuirea mecanismelor de 
prestare a serviciilor publice 

contra plată privind 
furnizarea informaţiei cu

5.3.1 Dezvoltarea şi implementarea mecanismelor noi de achitare a serviciilor publice 
contra plată

DGMO
DEF

Trimestrul IV Opţiuni noi de achitare implementate
Nu necesită mijloace 

financiare

privire la traversarea 
frontierei de stat şi interdicţii 5.3.2 Digitalizarea serviciilor prestate de către IGPF şi conectarea lor la Serviciul Mpay DGMO Trimestrul IV Serviciul public digitizat

Nu necesită mijloace 
financiare


