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Acțiuni / Sub-acțiuni 
(actul din care derivă) 

Subdiviziunile 

responsabile 

Termene Indicatori de performanță Costuri aferente 

implementării 

OBIECTIVUL I. 

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

A CAPACITĂȚILOR PROFESIONALE ALE PERSONALULUI POLIȚIEI DE FRONTIERĂ 

1.1 Consolidarea sistemului de 

management financiar și control. 

GL privind 

MFC,  

DGRU, 

DPPA, 

SAI 

Trimestrul 

IV 

Sistemul de management financiar și control 

consolidat. 

În limita alocațiilor 

bugetare 

1.1.1 Identificarea, descrierea și evaluarea 

proceselor de bază a subdiviziunilor PF. 

Elaborarea și aprobarea Catalogului 

proceselor operaționale. 

GL privind 

MFC 

Trimestrul 

IV 

Catalogul proceselor operaționale elaborat și 

aprobat. 

În limita alocațiilor 

bugetare 

1.1.2 Crearea, implementarea și dezvoltarea 

Sistemului de management al riscurilor 

instituționale.  Identificarea măsurilor de 

control a riscurilor identificate. Elaborarea și 

aprobarea Registrului riscurilor. 

GL privind 

MFC 

Trimestrul 

III 

Registrul riscurilor elaborat și aprobat. 

1.1.3 Instruirea personalului în domeniu 

managementului financiar și control. 

DGRU, 

DPPA, 

SAI 

Trimestrul 

IV 

Activități de instruire în domeniu organizate și/sau 

desfășurate. 

Numărul personalului instruit. 

1.2 Dezvoltarea și implementarea 

sistemului de management al calității 

(HG nr. 1005 din 10.12.2014). 

GL privind 

MFC, 

DPPA, SAI, 

DJPC 

Trimestrul 

IV 

Sistemul de management al calității dezvoltat și 

implementat. 

În limita alocațiilor 

bugetare 

Proiecte și programe de 

asistența externă 

1.2.1 Stabilirea indicatorilor de performanță 

individuală. 

Subdiviziunile 

DPF 

Trimestrul 

IV 

Indicatori de performanță individuală stabiliți. În limita alocațiilor 

bugetare 

1.2.2 Identificarea oportunităților de 

contractare a experților străini în domeniu din 

contul surselor externe. 

DPPA Trimestrul 

IV 

Documentația necesară pentru contractarea 

experților străini în domeniul managementului 

calității elaborată și transmisă partenerilor de 

dezvoltare. 

În limita alocațiilor 

bugetare 

Proiecte și programe de 

asistența externă 

1.2.3 Instruirea personalului în domeniul 

managementului calității. 

DPPA, SAI, 

DJPC 

Trimestrul 

IV 

Activități de instruire în domeniul organizate și/sau 

desfășurate. 

Managerii de nivel strategic și operațional instruiți. 

În limita alocațiilor 

bugetare 



1.3  Implementarea, la nivelul Poliției de 

Frontieră, a prevederilor Legii nr. 288 din 

16.12.2016 „Privind funcţionarul public cu 

statut special din cadrul MAI”. 

DJPC, DGRU, 

Subdiviziunile 

DPF  

 

Trimestrul 

IV 

Prevederile legii menționate implementate la 

nivelul PF. 

În limitele alocațiilor 

bugetare 

1.3.1 Revizuirea și armonizarea cadrului 

legislativ-normativ în conformitate cu 

prevederile Legii nr.288 din 16.12.2016. 

DJPC, 

Subdiviziunile 

DPF 

 

Trimestrul 

II 

Evaluarea privind nivelul de corespundere a cadrului 

normativ cu prevederile Legii nr.288 din 16.12.2016 

realizată. 

Recomandările de modificare și completare a 

cadrului normativ formulate. 

Proiecte de acte normative elaborate și prezentate 

pentru aprobare. 

În limitele alocațiilor 

bugetare 

 

1.3.2 Revizuirea structurii organizatorice a 

instituției. 

DGRU, 

DJPC 

Trimestrul 

IV 

Proiect de modificare a  HG nr.434 din 19.06.2012 

cu privire la Poliţia de Frontieră, elaborat în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 288 din 

16.12.2016 şi transmis spre coordonare şi adoptare 

conform competenţelor. 

1.3.3 Revizuirea statelor de organizare a DPF 

şi a subdiviziunilor din subordinea acestuia. 

DGRU Trimestrul 

IV 

State de organizare modificate conform noii structuri 

organizatorice a instituției şi prevederile Legii nr. 

288 din 16.12.2016 asimilate la nivelul PF. 

1.4 Efectuarea evaluării periodice din 

punct de vedere structural, funcțional și de 

management, în cadrul subdiviziunilor PF. 

Formularea recomandărilor și înaintarea 

conducerii DPF pentru aprobare. 

DPPA, 

Grupul de 

lucru al DPF 

Trimestrul 

IV 

Evaluare efectuată.  

Recomandări înaintate pentru aprobare. 

În limita alocațiilor 

bugetare. 

 

1.5 Aplicarea și dezvoltarea sistemului de 

formare e-learning a personalului Poliţiei 

de Frontieră la nivel central și regional. 

DGRU, 

DGMO, 

DPPA, DCI, 

DMLA, 

DEF, Echipa 

de proiect a 

DPF, 

CNPF 

Parteneri: 

IGPFR; 

ICMPD 

Trimestrul 

III 

Sistemul de formare e-learning aplicat și 

dezvoltat la nivel central și regional. 

- În limita alocațiilor 

bugetare. 

- Proiectul „Continuarea 

implementării 

conceptului MIF în 

Moldova, conform 

conceptului european 

MIF modernizat”. (MPF) 



1.5.1 Anunțarea licitațiilor, achiziţionarea 

serviciilor, tehnologiilor informaţionale şi a 

echipamentelor. 

DMLA, 

Echipa de 

proiect a DPF 

Trimestrul 

II 

Echipamente hardware, software, servicii, 

achiziționate. 

- În limita alocațiilor 

bugetare. 

- Proiectul „Continuarea 

implementării conceptului 

MIF în Moldova, conform 

conceptului european MIF 

modernizat” (MPF). 

1.5.2 Dezvoltarea cadrului normativ de 

aplicare a tehnologiilor noi implementate. 

Echipa de 

proiect a DPF 

Trimestrul 

IV 

Cadrul normativ intern al formarii şi evaluării 

profesionale modificat în contextul aplicării 

tehnologiilor noi. 

 

1.5.3 Instruirea personalului în domeniul 

tehnologiilor noi implementate. 

DGRU, 

CNPF, 

DGMO 

Trimestrul 

IV 

Activități de instruire în domeniul organizate și/sau 

desfășurate. 

Numărul personalului instruit 

1.5.4 Programe de instruire elaborate și 

implementate în sistemul e-learning. 

DGRU, 

CNPF 

Trimestrul 

IV 

Programe de instruire elaborate și implementate în 

sistemul e-learning, în conformitate cu domeniile de 

activitate ale instituţiei şi procesele funcţionale 

existente. 

1.6 Stabilirea unui sistem de pregătire a 

formatorilor şi angajaţilor la nivel de DPF 

şi locul de serviciu în domeniul tragerilor, 

pregătirii fizice şi de luptă. 

(ordinul MAI nr.309 din 05.10.2016). 

DGRU, 

CNPF, 

Echipa de 

proiect a DPF 

Trimestrul 

IV 

Sistem de instruire pus în aplicare. În limita alocațiilor 

bugetare. 

 

1.7 Fortificarea, la nivel național, a 

sistemului de management integrat al 

frontierei de stat. 

DPPA, Grupul 

de lucru al 

DPF, Echipa 

de proiect a 

DPF 

Parteneri: 

IGPFR, 

ICMPD 

Trimestrul 

IV 

Sistemul de management integrat al frontierei de 

stat fortificat la nivel național. 

 

- În limita alocațiilor 

bugetare. 

- Proiectul „Continuarea 

implementării 

conceptului MIF în 

Moldova, conform 

conceptului european 

MIF modernizat” (MPF). 

1.7.1 Evaluarea Strategiei Naționale privind 

MIFS pentru anii 2015-2017. Elaborarea 

proiectului nou al SN MIFS. 

DPPA, 

Grupul de lucru 

al DPF 

Trimestrul 

III 

Raport de evaluare întocmit.  

Proiectul SN MIFS noi elaborat. 

În limita alocațiilor 

bugetare. 

Proiectul „Continuarea 

implementării conceptului 

MIF în Moldova, conform 

conceptului european MIF 

modernizat”. 

1.7.2 Organizarea activităților de instruire și Echipa de Trimestrul 3 sesiuni de instruire şi schimb de experienţă Proiectul „Continuarea 



schimbul de experiență pentru membrii 

CNMIFS. 

proiect a DPF III organizate. implementării conceptului 

MIF în Moldova, conform 

conceptului european MIF 

modernizat”.  

1.8 Completarea și modificarea cadrului 

normativ în vederea majorării efectivului-

limită a Poliției de Frontieră în 

conformitate cu prevederile HG nr.1005 

din 10.12.2014 

(ordinul MAI 309 din 05.10.2016) 

DJPC, 

DGRU, 

DGCF, 

DIS 

Trimestrul 

IV 

Proiectul HG privind majorarea efectivului-

limită al DPF elaborat și aprobat. 

Numărul de posturi per km de frontieră 

majorat/redistribuit. 

În limita alocațiilor 

bugetare. 

 

1.8.1 Crearea posturilor pentru acoperirea  

sectoarelor de frontieră cu numărul de 

efective necesar îndeplinirii atribuțiilor 

operative. 

(HG nr.1005 din 10.12.2014) 

DGRU, 

DGCF, 

DIS 

Trimestrul 

IV 

Numărul de posturi per km de frontieră majorat. 

 

În limita alocațiilor 

bugetare. 

 

1.8 Implementarea Planului de dezvoltare 

a sistemului de resurse umane al Poliției de 

Frontieră pentru anii 2015-2017. 

(ordinul MAI 309 din 05.10.2016) 

DGRU, 

DPPA 

Trimestrul 

IV 

Raport de progres elaborat. 

Finanțare externă identificată. 

În limita mijloacelor 

financiare alocate. 

Programe și proiecte de 

asistență. 

1.9 Diminuarea fluctuației de personal la 

nivel regional și tactic. Asigurarea 

suplinirii funcțiilor vacante cu personal 

calificat. 

DGRU, DJPC, 

DEF, DGCF, 

DPPA, SRP, 

DEF, DMLA, 

DIE  

Parteneri: 

APL, OIM 

Trimestrul 

IV 

Fluctuația de personal la nivel regional și tactic 

diminuată. Suplinirea funcțiilor vacante cu 

personal calificat. 

În limita alocațiilor 

bugetare. 

1.9.1 Evaluarea situației existente în domeniul 

managementului resurselor umane, cu 

relevarea riscurilor privind incompletul de 

personal. Înaintarea propunerilor de 

majorare/redistribuire a personalului.  

(ordinul MAI nr.309 din 05.10.2016) 

DGRU Trimestrul 

IV 

Rapoarte de evaluare, analize efectuate; 

propuneri/recomandări înaintate. 

 

În limita alocațiilor 

bugetare. 

1.9.2 Evaluarea nivelului de satisfacție în 

muncă a personalului, inclusiv identificarea și 

diminuarea factorilor ce influențează 

DGRU,  

SRP 

Trimestrul  

IV 

Evaluarea în domeniul realizată. 

Factorii de influențare identificați. 

În limita alocațiilor 

bugetare. 



dinamica acesteia. 

1.9.3 Revizuirea, optimizarea și aplicarea 

mecanismelor de motivare, inclusiv non-

financiară, a personalului. 

DPPA, DGRU, 

DEF 

Trimestrul 

III 
Mecanisme de motivare, inclusiv non-financiară, a 

personalului revizuite şi aplicate. 

În limita alocațiilor 

bugetare. 

1.9.4 Sporirea atractivității în ocuparea 

funcțiilor vacante în cadrul direcțiilor 

regionale și sectoarelor Poliției de Frontieră. 

DGRU, DGCF, 

DMLA, DEF, 

DIE, DJPC 

Trimestrul 

IV 
Mecanisme de stimulare a angajaților 

subdiviziunilor din subordine identificate. 

Cadrul normativ modificat. 

Numărul funcțiilor vacante completate în creștere. 

În limita alocațiilor 

bugetare. 

1.9.5 Desfășurarea campaniilor de informare, 

de promovare a imaginii Poliției de Frontieră 

și a gradului de conştientizare a activității 

instituționale. 

SRP, 

DGRU,  

CNPF 

Trimestrul 

II 
Campanii de informare desfășurate. 

Spotul video  - 10 ani de activitate a Colegiului 

Național al Poliției de Frontieră elaborat. 

Filmul „Poliția de Frontieră la 25 de ani de 

activitate” elaborat și mediatizat în data de 10 iunie 

2017. 

În limita alocațiilor 

bugetare. 

1.9.6 Implementarea modelului nou de 

organizare și desfășurare a activității 

psihologice realizat în cadrul Poliției de 

Frontieră. 

DGRU, DPPA, 

DEF 

Partener: 

OIM 

Trimestrul 

III 

Documentația aferentă proiectului de asistență 

externă pregătită. 

În limita alocațiilor 

bugetare. 

1.10 Consolidarea eficacității de audit 

public intern prin efectuarea misiunilor de 

audit intern, în conformitate cu 

Standardele naționale de audit intern și a 

Normelor metodologice de audit intern în 

sectorul public 

SAI Trimestrul 

IV 
3 misiuni de audit intern efectuate. 

3 Rapoarte de audit intern elaborate și aprobate. 

În limitele alocațiilor 

bugetare 

OBIECTIVUL II. 

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

FRONTIERĂ PE SEGMENTELE TERESTRU, FLUVIAL ȘI AERIAN 

2.1 Valorificarea asistenței externe oferite 

PF de către partenerii de dezvoltare. 

Identificarea surselor de finanțare noi. 

DPPA, DGCF, 

DGMO, 

DMLA, DEF, 

DAR, DIS, 

DGRU, 

DPPA, Grupul 

de lucru al 

DPF 

Trimestrul 

IV 

Proiecte de asistență tehnică realizate. 

Tehnologii moderne implementate. 

-  În limita alocațiilor 

bugetare. 
 



Parteneri: 

DTRA, 

Delegația UE 

2.1.1 Dezvoltarea și aplicarea sistemului de 

supraveghere video prin mijloace tehnice fixe 

la frontiera de stat.  

DGCF, 

DGMO, 

DMLA 

Trimestrul 

IV 

Sistem extins și funcțional. 

Lucrări de mentenanță efectuate. 

- În limita alocațiilor 

bugetare. 

- Proiectul „ADM-PPP”. 

2.1.2 Dezvoltarea și aplicarea sistemului de 

recunoaștere facială. Elaborarea produselor 

analitice relevante urmare a utilizării 

sistemului. 

DGCF, 

DGMO, 

DAR 

Trimestrul 

IV 

Cadru de reglementare elaborat și pus în aplicare 

Sistem funcțional. 

Produse analitice elaborate și aplicate. 

- În limita alocațiilor 

bugetare. 

- Suport bugetar PALV. 

 

2.1.3 Dezvoltarea și aplicarea sistemului de 

analiză inteligentă a informației. 

DIS, 

DAR, 

DGMO, 

DGRU 

Trimestrul 

IV 

Sistem funcțional. 

Personal instruit la nivel regional și local. 

În limita alocațiilor 

bugetare. 

2.1.4 Dezvoltarea și aplicarea sistemului 

informațional destinat Centrelor de 

coordonare. 

DGMO, 

DGRU 

Trimestrul 

IV 

Sistem funcțional. 

Personal instruit la nivel regional și local. 

În limita alocațiilor 

bugetare. 

2.1.5. Efectuarea evaluării privind aplicarea și 

valorificarea asistenței externe oferite PF de 

către partenerii de dezvoltare. 

DPPA, 

Grupul de lucru 

al DPF 

Trimestrul 

III 

Raport de evaluare elaborat și recomandări 

înaintate. 

În limita alocațiilor 

bugetare. 

2.1.6 Simplificarea și automatizarea 

procedurilor de control al trecerii frontierei de 

stat prin dotarea punctelor de trecere a 

frontierei cu sisteme automatizate de 

efectuare a controlului trecerii frontierei. 

(HG 1005 din 10.12.2014) 

DPPA, DGCF, 

DGMO, 

DMLA 

Trimestrul 

III 

Programe și proiecte de asistență externă 

identificate. 

 

Proiecte și programe de 

asistență externă.  

2.1.7 Identificarea și promovarea soluțiilor 

pentru implementarea sistemului APIS în SPF 

AIC. Identificarea surselor eligibile de 

finanțare externă. 

DGCF, 

DPPA, 

DGMO 

Trimestrul 

III 

Grupul de lucru format. 

Soluții identificate și promovate. 

Surse eligibile de finanțare identificate 

Documentația necesară elaborată și înaintată. 

Parteneriatele extinse. 

În limita alocațiilor 

bugetare. 

2.1.8 Elaborarea și implementarea produsului 

soft-ware pentru utilizarea în comun de către 

DPF și BMA a sistemului automatizat de 

calculare a şederii străinilor. 

DGMO, 

DGCF, 

DPPA 

Trimestrul 

IV 

Grup comun de lucru cu reprezentanții BMA 

instituit. 

Produsul soft-ware elaborat și implementat. 

În limita alocațiilor 

bugetare. 

Proiecte și programe de 

asistență externă. 



(ordinul MAI nr.309 din 05.10.2016) 

2.2 Revizuirea PSO în domeniul controlului 

frontierei și adaptarea acestora la 

necesitate. 

(ordinul MAI 309 din 05.10.2016) 

DGCF Trimestrul 

IV 

PSO revizuite și adaptate. În limita alocațiilor 

bugetare. 

2.3 Efectuarea unui studiu de fezabilitate 

pe componenta de mobilitate aeriană a 

Poliției de Frontieră în scopul asigurării 

combaterii  migrației ilegale și 

criminalității transfrontaliere. 

(HG 1005 din 10.12.2014) 

DPPA, 

DGCF 

Partener:  

EUBAM 

Trimestrul 

IV 

Surse de finanțare externă identificate, 

documentație de proiect elaborată și înaintată 

potențialilor donatori. 

Studiu de fezabilitate efectuat. 

În limitele alocațiilor 

bugetare aprobate. 

Proiecte și programe de 

asistență externă. 

2.4 Consolidarea potențialului Centrului 

chinologic al DPF. 

DGCF, DPPA, 

DGRU, DCI 

Parteneri: 

Serviciul de 

Pază a 

frontierei al 

Letoniei, JTI, 

Ambasada 

SUA în RM 

Trimestrul 

IV 

Cursuri de instruire pentru personalul Centrului 

organizate. 

Subdiviziunile PF asigurate cu cîini de serviciu și 

echipament necesar. 

- În limita alocațiilor 

bugetare. 

- Proiecte de asistență 

externă. 

- Asistența reprezentanței 

Companiei JTI în RM. 

- Asistența Ambasadei 

SUA în RM. 

2.4.1 Identificarea surselor de finanțare 

externă. Elaborarea și promovarea pentru 

examinare către entitatea finanțatoare a 

documentației necesare pentru atragerea 

fondurilor externe. 

DPPA, DGCF Trimestrul 

IV 

Sursele de finanțare externă identificate. În limita alocațiilor 

bugetare. 

2.4.2 Dezvoltarea şi consolidarea capacităţilor 

profesionale ale inspectorilor-chinologi, 

instruirea lor continuă, pregătirea şi 

desfăşurarea cantonamentelor privind 

pregătirea instructorilor chinologi, dresarea 

cîinilor conform specializărilor necesare, 

asigurarea reproducerii acestora. 

Participarea în cadrul competițiilor/ 

cantonamentelor desfășurate la nivel național 

și internațional. 

DGCF, 

DGRU, 

DCI 

Trimestrul 

IV 

Activități de instruire în domeniul organizate și/sau 

desfășurate, personal instruit. 

Competiții / cantonamente desfășurate. 

- În limita alocațiilor 

bugetare. 

- Proiecte de asistență 

externă. 

 



(ordinul MAI nr.309 din 05.10.2016) 

2.4.3 Dezvoltarea şi implementarea 

documentelor de cooperare cu serviciile 

chinologice din alte țări. 

(ordinul MAI nr.309 din 05.10.2016) 

DGCF 

DCI 

Trimestrul 

IV 

Parteneriate dezvoltate. 

Evenimente comune organizate și desfășurate. 

- În limita alocațiilor 

bugetare. 

- Proiecte de asistență 

externă. 

2.5 Extinderea conceptului de control 

comun al frontierei de stat dintre 

Republica Moldova și Ucraina. Realizarea 

proiectelor de asistență externă aferente 

DCI, DPPA, 

DGCF, GL pe 

proiecte PaE 

al DPF 

Parteneri: 

UNDP, OIM, 

SV, BR al CS, 

MAEIE, 

SGSU, SFSU 

Trimestrul 

IV 

Numărul majorat al punctelor de trecere a 

frontierei cu conceptul controlului comun 

implementat. 

-  În limita alocațiilor 

bugetare. 

- Proiectul „Construcția 

pe teritoriul RM a PTF 

„Palanca”, operat în 

comun de autoritățile de 

frontieră moldo-

ucrainene” (PaE). 

- Proiectul „Consolidarea 

MIF prin realizarea în 

comun a controlului de 

frontieră și schimbul de 

informații la frontiera 

moldo-ucraineană” (PaE). 

2.5.1 Negocierea și semnarea Acordului 

dintre Guvernul Republicii Moldova şi 

Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind 

cooperarea la efectuarea controlului în comun 

al persoanelor, al mijloacelor de transport şi al 

mărfurilor la frontiera de stat moldo-

ucraineană. 

DCI, DGCF 

Parteneri: 

SV, MAEIE 

Trimestrul 

IV 

Proiectul hotărîrii Guvernului privind aprobarea 

componenței delegației Republicii Moldova și 

acordarea împuternicirilor pentru negocieri aprobat. 

Runde de negocieri cu partea ucraineană pe 

marginea textului Acordului desfășurate. 

Proiectul Acordului semnat și intrat în vigoare. 

În limita alocațiilor 

bugetare. 

2.5.2 Elaborarea și semnarea anexei la 

Schema tehnologică de organizare a 

controlului în comun a persoanelor, 

mijloacelor de transport, mărfurilor și 

obiectelor în PTF „Pervomaisc-Cuciurgan”, 

semnat la 22.01.2016 pentru aplicarea primei 

faze a controlului comun etapizat. 

DCI, DGCF 

Parteneri: 

SV, BR al CS, 

MAEIE 

Trimestrul 

IV 

Negocierile cu partea ucraineană desfășurate. 

Anexa la Schema tehnologică de referință semnată. 

În limita alocațiilor 

bugetare. 

2.5.3 Cadrul juridic necesar pentru lansarea 

controlului comun în cadrul  punctelor de 

DCI, DGCF, 

DPPA 

Trimestrul 

IV 

Bază juridică necesară pentru lansarea controlului 

în comun în cadrul PTF „Palanca”, „Pervomaisc-

În limita alocațiilor 

bugetare. 



trecere  internaționale la frontiera de stat 

moldo-ucraineană elaborat. 

Parteneri: 

SV, BR al CS, 

MAEIE 

Cuciurgan”, „Reni-Giurgiulești”, „Otaci–

Moghiliov-Podolskii” și „Unguri-Bronița” 

elaborată. 

2.5.4 Asigurarea promovării, co-finanțării și a 

bunei implementări a proiectelor din cadrul 

Inițiativei pilot privind MIF a PaE. 

Mediatizarea asistenței acordate. 

GL pe proiecte  

PaE al DPF 

Partener: 

MAEIE 

Trimestrul 

IV 

Documentația aferentă proiectelor de asistență 

externă pregătită și înaintată. 

Co-finanțarea asigurată. 

- În limita alocațiilor 

bugetare. 

- Proiecte de asistență 

externă. 

2.5.5. Inițierea negocierilor cu autoritățile de 

frontieră ale Ucrainei privind modificarea 

Acordului între Guvernele RM și UA privind 

punctele de trecere a frontierei moldo-

ucrainene și trecerea simplificată a cetățenilor 

ce locuiesc în raioanele de frontieră în scopul 

schimbării direcției de amplasare a unor PTF 

cu statul local, precum și pentru revizuirea 

statuturilor punctelor de trecere locale pe 

sectorul moldo-ucrainean a frontierei de stat. 

DCI, 

DGCF 

 

Trimestrul 

IV 

Negocieri inițiate  În limita alocațiilor 

bugetare. 

 

2.6 Sporirea capacităților de securitate 

aeronautică și menținere a ordinii publice 

în cadrul PTF. 

DGCF, 

DGMO, DCI, 

DPPA, 

DGRU, DR, 

SPF AIC 

Parteneri: 

DTRA, 

Ambasada 

SUA în RM 

Trimestrul 

IV 

Participarea personalului PF în cadrul 

activităților de instruire în domeniul asigurată.  

- În limita alocațiilor 

bugetare. 

- Centrul regional de 

asistență pentru 

implementarea controlului 

și verificării 

armamentului 

(RACVIAC). 

- Programul EXBS. 

2.6.1 Identificarea oportunităților/ 

parteneriatelor noi de cooperare, valorificarea 

celor existente. 

DCI, DPPA, 

DGCF 

 

Trimestrul 

IV 

Oportunități noi de cooperare identificate, 

parteneriate extinse. 

În limita alocațiilor 

bugetare. 

2.6.2 Organizarea antrenamentelor la semnale 

speciale a PF în scopul eficientizării 

interacțiunii între subdiviziunile PF și 

partenerii de cooperare. 

(ordinul MAI nr. 309 din 05.10.2016) 

DGRU, 

DGMO, 

DGCF, 

DR, 

SPF AIC 

Trimestrul 

IV 

Antrenamente organizate și desfășurate. În limita alocațiilor 

bugetare. 

2.6.3 Instituirea a 15 stații de lucru cu DPPA, Trimestrul Surse de finanțare identificate. - În limita alocațiilor 



instalarea programului specializat de instruire 

„Eagle X-Ray Screening” și 15 stații de lucru 

cu programul specializat de instruire „Eagle 

Cargo Screening”. 

(ordinul MAI nr. 309 din 05.10.2016) 

 DGCF 

 

IV Stații de lucru institute și funcționale. 

 

bugetare. 

- Proiecte de asistență 

externă. 

2.6.4 Instruirea a 3 formatori din cadrul 

Poliției de Frontieră privind configurațiile 

programelor Eagle „X-Ray Screening” și 

Eagle „X-Ray Cargo”, utilizarea și 

administrarea softului respectiv, antrenarea 

ulterioară a personalului Poliției de Frontieră 

în domeniul securității aeronautice. 

(ordinul MAI nr. 309 din 05.10.2016) 

DGCF, 

DGRU, 

DGMO, DPPA 

Trimestrul 

IV 

Formatori instruiți. 

Numărul de instruiri organizate și de personal 

instruit. 

- În limita alocațiilor 

bugetare. 

- Proiecte de asistență 

externă. 

2.7 Inițierea și dezvoltarea controlului 

comun la trecerea frontierei de stat moldo-

române precum și a conceptului de 

patrulare comună a frontierei moldo-

române. 

DCI, DGCF  

Partener:  

SV, 

IGPFR 

Trimestrul 

IV 

Controlul comun inițiat. 

Conceptul de patrulare comună dezvoltat. 

În limita alocațiilor 

bugetare. 

2.7.1 Elaborarea, negocierea și semnarea  

proiectului Acordului între Guvernul RM şi 

Guvernul României cu privire la controlul 

persoanelor, mijloacelor de transport şi 

mărfurilor în punctele comune de trecere a 

frontierei de stat dintre RM şi România. 

DCI, DGCF Trimestrul 

IV 

Acordul elaborat, negociat și semnat. În limita alocațiilor 

bugetare. 

2.7.2 Elaborarea,negocierea și semnarea  

proiectului Protocolului între DPF al MAI din 

RM și IGPF din cadrul MAI din România 

privind constituirea și activitatea echipelor 

mixte de patrulare la frontiera de stat comună. 

DCI, DGCF Trimestrul 

IV 

Proiectul protocolului elaborat, negociat și semnat. În limita alocațiilor 

bugetare. 

2.8 Acreditarea Laboratorului criminalistic 

conform standardului ISO 17025. 

DED, DPPA, 

DGRU 

Partener: 

Interlub 

Consult S.R.L. 

Trimestrul 

IV 
Laboratorul criminalistic acreditat conform 

standardului ISO 17025 (Legea nr.68 din 

14.04.2016). 

În limita alocațiilor 

bugetare. 

2.8.1 Consolidarea potențialului Laboratorului DED, DPPA, Trimestrul Numărul de instruiri organizate și de personal - În limita alocațiilor 



criminalistic al DPF. DGRU 

Partener: 

Ambasada 

SUA în RM, 

ICMPD, 

FRONTEX 

IV instruit din cadrul DED. bugetare 

- Proiecte de asistență 

externă 

- Asistența Ambasadei SUA 

în RM. 

2.9 Organizarea de instruiri/schimb de 

experiență pentru personalul PF în 

domeniul examinării documentelor, 

înregistrării datelor biometrice, utilizării 

echipamentului modern, securității 

aeronautice și asigurării ordinii publice în 

punctul de trecere a frontierei. 

(HG 1005 din 10.12.2014) 

DGRU, DED 

Partener: 

EUBAM 

Trimestrul 

III 

Cursuri de instruire organizate, personal 

instruit. 

În limita alocațiilor 

bugetare. 

2.10 Elaborarea și completarea cadrului de 

politici, normativ și procedural în 

domeniul managementului integrat al 

frontierei de stat, în vederea asigurării 

conformității cu acquis-ul UE, Ghidul 

privind managementul integrat al 

frontierei de stat, Codul frontierelor 

Schengen, și delimitării clare și aplicării 

competențelor autorităților din sistemul 

MIFS. 

(HG nr. 1005 din 10.12.2014) 

DJPC, 

DGCF, 

DGMO, DR, 

CATMÎI 

 

Trimestrul 

IV 

Proiecte de modificare a cadrului normativ 

elaborate. 

 

În limita alocațiilor 

bugetare 

2.10.1 Evaluarea în ansamblu a cadrului 

legislativ/normativ referitor la activitatea 

DPF, BMA, IGP și identificarea deficiențelor 

(lacune, contradicţii de reglementare şi 

paralelisme de competenţe). 

(ordinul MAI nr.309 din 05.10.2016) 

DJPC, 

DGCF, 

DGMO 

Trimestrul 

III 

Ședințe comune organizate. 

Raport de evaluare elaborat și deficiențe / lacune 

identificate. 

 

În limita alocațiilor 

bugetare. 

2.10.2 Înaintarea propunerilor de 

modificare/completare și ajustare a actelor 

legislative/normativ, în conformitate cu 

lacunele identificate. 

DJPC Trimestrul 

IV 

Proiecte de modificare/ajustare a actelor 

normative/legislative elaborate și înaintate spre 

aprobare. 

În limita alocațiilor 

bugetare. 



(ordinul MAI nr.309 din 05.10.2016) 

2.10.3 Revizuirea cadrului normativ ce ține de 

competența Poliției de Frontieră în punctele 

de trecere portuare. 

DGCF,  

DJPC 

 

Trimestrul 

III 

Cadrul normativ în punctele de trecere portuare 

revizuit. 

În limita alocațiilor 

bugetare. 

2.10.4 Asigurarea implementării acţiunilor de 

implementare a Regulamentului Sanitar 

Internaţional în prevenirea transmiterii 

transfrontaliere a pericolelor pentru sănătatea 

publică, în conformitate cu HG nr. 531 din 

03.07.2014. 

(ordinul MAI nr.309 din 05.10.2016) 

DGCF, 

DGRU, DR, 

CATMÎI 

 

Trimestrul 

IV 

Raport de evaluare a necesităților elaborat și 

aprobat. 

Subdiviziuni specializate ale PF dotate. 

Număr de personal instruit. 

Rapoarte de progres aprobate. 

În limita alocațiilor 

bugetare. 

Proiecte și programe de 

asistență externă. 

2.10.5 Elaborarea şi coordonarea cu Centrul 

de Sănătate Publică teritorial a planului de 

pregătire şi intervenție în urgențe de sănătate 

publică în punctele de trecere a frontierei. 

(HG 1005 din 10.12.2014) 

DGMO, 

DGCF, 

CATMÎI 

Trimestrul 

IV 

Planurile de pregătire şi intervenție în urgențe de 

sănătate publică în punctele de trecere a frontierei 

elaborat şi implementat. 

În limitele alocațiilor 

bugetare aprobate. 

 

2.11 Organizarea și desfășurarea 

instruirilor pentru transportatori privind 

controlul documentelor de călătorie și 

cerințele de intrare în țară. 

(HG 1005 din 10.12.2014) 

DGCF, 

DGRU 

Parteneri: 

EUBAM 

Trimestrul 

IV 

Numărul călătorilor transportați fără acte de 

călătorie valabile și valide în timpul trecerii 

frontierei de stat diminuat cu 30%. 

În limitele alocațiilor 

bugetare aprobate. 

 

OBIECTIVUL III. 

PERFECȚIONAREA CAPACITĂȚILOR DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A MIGRAȚIEI ILEGALE, 

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

3.1 Asigurarea funcționalității sistemului 

național de coordonare a securităţii 

frontaliere din punct de vedere al 

procedurilor, dotărilor și pregătirii 

personalului. 

 

DGMO, 

DPPA, DGCF, 

DGRU, 

DMLA, DEF, 

DJPC, DPPA 

Parteneri: 

DTRA 

Trimestrul 

IV 

Sistemul național de coordonare a securităţii 

frontaliere funcțional. 

- În limitele alocațiilor 

bugetare aprobate. 

- Proiecte și programe de 

asistență externă. 

3.1.1 Aprobarea și aplicarea procedurilor 

standard de operare în domeniul sistemului 

național de coordonare a securității frontaliere 

(după crearea unui concept unic la nivel de 

DGMO Trimestrul 

IV 

Proceduri standard de operare aprobate și aplicate. În limitele alocațiilor 

bugetare aprobate. 

 



MAI pe domeniul dat). 

3.1.2 Revizuirea cadrului normativ în vederea 

excluderii dublărilor sau neconcordanțelor de 

competențe a personalului centrelor regionale 

de coordonare și evitarea implicării acestora 

la alte activități decît cele prevăzute. 

DGMO, 

DGCF, DJPC 

Trimestrul 

II 
Cadrul normativ revizuit și, după caz, modificat. În limitele alocațiilor 

bugetare aprobate. 

 

3.1.3 Examinarea oportunităților de creare a 

unităților de gardă în cadrul sediilor 

Direcțiilor regionale sau de implicare a 

personalului acestora în asigurarea securității 

sediilor și bunurilor din dotare. 

DGMO, 

DGCF, DJPC, 

DGRU, DMLA  

Trimestrul 

II 

Raportul de evaluare elaborat și prezentat conducerii 

DPF pentru aprobare.  

În limita alocațiilor 

bugetare. 

3.1.4 Instruirea personalului centrelor de 

coordonare, precum și din cadrul PTF, în 

domeniul gestionării informațiilor 

operaționale, inclusiv a consemnelor. 

DGMO, 

DGRU, DGCF 

Trimestrul 

IV 

Activități de instruire în domeniul organizate și/sau 

desfășurate. 

Personal instruit. 

În limita alocațiilor 

bugetare. 

3.1.5 Examinarea posibilităților de asigurare a 

subdiviziunilor cu sisteme de pază complexă 

(sisteme de pază şi alarmă în caz de incendiu, 

sisteme de protecţie şi limitare de acces, 

sisteme de supraveghere video, sisteme de 

alarmă, sisteme electronice de comunicare 

etc.) 

DMLA, 

DGMO, DEF, 

DPPA 

Trimestrul 

III 

Raportul în domeniul de referință elaborat și 

prezentat conducerii pentru aprobare. 

Sursele de finanțare externă identificate. 

În limita alocațiilor 

bugetare. 

Sursele de finanțare externă. 

3.1.6 Implementarea schimbului automatizat 

de informații privind persoanele și mijloacele 

de transport, cu care persoanele traversează 

frontiera de stat moldo-ucraineană. 

DGMO, 

DGCF, DPPA 

Partener:  

OIM 

Trimestrul 

IV 

Schimbul automatizat de informații privind 

persoanele și mijloacele de transport, cu care 

persoanele traversează frontiera de stat moldo-

ucraineană implementat. 

- În limita alocațiilor 

bugetare. 

- Proiect „Consolidarea MIF 

prin realizarea în comun a 

controlului de frontieră și 

schimbul de informații la 

frontiera moldo-ucraineană” 

(PaE). 

3.1.7 Crearea punctul de contact la frontiera 

moldo-ucraineană. 

DGMO, 

DGCF, DGRU, 

DCI, DPPA 

Partener:  

OIM 

Trimestrul 

IV 

Punctul de contact la frontiera moldo-ucraineană 

creat. 

Secție dedicată în cadrul DR Sud creată. 

Regulamentul de activitate al PC elaborat și pus 

în aplicare. 

3.2 Organizarea și desfășurarea 

activităților la nivel național și 

internațional în conformitate cu Planul de 

cooperare cu Agenția FRONTEX, precum 

Subdiviziuni 

ale DPF 

Partener: 

FRONTEX, 

Trimestrul 

IV 

Activități organizate și desfășurate. - În limita alocațiilor 

bugetare. 

- Asistența Agenției 

FRONTEX. 



și a Planului de acțiuni EUBAM pentru 

faza 11-a. 

EUBAM - Asistența EUBAM. 

3.2.1 Asigurarea realizării planului de 

cooperare cu Agenția FRONTEX pentru anii 

2015-2017. 

DGMO Trimestrul 

IV 

Raport de progres elaborat și aprobat. 

Activități organizate și desfășurate. 

 

- În limita alocațiilor 

bugetare 

- Asistența Agenției 

FRONTEX. 

3.2.2 Elaborarea Planului de cooperare cu 

Agenția FRONTEX pentru anii 2018-2020. 

DGMO Trimestrul 

IV 

Plan elaborat și aprobat În limita alocațiilor 

bugetare. 

 

3.2.3 Implementarea Planului de acţiuni 

EUBAM pentru faza a  11-a. 

(ordinul MAI nr. 82 din 24 martie 2017) 

DCI, 

Subdiviziunile 

DPF 

Trimestrul 

IV 

Raport de progres anual elaborat și aprobat - În limita alocațiilor 

bugetare. 

- Asistența EUBAM. 

3.3 Dezvoltarea cooperării bilaterale și a 

schimbului de experiență pe tematici de 

interes instituțional. 

DCI, DPPA 

Subdiviziunile 

DPF 

 

Trimestrul 

IV 

Cooperarea bilaterală și schimbul de experiență 

dezvoltat. 

- În limita alocațiilor 

bugetare. 

- Planuri de cooperare 

bilaterală. 

- Asistența Misiunii 

EUBAM. 

3.3.1 Continuarea relațiilor de cooperare  

bilaterală cu autoritățile de frontieră din 

România, Ucraina, Letonia, Estonia și 

Georgia. 

DCI, 

Subdiviziunile 

DPF 

Trimestrul 

IV 
Planuri de cooperare elaborate, semnate și puse în 

aplicare. 

Activități organizate și desfășurate în conformitate 

cu Planurile de cooperare în vigoare. 

- În limita alocațiilor 

bugetare. 

- Planuri de cooperare 

bilaterală. 

3.3.2 Examinarea oportunităților de 

inițiere/revigorare a relațiilor de cooperare cu 

statele UE situate la frontierele externe 

(Lituania, Finlanda, Bulgaria) și statele non-

UE situate la frontierele externe ale UE 

(Turcia și Belarus). 

DCI, 

DPPA, 

Subdiviziunile 

DPF 

Trimestrul 

IV 
Necesități și domenii de cooperare identificate. 

Bază juridică de cooperare elaborată și dezvoltată. 

 

- În limita alocațiilor 

bugetare. 

- Planuri de cooperare 

bilaterală. 

3.4 Asigurarea participării DPF în cadrul 

inițiativelor de cooperare multilaterală  

pentru promovarea politicilor 

instituționale.  

Organizarea operațiunilor/instruirilor și 

activităților de altă natură comune cu 

participarea organismelor internaționale. 

DCI, DPPA, 

DGRU, 

DGMO, 

DGCF 

Subdiviziunile 

DPF 

Parteneri: 

Trimestrul 

IV 

Participarea DPF în cadrul inițiativelor 

asigurată. 

Operațiuni/instruiri comune organizate. 

- În limita alocațiilor 

bugetare. 

- Proiectul „Sporirea 

capacităților privind 

MIFS” (FRONTEX/PaE). 

- Programul de securitate 

la frontieră a DCAF. 



DCAF, 

ICITAP, 

CEPOL, 

SELEC, 

Biroul 

Coordonator 

al Ariei de 

Prioritate 11 a 

SUERD 

- Inițiativa regională 

Migraţie, Azil şi Refugiaţi 

(MARRI). 

- Convenția de cooperare 

polițienească pentru 

Europa de Sud-Est 

(CCPESE). 

- Centrul SELEC. 

- AP 11 a EUSDR. 

- Panelul MIF a PaE. 

- PARP/IPAP RM-NATO. 

3.4.1 Asigurarea bunei implementări a 

proiectului „Sporirea capacităților privind 

MIFS” (FRONTEX/PaE). 

DCI, DPPA, 

DGRU, 

Subdiviziunile 

DPF 

Trimestrul 

IV 
Participarea personalului PF în cadrul activităților 

proiectului asigurată. 

- În limita alocațiilor 

bugetare. 

- Proiectul „Sporirea 

capacităților privind MIFS” 

(FRONTEX/PaE). 

3.4.2 Continuarea participării în cadrul 

platformelor și inițiativelor de cooperare 

multilaterală existente, după cum urmează: 

Programul de securitate la frontieră a DCAF; 

Inițiativa regională Migraţie, Azil şi Refugiaţi 

(MARRI); Convenția de cooperare 

polițienească pentru Europa de Sud-Est 

(CCPESE); Centrul SELEC; AP 11 a 

SUERD; Panelul privind managementul 

integrat a frontierei a Parteneriatului Estic; 

PARP/IPAP RM-NATO. 

DCI, DPPA, 

DGRU, 

Subdiviziunile 

DPF 

Trimestrul 

IV 
Participarea reprezentanților PF în cadrul 

evenimentelor, desfășurate în cadrul platformelor de 

cooperare internaționale vizate, asigurată. 

În limitele alocațiilor 

bugetare aprobate. 

Proiecte și programe de 

asistență externă. 

3.5 Dotarea tehnică a structurilor de 

investigații speciale, urmărire penală. 

Consolidarea capacitățile profesionale ale 

angajaților subdiviziunilor menționate. 

DPPA, 

DGRU, DIS, 

DUP, 

Partener: 

JTI , OIM 

Trimestrul 

IV 

Finanțare externă identificată. 

Numărul de echipament achiziționat și pus în 

folosinţă. 

Cursuri și activități de formare (schimb de 

experiență/vizite de studiu)  organizate. 

În limitele alocațiilor 

bugetare aprobate. 

Proiecte și programe de 

asistență externă. 

3.6 Consolidarea potențialului instituțional 

de reacție în cazul unui posibil aflux masiv 

de migranți la frontieră. 

DGCF, 

DGRU, 

DPPA, 

Trimestrul 

IV 

Necesitățile instituționale promovate. Asistență 

externă valorificată. 

Potențialul de reacție consolidat. 

În limita alocațiilor 

bugetare. 

Asistența Biroului 



CATMÎI, DR 

Partener: 

UNHCR 

UNHCR în RM. 

3.7 Dezvoltarea cadrului de cooperare între 

autoritățile cu atribuții în domeniul 

analizei riscurilor la nivel central, regional 

și local prin:  

- elaborarea de planuri de cooperare 

interinstituționale în domeniul analizei 

riscurilor; 

- crearea de grupuri comune de lucru 

interinstituționale privind migrația ilegală, 

traficul de ființe umane și criminalitatea 

transfrontalieră. 

(HG 1005 din 10.12.2014) 

DAR, 

DIS 

Partener: 

EUBAM 

Trimestrul 

IV 

Inițierea procedurii de elaborare a planurilor de 

cooperare inter-instituționale în domeniul 

analizei riscurilor la toate nivelurile. 

Inițierea procedurii de creare a grupurilor de 

lucru comune inter-instituționale privind 

migraţia ilegală, traficul de fiinţe umane şi 

criminalitatea. 

 

În limitele alocațiilor 

bugetare aprobate. 

3.8 Asigurarea activităţii Grupului Comun 

de Analiză a Riscurilor la nivel național în 

vederea cooperării în domeniul analizei 

riscurilor privind criminalitatea 

transfrontalieră, traficul de ființe umane și 

migrația ilegală. 

DAR Trimestrul 

IV 

Ședințe desfășurate. 

Produse analitice elaborate. 

În limitele alocațiilor 

bugetare aprobate. 

3.9 Sporirea mobilităţii subdiviziunilor 

specializate de frontieră. 

DGMO, 

DGRU, 

DMLA, DPPA 

Trimestrul 

IV 

Acțiuni/operațiuni desfășurate în comun cu 

autoritățile de aplicare a legii. 

Cursuri la care personalul echipelor mobile a luat 

parte. Specialiști instruiți. 

Unități de transport achiziționate. 

- În limitele alocațiilor 

bugetare aprobate. 

- Proiecte și programe de 

asistență externă. 

3.9.1 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. 

(HG 1005 din 10.12.2014) 

DGMO Trimestrul 

IV 

Acțiuni/operațiuni desfășurate în comun cu 

autoritățile de aplicare a legii. 

Ponderea personalului implicat în activități comune 

din totalul personalului echipelor mobile. 

 

În limitele alocațiilor 

bugetare aprobate. 

3.9.2 Specializarea şi pregătirea personalului 

echipelor mobile, inclusiv cu participarea 

experților externi. 

DGMO 

DGRU 

Partener: 

Trimestrul 

IV 

Numărul de cursuri la care personalul echipelor 

mobile a luat parte. 

Numărul de specialiști instruiți. 

În limitele alocațiilor 

bugetare aprobate. 



(HG 1005 din 10.12.2014) EUBAM 

3.9.3 Asigurarea mobilități patrulelor din 

cadrul subdiviziunilor de nivel tactic, prin 

suplinirea parcului auto cu unități de transport 

în baza analizelor efectuate. 

(ordinul MAI  nr.309 din 05.10.20116) 

DPPA, DMLA 

Parteneri: 

DTRA, 

EUBAM 

 

Trimestrul 

IV 

Numărul unităților de transport achiziționate. - În limitele alocațiilor 

bugetare aprobate. 

- Proiecte și programe de 

asistență externă. 

OBIECTIVUL IV. 

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII FRONTIEREI DE STAT, ÎMBUNĂTĂȚIREA CAPACITĂȚILOR 

DE ASIGURARE A MENTENANȚEI ECHIPAMENTELOR ȘI SISTEMELOR GESTIONATE 

4.1 Construcţia capitală, reconstrucția,  

reparațiile curente și amenajarea sediilor,  

infrastructurii drumurilor, comunicațiilor 

inginerești ale subdiviziunilor Poliției de 

Frontieră. Îmbunătățirea condițiilor de 

muncă a personalului în conformitate cu 

normele Uniunii Europene /Schengen. 

(HG 1005 din 10.12.2014) 

DMLA, 

DPPA, DGCF, 

DGMO, DEF, 

DR Est, DR 

Vest 

Parteneri:  

IGPR, IGPFR 

Trimestrul 

IV 

Subdiviziunile construite şi date în exploatare.  În limita alocațiilor 

bugetare. 

4.1.1 Întocmirea și înaintarea, în adresa 

liderului de proiect privind „Cooperare 

regională pentru prevenirea și combaterea 

criminalității transfrontaliere România-

Moldova” (POC „România - RM / 2014-

2020”), a documentației necesare, inclusiv a 

Studiilor de fezabilitate pentru construcția și 

amenajarea a 4 SPF noi. 

DPPA, DMLA, 

DGCF, DGMO 

Trimestrul 

III 

Documentația necesară întocmită și înaintată. În limita alocațiilor 

bugetare. 

4.1.2 Darea în exploatare a sediului nou al DR 

Est. 

DMLA, 

DR Est 

Trimestrul 

III 

Sediu dat în exploatare. În limita alocațiilor 

bugetare. 

4.1.3 Darea în exploatarea a sediului nou al 

DR Vest. 

DMLA, 

DR Vest 

Trimestrul 

IV 

Sediu dat în exploatare. În limita alocațiilor 

bugetare. 

4.2 Crearea condițiilor optime pentru 

asigurarea tratamentului uman al 

persoanelor la frontiera de stat. 

(HG 1005 din 10.12.2014) 

DPPA, DGCF, 

DMLA, 

DGRU, 

CATMÎI 

Trimestrul 

IV 

Procentul subdiviziunilor PF asigurate cu spații 

și condiții necesare gestionării situaţiilor privind 

solicitanţii de azil, persoanele reținute cu 

interdicție de intrare în Republica Moldova. 

În limita alocațiilor 

bugetare. 

Asistența Biroului 

UNHCR din RM. 



Partener: 

UNHCR 

Proiect de asistență 

externă QIEE. 

4.2.1 Asigurarea sectoarelor Poliției de 

Frontieră cu încăperi special amenajate pentru 

plasarea temporară a solicitanților de azil și 

persoanelor reținute la frontiera de stat. 

(ordinul MAI 309 din 05.10.2016) 

DPPA, DGCF, 

DMLA 

Partener: 

UNHCR 

Trimestrul 

IV 

Subdiviziuni ale PF asigurate cu condiții adecvate 

pentru întreținerea temporară a solicitanților de azil 

și a persoanelor reținute. 

Proiecte și programe de 

asistență externă 

4.3.2 Consolidarea capacităților personalului 

în domeniul cunoașterii limbilor străine. 

(ordinul MAI 309 din 05.10.2016) 

DGRU, 

DPPA 

Trimestrul 

IV 

Cursuri de instruire organizate și personal instruit. - În limita alocațiilor 

bugetare 

- Proiecte și programe de 

asistență externă. 

4.2.2 Valorificarea asistenței pentru 

amenajarea cabinetului ginecologic în cadrul 

DPF și dotarea cu echipament medical. 

DMLA, 

CATMÎI 

Trimestrul 

IV 

Asistența valorificată. Asistența Biroului UNHCR 

din RM. 

 

4.2.3 Revizuirea, înaintarea și promovarea 

necesităților instituționale în domeniul. 

DPPA, DGCF Trimestrul 

IV 

Necesitățile revizuite, înaintate și promovate. În limita alocațiilor 

bugetare. 

4.3 Asigurarea mentenanței infrastructurii 

IT, sistemelor de supraveghere fixă a 

frontierei și a complexelor mobile de 

observare și detectare, gestionate de PF. 

DMLA, 

DGMO, 

DGRU, 

DPPA, 

DR 

Partener: 

DTRA 

Trimestrul 

IV 

Sisteme deservite și funcționale. 

Lucrări tehnice efectuate.  

- În limita alocațiilor 

bugetare. 

- Proiecte și programe de 

asistență externă. 

4.3.1 Pregătirea și înaintarea documentației 

necesare aferente proiectului de asistență 

externă „ADM-PPP”. 

DPPA, 

DGMO, 

DMLA 

Trimestrul 

IV 

Documentația necesară pregătită și înaintată. În limita alocațiilor 

bugetare. 

4.3.2 Încheierea contractelor de mentenanță a 

sistemelor informatice și consultare cu experți 

pe domeniul TIC. 

(ordinul MAI nr.309 din 05.06.2016) 

DGMO, 

DMLA 

Trimestrul 

IV 

Contracte încheiate. În limita alocațiilor 

bugetare. 

4.3.3 Realizarea proiectelor conform Planului 

de transformare TIC a MAI în conformitatea 

cu Arhitectura TIC a MAI: 

- Elaborarea și aprobarea caietelor de sarcini; 

- Organizarea procedurilor de achiziție; 

DGMO, 

DMLA 

Trimestrul 

IV 

Caiete de sarcini elaborate și aprobate. 

Achiziții realizate. 

Sisteme informatice implementate. 

LAM dotate. 

Contracte de mentenanță semnate. 

În limita alocațiilor 

bugetare. 



- Implementarea soluțiilor informatice. 

(ordinul MAI nr.309 din 05.06.2016) 

 

4.3.4 Crearea și operaționalizarea 

laboratorului specializat de deservire tehnică a 

echipamentelor în cadrul DPF. 

DGMO, 

DPPA, DMLA, 

DGRU 

Trimestrul 

IV 

Laboratorul creat și funcțional din punct de vedere 

al procedurilor, dotărilor și pregătirii personalului. 

În limita alocațiilor bugetare 

Proiectul ADM-PPP 

4.4 Asigurarea amenajării fîșiei de 

protecție a frontierei de stat pentru 

întreținerea culoarului și semnelor de 

frontieră. 

(HG 1005 din 10.12.2014) 

(ordinul MAI nr.309 din 05.10.2019) 

DMLA, 

DGCF, DJPC, 

DPPA 

Trimestrul 

IV 

Fîșia de protecție delimitată integral. 

 

În limitele alocațiilor 

bugetare aprobate. 

4.4.1 Evaluarea și modificarea cadrului 

legislativ/normativ național ce va permite 

trecerea fîșiei de protecție a frontierei de stat 

în gestiunea Poliției de Frontieră. 

(ordinul MAI nr.309 din 05.10.2019) 

DGCF, 

DJPC 

Trimestrul 

III 

Raport de evaluare elaborat 

Cadru legislativ/normativ elaborat și înaintat spre 

aprobare. 

 

În limitele alocațiilor 

bugetare aprobate. 

4.4.2 Trecerea în folosința Poliției de 

Frontieră a fîșiei de protecție a frontierei de 

stat. 

(ordinul MAI nr.309 din 05.10.2019) 

DGCF Trimestrul 

IV 

Lungimea fîșiei de protecție a frontierei de stat 

aflată în gestiunea Poliției de Frontieră majorată, 

raportată la lungimea totală a frontierei de stat. 

În limitele alocațiilor 

bugetare aprobate. 

4.4.3 Asigurarea subdiviziunilor teritoriale ale 

Poliției de Frontieră cu mijloace și 

echipament special în vederea amenajării 

fîșiei de protecție a frontierei de stat. 

(ordinul MAI nr.309 din 05.10.2019) 

DMLA, 

DGCF, 

DPPA 

 

Trimestrul 

IV 

Mijloace și echipament special achiziționate, în 

conformitate cu necesitățile identificate. 

 

- În limita alocațiilor 

bugetare. 

- Proiectul ADM-PPP. 

4.5 Continuarea cooperării cu statele 

vecine în vederea finalizării procesului de 

demarcare a frontierei de stat. 

DCI, DGCF Trimestrul 

IV 

Activități de cooperare realizate. În limitele alocațiilor 

bugetare aprobate. 

4.5.1 Negocierea și pregătirea pentru semnare 

a Tratatului între Republica Moldova şi 

Ucraina privind regimul frontierei de stat 

moldo-ucrainene, colaborarea şi asistenţa 

mutuală în problemele de frontieră. 

DCI, DGCF, 

DJPC 

Trimestrul 

IV 

Tratatul negociat și pregătit pentru semnare. În limitele alocațiilor 

bugetare aprobate. 

4.6 Extinderea acoperirii radio a sistemului 

de comunicații al Poliţiei de Frontieră prin 

DPPA, 

DGMO, 

Trimestrul Ponderea km de frontieră acoperiți cu rețeaua 

de comunicații (Terrestrial Trunked Radio) – 

În limitele alocațiilor 

bugetare aprobate  



instalarea  și administrarea stațiilor de 

bază (Terrestrial Trunked Radio) – 

Standard de telecomunicaţii radio terestre 

pe segmentul moldo-ucrainean al 

frontierei, precum și în cadrul SPF AIC 
(HG 1005 din 10.12.2014) 

DGCF, 

DMLA 

Partener: 

DTRA   

IV Standard de telecomunicaţii radio terestre în 

raport cu numărul km de frontieră gestionați 

(%). 

 

 

 

4.6.1 Identificarea surselor eligibile de 

finanțare externă. 

DPPA Trimestrul 

IV 

Surse de finanțare externă identificate. În limitele alocațiilor 

bugetare aprobate. 

4.6.2 Elaborarea documentației necesare 

pentru atragerea fondurilor externe, 

extinderea parteneriatelor. 

DPPA, 

DGMO, 

DGCF, DMLA 

Trimestrul 

IV 

Documentația necesară elaborată și înaintată pentru 

examinare. 

În limitele alocațiilor 

bugetare aprobate. 

4.7 Crearea și dezvoltarea Sistemului 

informaţional cu privire la oferirea 

informației despre numărul cetățenilor 

Republicii Moldova care s-au aflat peste 

hotare mai mult de 90 de zile și s-au întors 

în țară. (HG 1005 din 10.12.2014) 

DGMO,  

DGCF, 

DPPA 

 

Trimestrul 

IV 

Sistem informaţional creat și dezvoltat. 

Datele privind numărul cetățenilor Republicii 

Moldova care s-au aflat peste hotare mai mult de 

90 de zile și s-au întors în țară furnizate 

trimestrial. 

- În limitele alocațiilor 

bugetare aprobate. 

- Proiecte și programe de 

asistență externă. 

OBIECTIVUL V. 

SPORIREA GRADULUI DE INTEGRITATE A PERSONALULUI POLIȚIEI DE FRONTIERĂ, 

ASIGURAREA TRANSPARENȚEI INSTITUȚIONALE, COMUNICĂRII EFICIENTE ȘI PROMOVĂRII IMAGINII PUBLICE 

5.1 Realizarea activităților conform 

Planului de integritate al PF. 

DIE, 

Subdiviziunile 

PF 

Parteneri: 

CNA, SPIA, 

UNDP 

Trimestrul 

IV 

Raportul de progres elaborat. În limitele alocațiilor 

bugetare aprobate 

5.1.1 Realizarea Planului de integritate al DPF 

pentru anii 2015-2017. 

 

DIE, DPPA, 

DGMO, 

DGRU, DCI, 

SRP, DEF 

Parteneri: 

CNA, SPIA 

Trimestrul 

IV 

Raportul de progres elaborat. În limitele alocațiilor 

bugetare aprobate 

5.1.2 Elaborarea Planului de integritate al 

DPF pentru anii 2018-2020. 

DIE  
Parteneri: 

CNA, SPIA 

Trimestrul 

IV 

Plan elaborat. În limitele alocațiilor 

bugetare aprobate 



5.1.3 Implementarea și asigurarea funcționării 

sistemul video de monitorizare a activității de 

serviciu și securizare personală a angajaților 

PF. 

DIE, DPPA, 

DGMO, 

DPPA, DCI, 

Partener: 

UNDP 

Trimestrul 

II 

Sistem video implementat și funcțional. În limitele alocațiilor 

bugetare. 

 

5.1.4 Dezvoltarea și aprobarea în cadrul 

Poliției de Frontieră a politicii interne privind 

funcțiile sensibile. 

DIE, 

DGRU 

Trimestrul 

IV 

Politică internă privind funcțiile sensibile dezvoltată 

și aprobată. 

Lista funcțiilor sensibile elaborată și aprobată. 

Planul de gestiune a funcțiilor elaborat și aprobat. 

În limitele alocațiilor 

bugetare. 

 

5.2 Perfecționarea capacităților 

profesionale ale personalului, realizarea 

dotării cu tehnică specială a subdiviziunii 

responsabile de relații cu publicul. 

SRP, DPPA, 

DGRU 

 

Partener: 

ICMPD 

Trimestrul 

III 

Sesiuni de instruire organizate și desfășurate cu 

participarea reprezentanților PF. 

- În limitele alocațiilor 

bugetare. 

- Proiectul „Creșterea 

conștientizării populației 

asupra riscurilor migrației 

ilegale la frontieră”. 

(MIEUX III). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



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 UE 

MFC – Management financiar și control 

CNC – Centrul Național de Coordonare 

MAI – Ministerul Afacerilor Interne 

PF – Poliția de Frontieră 

PDS – Program de dezvoltare strategică 

DPF – Departamentul PF 

FS – Frontiera de stat 

MIFS – Managementul Integrat al FS 

PTF – Puncte de trecere a frontierei 

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 

SAI – Secţia audit intern 

SRP – Secţia relaţii publice 

DR – Direcții regionale (Nord,Vest,Sud,Est,SPF Aeroportul Internațional 

Chișinău) 

CNPF – Colegiul Naţional al PF 

CATMÎI – Centrul de aprovizionare tehnico-materială şi întreţinere a 

imobilelor 

SPF – Sector al PF 

IGP – Inspectoratul General al Poliției 

BMA – Biroul migrație și azil 

STI – Serviciul tehnologii informaționale 

 

 

 


