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Poliţia de Frontieră este autoritatea 

administrativă, în subordinea Ministerului 

Afacerilor Interne, care are misiunea de a 

implementa politica de stat în domeniul 

gestionării integrate a frontierei de stat a 

Republicii Moldova în vederea realizării unui 

control eficient al acesteia prin soluționarea 

provocărilor legate de riscurile şi ameninţările 

susceptibile să compromită securitatea națională, 

contribuind, astfel, la combaterea criminalității 

transfrontaliere, asigurînd un nivel ridicat de 

securitate, cu respectarea deplină a drepturilor 

fundamentale, și garantînd, în același timp, libera 

circulație a persoanelor. 

Cine suntem noi? 
1. Cele mai importante evenimente în 2019  

2. Anul 2019 în cifre 

3. Analiza situaţiei pe segmentul de responsabilitate 

4. Consolidarea securității frontierelor 

5. Managementul  personalului 

6. Consolidarea cadrului instituţional și funcțional 

7. Cooperarea internațională 

8. Cooperarea inter-instituțională 

9. Proiecte și programe de asistență externă 

10. Modernizarea infrastructurii frontierei 

11. Prioritățile de dezvoltare ale Poliției de Frontieră 
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Lansarea patrulării 
comune la frontiera de stat 

moldo - română 
05 iunie 2019 

Închiderea proiectului 
„Dezvoltarea sistemului 
serviciilor psihologice 

integrate ale Inspectoratului 
General al Poliției de 

Frontieră în Republica 
Moldova” 

Inaugurarea  Punctului 
Comun de Contact 

„Palanca”, operat în comun 
de autoritățile de  

frontieră  
Moldo - Ucrainene  
06 septembrie  2019 

Încheierea proiectului: 
„Dezvoltarea capacităților 

Poliției de Frontieră a 
Republicii Moldova în 
domeniul chinologic” 

17 octombrie 2019 

Lansarea Proiectului 
THOR  „Cooperarea 

regională pentru prevenirea 
și lupta împotriva 

criminalității 
transfrontaliere în regiunea 
de frontieră dintre România 

și Moldova” 
26 septembrie 2019 

II. Unele din cele mai importante evenimente 

Semnarea contractul de 
finanțare a proiectului 

„Implementarea sistemului 
de control-video în punctele 

de trecere a frontierei 
rutiere și suport pentru 
supravegherea comună 

continuă a frontierei 
albastre (VICOS)” 
30 decembrie 2019  

Lansarea proiectului „Curs 
privind aplicarea măsurilor 
coercitive în desfășurarea 

misiunilor specifice 
controlului frontierelor de 

stat” 
01 noiembrie 2019 

 Lansarea proiectului 
„Consolidarea capacității de 

instruire a Poliției de 
Frontieră în Republica 
Moldova (TRABOR)” 

11 decembrie 2019 
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MD-UA 
7 791 757 

37% 

MD-RO 
9 876 522 

48% 

AERO 
3 098 572 

15% 

1. Fluxul de persoane pe segmente de frontieră 

III. Anul 2019 în cifre 

Fluxul transfrontalier de persoane, înregistrat de către Poliția de Frontieră în anul 

2019, a crescut cu 1,4 %  faţă de anul 2018. 

Majorarea numărului de traversări a frontierei de stat se datorează cetăţenilor 

străini, indicele  cărora a crescut cu 19,7 % față de perioada anului precedent.  

Traversarea frontierei de stat de către cetățenii Republicii Moldova s-a micșorat cu  

1,9 % față de anul precedent. 

2. Fluxul de transport înregistrat în PTF 

Intrare în 
RM 

2452964 

Ieșire din 
RM 

2414317 

În anul 2019, fluxul de transport înregistrat în PTF a constituit 4,8 milioane de 

traversări, ceea ce indică o creştere cu 1,4 % faţă de anul 2018.  

Numărul cel mai mare a unităților de transport, ce au traversat frontiera de stat prin 

PTF, este pe direcția intrare în RM  

Comparativ cu perioada similară a anului precedent, numărul unităților de transport 
care au intrat/ești în/din RM , s-a majorat cu 1,2%. 

3. Neautorizarea traversării Frontierei de Stat 

 

În anul 2019, numărul total al neautorizărilor privind traversarea frontierei de stat s-a 

majorat cu 95%  față de anul 2018. 

Cele mai multe neautorizări în vederea traversării frontierei de stat au fost înregistrate 

de către cetățenii străini, unde numărul acestora a crescut cu 120 % față de anul 

2018. 

Neautorizarea traversării frontierei de stat pentru unitățile de transport, de asemena a 

crescut cu 75 % faţă de anul 2018.   

4. Încălcarea legislației de frontieră 
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Subdiviziunile Poliţiei de Frontieră, în perioada anului 2019, au înregistrat 6064 
evenimente şi fapte ilegale la  frontiera de stat. 

 

Capitolul încălcarea legislației de frontieră include următoarele compartimente: 
încălcări frontaliere, migrația ilegală, trafic ilicit la frontieră și alte încălcări. 
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4.1 Încălcari frontaliere 

Caracteristica situațională  a anului  2019 în raport cu perioada a anului 2018: 

încălcarea frontierei de stat : - 18%; 

încălcarea regimului frontierei de stat :+155%; 

încălcarea regimului PTF : - 5%; 

 încălcarea regimului zonei de frontieră : +35%; 

încălcarea regulilor de trecere a FS : +40%. 

Situația migrației ilegale la frontiera Republicii Moldova, în anul 2019, a înregistrat o 

ușoară creștere de cca 13%, comparativ cu anul 2018. 

Numărul cazurilor de încălcare a regimului de ședere în RM  de către străini, în 

perioada de raport, s-a redus cu  cca 10 %  față de aceeași perioadă a anului2018.  

4.3 Trafic ilicit la frontieră 

III. Anul 2019 în cifre 

Capitolul „Traficul ilicit la frontieră” este format din următoarele compartimente: 

trafic de persoane; trafic de alcool; trafic de arme și muniții; trafic de autovehicule; 

trafic de droguri; trafic de mărfuri, trafic de substanțe chimice, toxice; trafic de 

substanțe medicamentoase; trafic de țigări și produse de tutungerie. 

Totalitatea încălcărilor înregistrate de Poliția de Frontieră pe compartimentele 

enumerate, s-au intensificat cu cca 11%, în raport cu anul 2018. 

4.2 Migrarea ilegală  
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Reieșind din numărul total al contravențiilor constatate de către PF în anul 2019, 

valorile amenzilor aplicate și încasate în raport cu perioada anului 2018, s-au majorat 

cu 16% și respectiv cu 17%. 

 6. Consemne de frontieră 

Pe parcursul anului 2019, în activitatea de control a frontierei, 

prin intermediul Sistemului Informațional Integrat al Poliției de 

Frontieră au fost declanșate 9158 consemne. Comparativ cu 

perioada similară a anului 2018, numărul acestora a crescut cu 

18%. 

Alerte 

Interpol 

561 

Consemne 

naționale 

8597 

Numărul alertelor declanșate de sistemul N-SYST (Interpol), s-a majorat cu  20% față 

de anul 2018. 

Numărul consemnelor naționale s-a majorat  cu 18% față de anul 2018. 

5. Contravenții constatate de către Poliția de Frontieră 

În anul 2019, de către subdiviziunile Poliţiei de Frontieră au fost 

întocmite 1991 de procese-verbale cu privire la contravenție și 

3448 de chitanțe de încasare a amenzii la locul constatării  

contravenției. 

Comparativ cu anul 2018, în anul 2019, numărul proceselor-

verbale întocmite s-a redus cu 41%, datorită implementării 

chitanţei de încasare a amenzii, începând cu  1 august 2018 . 

În anul 2019, Poliția de Frontieră pe marginea încălcărilor 

contravenționale, a aplicat amenzi în sumă de 5 635 750 lei și 

încasat suma de 2 795 100 lei.  

III. Anul 2019 în cifre 

Amenzi 

aplicate 

(chitanță) 

3 672 900 

Amenzi 

aplicate (p-v) 

1 962 850 

Amenzi 

încasate (p-v) 

978 650 

Amenzi 

încasate 

(chitanță) 

1 816 450 
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În perioada anului 2019, fluxul de 

persoane înregistrat în PTF, a 

constituit 20,7 milioane traversări. 

Urmare a analizei datelor 

statistice privind fluxul de persoane 

la traversarea frontierei de stat, din 

diagrama prezentată anterior, 

precum și comparării cu datele din 

perioada precedentă a anului 

2018, putem stabili următoarele 

caracteristici  pentru anul de 

raport: 

• fluxul de persoane  pe 

segmentul de frontieră MD-RO a 

crescut cu 5%; 

• fluxul de persoane  pe 

segmentul de frontieră MD-UA 

este în descreștere  cu 4,8 %; 

• fluxului de persoane pe 

segmentul aerian a crescut cu 

7%. 

Topul traversărilor conform 

cetățeniei, la fel ca și în anul 2018, 

îl dețin cetăţenii moldoveni, cu o 

pondere de 55% . 

În anul 2019, comparativ cu anul 

precedent, conform datelor statistice 

prezentate, se observă o descreștere 

considerabilă a evenimentelor legate 

de activitatea infracțională la frontieră.  

Diminuarea numărului ilegalităților 

la frontieră se datorează ridicării 

profesionalismului personalului Poliției 

de Frontieră, implementării 

tehnologiilor și experiențelor moderne 

de control, dezvoltării continue a 

serviciilor prestate, precum și ajustării 

cadrului normativ pentru sporirea 

capacităților IGPF. 

Cazurile ce țin de respectarea 

regulilor de traversare a frontierei de 

stat s-au redus cu 10 %. La frontiera 

„verde”, comparativ cu perioada 

anului 2018, se atestă creșterea cu 

37% a numărului încălcărilor la 

frontieră. 
 

4.1  Fluxul de persoane 4.2  Încălcarea legislaţiei frontaliere 

IV. Analiza situaţiei pe segmentul de responsabilitate 
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4.3 Rezultatele controlului de documente 4.4  Migraţia ilegală și traficul de ființe umane 

Situația migrației ilegale la 

frontiera Republicii Moldova, în anul 

2019, a înregistrat o ușoară creștere 

cu cca 13%, comparativ cu anul 

2018. Astfel, pe parcursul anului 

2019, la frontiera Republicii Moldova 

de către angajații PF au fost 

depistați 119 migranți ilegali, 

comparativ cu 116 migranți ilegali 

înregistrați în anul 2018. 

Situaţia migraţională în Republica 

Moldova este caracterizată în mod 

predominant de emigrarea 

cetăţenilor moldoveni, pe cînd 

imigrarea străinilor este descrisă 

drept una nesemnificativă din punct 

de vedere statistic. 

Cu referire la datele statistice ce 

caracterizează traficul de ființe 

umane, în perioada anului 2019, în 

PTF au fost înregistrate 2 incidente 

legate de trafic de ființe umane 

(TFU). În anul 2018 nu au fost 

înregistrate astfel de incidente. 

     În perioada anului 2019, de către 

Poliția Frontieră au fost depistate 218 

acte contrafăcute și falsificate. 

Comparativ cu perioada anului 2018, 

numărul actelor falsificate s-a redus cu 

58%. 

     În topul documentelor contrafăcute, 

falsificate sunt: permise de conducere 

(63 exemplare), asigurări internaţionale 

auto tip „Carte Verde” (48 exemplare), 

ID card-uri/buletine de identitate (27 

exemplare), paşapoarte (23 exemplare), 

revizia tehnică auto (20 exemplare), 

certificate de înmatriculare (16 

exemplare), vize (6 exemplare), permise 

de ședere permanente (5 exemplare), 

procuri ce atestă dreptul de folosire 

asupra mijlocului de transport (5 

exemplare), foaie de parcurs (3 

exemplare), permise de ședere 

provizorie pentru cetățenii străini (1 

exemplar), declarația de acord a 

părintelui (1 exemplar). 

  

IV. Analiza situaţiei pe segmentul de responsabilitate 
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Dinamica indicatorilor statistici ce 
caracterizează traficul ilicit de țigări, 
indică o majorare a numărului de 
cazuri cu 24 %, față de perioada anului 
2018.  

La frontiera de stat a Republicii 
Moldova au fost ridicate cca 191 mii de 
pachete de țigări în 136 cazuri. Datele 
analizate indică faptul că fenomenul de 
trafic ilicit de țigări, este caracteristic în 
mare parte segmentului de frontieră 
moldo-român. Totodată, în ultimii ani se 
observă o creștere a numărului de 
cazuri de trafic ilicit de ţigări pe 
segmentul de frontieră aero. 

Referindu-ne la traficului ilegal cu 
alcool şi produse alcoolice, în 
perioada anului 2019, de către PF 
au fost documentate 3 cazuri de 
trafic ilicit de alcool şi produse 
alcoolice cu depistarea a peste 125 
litri de alcool.  

Principalii factori ce stimulează 
traficul ilicit de alcool în regiune sunt 
diferența de prețuri în RM și statele 
vecine, existența unei cereri 
permanente din partea grupurilor 
criminale organizate din statele 
vecine. 

În anul 2019 subdiviziunile 
PF au înregistrat 14 cazuri și 
au depistat peste 13,7 kg de 
droguri. Totodată menționăm 
că, cel mai important factor de 
stimulare pentru grupările 
criminale rămâne a fi obținerea 
într-o perioadă scurtă de timp a 
unui profit considerabil din 
comercializarea drogurilor, 
precum și existența unei cereri 
permanente pe piețele negre. 

În majoritatea cazurilor RM 
este folosită ca țară de tranzit 
pentru transportarea drogurilor 
prin intermediul a diverse rute. 

4.5  Traficul ilicit de țigări și produse din tutungerie 
4.7  Traficul de substanțe narcotice, psihotrope 

și a precursorilor 

4.6  Contrabanda cu alcool și produse alcoolice 

IV. Analiza situaţiei pe segmentul de responsabilitate 
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Pe segmentul traficului ilicit de 
armament și muniții, datele statistice 
indică o majorare cu cca 41%, fiind 
înregistrate 48 cazuri şi depistate: 19 
arme, 3108 cartușe. Majorarea 
semnificativă a indicatorului privind 
cantitatea de muniţii depistată de către 
PF, a fost influențată de un singur caz 
înregistrat pe segmentul de frontieră 
moldo-ucrainean (PTF „Palanka-
Maiaki-Udobnoe”), unde în comun cu 
Serviciul Vamal au fost depistate 2400 
cartușe pentru pistol pneumatic, 100 
cartușe cu gaze și 10 rezervoare cu 
aer comprimat pentru pistol 
pneumatic. De asemenea, este 
necesar de menționat şi cazul 
înregistrat în PTF „Cairaclia-
Zaliznicinoe”, unde într-un mijloc de 
transport au fost depistate 4 butelii de 
plastic cu volumul de un litru fiecare, 
care conțineau o substanță, 
asemănătoare cu praful de pușcă.  

În rezultatul analizei, s-a constatat 
că majoritatea cazurilor de încălcare a 
prevederilor legale, cu privire la 
circulația armelor și a munițiilor peste 
frontiera de stat, sunt înregistrate din 
cauza neglijenței și neinformării 
cetățenilor cu privire la normele legale 
de transportare a armamentului peste 
frontieră. 

Traficul ilicit cu mijloace de 
transport reprezintă unul din 
riscurile permanente prezente la 
frontiera de stat a Republicii 
Moldova, atât pe segmentul de 
frontieră moldo-român cât și pe 
segmentul de frontieră moldo-
ucrainean.  

Factorul principal ce 
influențează dezvoltarea 
fenomenului dat îl reprezintă 
decalajul de preț din statele UE 
și statele Europei de Est.  

În perioada analizată, la 
frontiera de stat a Republicii 
Moldova au fost documentate 29 
cazuri de trafic ilicit cu mijloace 
de transport (modificarea 
neautorizată a elementelor de 
identificare, precum a numărului 
șasiului/caroseriei, numărului de 
motor), comparativ cu 27 de 
cazuri înregistrate în anul 
2018.cu 27 de cazuri înregistrate 
în anul 2018.  

4.8 Trafic ilicit de armament și muniții 4.9 Intrarea/ieşirea ilegală a mijloacelor de 

transport în/din RM 

IV. Analiza stării de fapt pe segmentul de responsabilitate 
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V. Consolidarea securității frontierelor 

În perioada anului 2019 a fost desfășurat un șir de activități care 

au avut drept obiectiv consolidarea și dezvoltarea capacităților 

instituționale în domeniul controlului frontierei, activităților genistice, 

de regim, ordine publică, securitate aeronautică, în domeniul 

chinologic, de control radioactiv și chimic la frontieră. 

- implementarea în continuare a 

patrulării comune la frontiera moldo-

ucraineană, inclusiv pe segmentul 

central al frontierei moldo-ucrainene 

(transnistrean); 

2. Operaţiuni de combatere a criminalităţii la FS 

În perioada de referință, IGPF a organizat, a desfășurat și a 

participat la o serie de operațiuni de frontieră în domeniul combaterii 

migrației ilegale și a criminalității transfrontaliere, după cum urmează: 

Un mecanism eficient de asigurare a securității frontierei de stat îl 

constituie colaborarea cu patrulele corespondente din țările vecine. 

Astfel, pe parcursul anului 2019 cu omologii din România au fost 

organizate 311 patrulări coordonate și 449 patrulări comune, precum 

și 1920 patrulări comune cu colegii din Ucraina, dintre care 243 

patrulări efectuate pe segmentul central al frontierei. 

Totodată, în scopul dezvoltării mecanismelor şi procedurilor de 

control la frontieră (cercetări comune a evenimentelor la frontieră, 

schimburi de date statistice), au fost desfășurate 815 activități 

reprezentative de frontieră, printre care în comun cu Serviciul 

Grăniceresc de Stat al Ucrainei – 721 și 94 cu PF a României. 
- implementarea mecanismului de 

coordonare prealabilă și schimb de 

date pentru fluidizarea traficului 

transfrontalier, care presupune 

înregistrarea prealabilă la trecerea 

frontierei de stat a curselor de 

autocare operate de către agențiile 

de turism/transport autorizate în 

Republica Moldova; 

1. Supravegherea și controlul la trecerea frontierei 

- continuarea implementării 

conceptului de control comun al 

frontierei moldo-ucrainene în 

cadrul PTF „Pervomaisc-

Kuciurgan”; Desfăşurarea, sub 

egida EUBAM, în comun cu 

experţii autorităţilor de frontieră şi 

vamale ale RM şi Ucrainei, a 

vizitelor de evaluare a punctelor 

de trecere care sunt în așteptarea 

lansării / extinderii controlului 

comun la frontiera moldo-

ucraineană. 

Printre cele mai relevante activități, pot fi menționate următoarele: 

- inițierea patrulării comune, la frontiera moldo-română din data de 

05.06.2019, conform prevederilor Protocolului privind constituirea și 

activitățile echipelor mixte de patrulare la frontiera de stat comună, 

semnat între autoritățile de frontieră ale Republicii Moldova și 

României; 
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 - Operațiunea ,,CĂUTARE”. 

Scopul operațiunii: identificarea 

și reținerea persoanelor aflate în 

căutare. 

- Operațiunea „NUCLEU”. 

Scopul operațiunii: combaterea 

traficului ilicit a materialelor 

radioactive, nucleare și chimice. 

- Operațiunea „Identificarea 

mijloacelor de transport date 

în căutate”. Scopul operațiunii: 

combaterea traficului ilicit de 

mijloace de transport date in 

căutate. 

- Operațiunea „MAC”. Scopul 

operațiunii: combaterea circulației 

ilegale a substanțelor narcotice, 

psihotrope, precursorilor și 

identificarea culturilor de plante cu 

conținut narcotic. 

- Operațiunea „THESEUS”. 

Scopul operațiunii: combaterea 

traficului ilicit de ţigarete şi 

produse din tutungerie. 

- Operațiunea „OPSON VIII”. 

Scopul operațiunii: combaterea 

traficului ilicit de mărfuri și alte 

bunuri. 

- Operațiunea „SCORPION”. 

Scopul operațiunii: combaterea 

traficului ilicit de țigări și produse 

din tutun. 

- Operațiunea „ECLIPSE IV”. 

Scopul operațiunii: combaterea 

traficului de persoane, organizarea 

migrației ilegale și infracțiunilor 

conexe. 

V. Consolidarea securității frontierelor 
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3. Regimul şi ordinea publică 
 

În contextul asigurării respectării regimului frontierei de stat, 

regimului zonei de frontieră, regimului în PTF, precum și ordinii 

publice, securității aeronautice, desfășurării controlului radioactiv și 

chimic la frontieră, au fost realizate următoarele: 

- Elaborarea și aprobarea Ordinului nr.563 din 15.08.2019 cu 

privire la desemnarea reprezentanților de frontieră în cadrul 

Direcțiilor regionale; 

 
- Elaborarea și aprobarea Ordinului nr.683 din 24.09.2019 cu 

privire la aprobarea Instrucțiunii privind procedura de examinare și 

avizare a cererilor de solicitare a permiselor de acces în zonele 

restricționate; 

- Participarea angajaților PF la 

activități de instruire în domeniul 

detecției materialelor radioactive și 

combaterii traficului cu material 

nuclear; 

- Elaborarea și punerea în aplicare a 

actelor normative instituționale pentru 

intensificarea măsurilor de prevenire a 

răspândirii virusului pestei porcine 

africane; 

- Perfectarea dosarelor și eliberarea 

permiselor de acces și autorizațiilor 

pentru desfășurarea activităților 

economice și de altă natură în zona de 

frontieră și anume: 32 autorizații de 

activitate în zona de frontieră; 2075 

permise de acces în zona de frontieră; 

62 permise pentru ambarcațiune, 27 

permise de activitate în cadrul PTF. 

4. Domeniul chinologic  

În vederea combaterii criminalității transfrontaliere, pe parcursul 

anului 2019, cu implicarea cîinilor de serviciu, au fost contracarate 2 

cazuri la frontiera verde și 13 cazuri în cadrul PTF (reținute: țigări – 

2113 pachete cu țigări; 2 ambalaje (cutii) cu produse cosmetice, 60 

kg de tutun pentru narghilea). 

Totodată, la solicitarea organelor de cooperare din teritoriu 

(Procuratura, SIS, INI, IGP, etc.), echipele canine ale Poliției de 

Frontieră au participat în cadrul la 8 percheziţii privind descoperirea 

furturilor de bunuri și a unor crime. 

Totodată, personalul Centrului chinologic pe parcursul anului 

2019 a fost implicat în desfășurarea a 11 activități, organizate cu 

scopul instruirii continue a echipelor canine din cadrul 

subdiviziunilor de frontieră, testării calităților de lucru şi organizării 

competițiilor. 

Menționăm că, pe parcursul anului 2019, Centrul chinologic al 

IGPF a asigurat subdiviziunile de frontieră cu 7 căţei ciobăneşti 

belgieni. 

 

 

V. Consolidarea securității frontierelor 



2. Formarea profesională  

În vederea consolidării profesionalismului personalului Poliției de 

Frontieră, pe parcursul anului 2019, au fost organizate 323 activități 

de instruire, inclusiv: instruiri interne - 142, instruiri externe - 181, în 

cadrul cărora au fost instruiți 2 102 polițiști de frontieră. 

Din numărul total al activităților de instruire cele mai importante 

tematici au vizat: prevenirea și combaterea traficului de ființe umane, 

neproliferarea armelor de distrugere în masă, respectarea drepturilor 

solicitanților de azil și a refugiaților, domeniul chinologic, examinarea 

actelor de călătorie, integritatea profesională și combaterea 

corupției, activitatea specială de investigații și urmărire penală, 

instruirea tragerii, intervenția profesională. 

În procesul pregătirii personalului un accent deosebit a fost pus 

pe instruirea formatorilor. Astfel, pe parcursul anului 2019 au fost 

instruiți 53 formatori, comparativ cu 17 formatori din anul 2018. 

În vederea promovării unui mod de viață sănătos au fost 

organizate și desfășurate 8 competiții în cadrul Spartachiadei 

sportive a Poliței de Frontieră. 
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VI. Managementul  personalului 

1. Politica privind resursele umane 

În scopul asigurării subdiviziunilor din subordine cu numărul de 

personal necesar pentru executarea eficientă a sarcinilor încredinţate, 

au fost realizate măsuri pentru desfăşurarea unui proces de recrutare 

şi selectare amplu.  

În acest context, pe parcursul anului 2019, în cadrul PF au fost 

angajate 360 de persoane, dintre care 324 polițiști de frontieră, 

comparativ cu aceeași perioadă a anului 2018 – 370 de persoane, 

dintre care 344 polițiști de frontieră. 

De asemenea, s-a acordat o atenție angajării femeilor în cadrul 

Poliției de Frontieră, astfel încât în perioada de raport au fost angajate 

73 de femei, ceea ce reprezintă 22 % din numărul total de polițiști de 

frontieră angajați și promovate 28 de femei. În contextul promovării 

angajării femeilor în cadrul PF, au fost desfășurate mai multe campanii 

de informare și comunicare pentru sporirea vizibilității femeilor din 

sectorul de securitate şi apărare.  

Sistemul de recrutare și selectare este unul funcţional, fiind derulat 

în 2 nivele: la nivel teritorial în cadrul direcțiilor regionale şi la nivelul 

Inspectoratului General al Poliției de Frontieră. 

Prin urmare, în anul 2019 au fost înregistrați următorii indicatori: 

candidați recrutați - 133, candidați selectați - 84, posturi vacante - 549, 

concursuri organizate pentru ocuparea funcţiilor vacante - 166, 

anunţuri publicate pe pagina oficială web a PF - 670. 

Din serviciu s-au eliberat 378 persoane, dintre care 353 polițiști de 

frontieră, comparativ cu anul 2018: 278 persoane, dintre care 258 

polițiști de frontieră. Principalele motive ale eliberării fiind demisia din 

inițiativă proprie, transfer în alte autorități publice și aplicarea sancțiunii 

disciplinare. 

Astfel, către data de 31 decembrie 2019 în cadrul Poliției de 

Frontieră au fost 549 funcții vacante, dintre care 533 funcții atestate și 

16 funcţii pentru salariați civili, comparativ cu finele anului 2018 – 301 

funcţii vacante, dintre care 267 funcții atestate. 

Referitor la practica disciplinară și stimularea personalului, pe 

parcursul anului 2019 au fost aplicate 799 stimulări și 149 sancțiuni 

disciplinare. 



RAPORTUL DE ACTIVITATE  AL INSPECTORATULUI GENERAL  AL  POLIŢIEI  DE  FRONTIERĂ PENTRU ANUL 2019 

a) instruirea psihologică a 

personalului, în cadrul şedinţelor cu 

tematică psiho-profilactică – 848 

persoane; 

b) instruirea personalului în domeniul 

prevenirii conflictelor şi gestionării 

situaţiilor de criză – 759 persoane; 

c) consolidarea disciplinei de serviciu 

şi climatului moral-psihologic al 

efectivului prin acordarea asistenţei 

psihologice profilactice şi organizarea 

seminarelor şi altor activităţi – 606 

persoane; 

d) activităţi de asistenţă psihologică – 

discuţii individuale şi de grup - 1497 de 

angajați; 

e) desfăşurarea activităţilor 

psihologice cu persoanele incluse în 

grupa de monitorizare - 115 de 

persoane evaluate cu ajutorul 

chestionarelor; 

f) evaluarea psihologică a 

candidaţilor la angajare, promovare - 

842 de persoane. 

Totodată, în vederea promovării 

imaginii PF la nivelul MAI, în cadrul 

Spartachiadei Ministerului Afacerilor 

Interne, ediția 2019, echipele PF au 

obținut următoarele rezultate de 

performanță: 

1. Locul III la Cupa MAI la Minifotbal 

cu participarea a 22 echipe, pe 

parcursul anului 2019; 

2. Locul I la proba de crossfit în 

cadrul competiției „Ziua funcționarului 

public cu statut special din cadrul MAI” 

organizată la data de 25.05.2019; 

3. Locul IV în cadrul competiției 

„Ştafeta combinată consacrată 

memoriei angajaților MAI căzuți la 

datorie”, ediția 2019, organizată la data 

de 07.06.2019; 

4. Locul IV în cadrul turneului 

internațional ,,Cupa independenței” la 

minifotbal; 

5. Locul III în cadrul competiției 

„Cupa MAI la sambo pe echipe”. 

În contextul promovării imaginii PF și 

ridicării motivației, performanței, 

profesionalismului angajaților a fost 

organizat concursul Bereta de Onoare 

ediția a V-a”, în cadrul căruia au 

participat 29 polițiști de frontieră, cu 

participarea în finală a 9 cîștigători. 

3. Evaluare şi asistenţă psihologică  

VI. Managementul  personalului 

Pentru asigurarea climatului psihologic favorabil în colectivele PF, 

pe parcursul anului 2019 au fost desfășurate mai multe activități cu 

caracter psihologic: 

Cu referire la consolidarea domeniului de asistență psihologică, în 

anul 2019 a fost finalizată implementarea proiectului „Dezvoltarea 

sistemului serviciilor psihologice integrate ale IGPF în RM” în 

cooperare cu Misiunea OIM în Moldova. 
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5. Acțiunile de caritate ale Poliției de Frontieră în 

imagini 

Anul 2019 a fost marcat de mai multe acte de caritate desfășurate 

pe întreg teritoriul țării, la care au participat angajați din cadrul 

subdiviziunilor structurale, regionale și celor din subordinea 

Inspectoratului General al Poliției de Frontieră. 

4. Promovarea imaginii, asigurarea comunicării şi 
informării publicului despre activitatea instituţiei 

 
În concordanță cu activitatea sa în domeniul gestionării integritate a 

frontierelor, IGPF prin sursele de informare a reflectat cele mai 

importante evenimente ale perioadei anului 2019.  

Astfel, prin intermediul paginii oficiale web a instituției 

www.border.gov.md, precum și prin rețele de socializare, au fost 

publicate 452 de comunicate de presă, cu preluarea acestora de peste 

6000 ori.  

De asemenea, au fost realizate 39 de filmări cu cele mai remarcate 

evenimente și rețineri de anvergură, care au fost publicate pe pagina 

de „Youtube” a Poliției de Frontieră, având la sfârșit de an 1430 de 

abonați și 947 408 de vizionări.  

Pe pagina Facebook a Poliției de Frontieră au fost realizate și 

distribuite 29 de înregistrări video, care au fost apreciate de 21 240 

ori și urmărită de 22 730 persoane. 

La rubrica „Întrebări-răspunsuri” de pe pagina oficială au parvenit 

3146 de întrebări ce au vizat activitatea de frontieră, informații privind 

angajarea și de competența altor entități. 

În vederea informării angajaților Poliției de Frontieră pe plan intern, 

în decursul anului de raport au fost  elaborate şi transmise 51 de ediții 

ale  Buletinului Informativ Săptămânal. 

VI. Managementul  personalului 
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VII. Consolidarea cadrului instituţional și funcțional 

În scopul armonizării cadrului normativ care reglementează 

activitatea Poliției de Frontieră, pe parcursul anului 2019, au fost 

elaborate și promovate 12 proiecte de acte legislative şi normative (3 

proiecte de legi și respectiv 9 proiecte de hotărîri ale Guvernului). 

Anul 2019 a fost marcat de evenimente majore în procesul de 

consolidare a reformei Poliției de Frontieră (PF), care s-au materializat 

prin: 

1) Asigurarea implementării cadrului strategic de politici (Strategia 

de management integrat al frontierei de stat pentru perioada 2018-

2023 (SNMIFS 2015-2017) și Planul aferent, Planul Naţional de Acţiuni 

pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE, PDS al PF 

pentru anii 2017-2019, etc.); 

2) Desfășurarea unui exercițiu amplu de analiză funcțională a 

activității PF, cu elaborarea Raportului în acest sens și înaintarea 

propunerilor de îmbunătățire a activității;  

În conformitate cu atribuțiile principale ale Consiliului menționat, 

pentru perioada anului 2019 au fost realizate următoarele:  

1) Emisă Declarația privind buna guvernare, urmare a autoevaluării 

sistemului de control intern managerial în cadrul IGPF (08.02.2019); 

2) Elaborate și aprobate Planul anual de acțiuni al IGPF și planurile 

anuale ale subdiviziunilor structurale și din subordinea IGPF;  

Printre proiectele prioritare și de 

importanță majoră care au fost 

elaborate și promovate în anul 2019, 

ținem să menționăm proiectul Legii cu 

privire la Poliția de Frontieră, proiectul 

Legii privind modificarea Legii nr.215 din 

04 noiembrie 2011  cu privire la frontiera 
În vederea consolidării răspunderii manageriale pentru gestionarea 

optimă a resurselor conform obiectivelor instituției, în cadrul IGPF a fost 

stabilită politica de implementare a sistemului de control intern 

managerial (SCIM) și constituit Consiliu în acest sens, aprobat 

Regulamentul de organizare și funcționare a acestuia. 

3)Revizuirea și elaborarea Regulamentelor de activitate ale 

subdiviziunilor IGPF în corelare cu prevederile HG nr. 1145 din 

21.11.2018 cu privire la organizarea şi funcţionarea Inspectoratului 

General al Poliţiei de Frontieră; 

3) Armonizarea, în continuare, a 

cadrului normativ, funcțional, structural și 

de management, în contextul optimizării 

activității la toate nivelele; 

4) Asigurarea implementării sistemului 

de control intern managerial în vederea 

consolidării răspunderii manageriale 

pentru gestionarea optimă a resurselor 

conform obiectivelor strategice ale 

instituției. 

4) Analizarea și revizuirea proceselor 

operaționale și descrierea procedurilor 

operaționale standard (au fost elaborate 

50 de proiecte de proceduri 

operaționale standard, care descriu 

procesele operaționale de bază ale 

subdiviziunilor IGPF). 

de stat și proiectul Legii pentru modificarea unor acte normative 

(excluderea atribuțiilor improprii Poliției de Frontieră, vinieta, carte 

verde, autorizație de transport).  

Cu referire la proiectele hotărîrilor de Guvern, au fost aprobate 2 

hotărîri: proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii 

Guvernului nr.434 din 19 iunie 2012 privind normele de echipament ale 

angajaților cu statut special din cadrul MAI și proiectul hotărîrii 

Guvernului cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la 

delegarea salariaților entităților din RM, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr.10 din 05 ianuarie 2012. 
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- La data de 03 septembrie 2019, 

în or. Varșovia, Polonia, șeful 

adjunct al IGPF a participat la 

întrevederea autorităților 

grănicerești ale Republicii Polonia, 

Republicii Moldova și Ucrainei în 

domeniul combaterii migrației 

ilegale. 

VIII. Cooperarea internațională 

În anul 2019, IGPF a derulat o bună 

colaborare cu instituţiile de profil din 

statele vecine, statele membre ale Uniunii 

Europene şi alte ţări, avînd la bază 

prevederile acordurilor, convenţiilor, 

protocoalelor şi înţelegerilor în vigoare, 

fiind desfăşurate activităţile specifice 

conform prevederilor acestora realizîndu-

se 240 deplasări în străinătate la care au 

participat 259 reprezentanţi ai PF. 

În ceea ce priveşte colaborarea cu statele vecine, activitatea s-a 

derulat în condiţii bune, fiind desfăşurate atît întîlniri de lucru la nivelul 

conducerii instituţiilor, cît şi activităţi specifice conform Acordurilor şi 

Planurilor de cooperare încheiate, în domeniul asigurării respectării 

regimului juridic al frontierei de stat şi în domeniul cooperării pentru 

combaterea criminalităţii transfrontaliere. 

Dintre cele mai remarcabile evenimente pentru activitatea 

Poliției de Frontieră putem remarca următoarele: 

-La data de 3 octombrie 2019, în cadrul întrevederii a conducătorilor 

autorităților de frontieră ale Republicii Moldova și României a fost 

semnat Planul de dezvoltarea a cooperării instituțiilor de frontieră ale 

Republicii Moldova și Romania pentru anul 2020.  

Cooperarea cu Misiunea EUBAM 

a fost realizată în corespundere cu 

prevederile Planului de acţiuni EUBAM 

pentru anii 2017-2020 (12 Phase 

Action Plan). Astfel în anul 2019, 

reprezentanții PF au participat la 27 

activități organizate sub egida EUBAM 

(analiza informațiilor, combaterea 

traficului migrației ilegale, combaterea 

traficului produselor de tutungerie, 

furturilor de mașini).a furturilor de 

mașini. 

Cooperarea cu Agenția FRONTEX 

s-a desfășurat conform Planului de 

Cooperare între Agenția Europeană 

pentru Poliția de Frontieră și Garda de 

Coastă (FRONTEX) și Inspectoratul 

General al Poliției de Frontieră pentru 

anii 2018–2020. Poliția de Frontieră a 

fost implicată în 36 activități la care au 

participat 36 de angajați. 

- La data de 27 noiembrie 2019, în 

cadrul întrevederii Șefilor 

autorităților de frontieră a 

Republicii Moldova și Ucrainei, a 

fost semnat Planul de cooperare 

dintre IGPF și Serviciul 

Grăniceresc de Stat al Ucrainei 

pentru anii 2020-2021. 

Astfel, în cursul anului 2019 au fost încheiate şi puse în aplicare planuri 

de cooperare cu structurile similare din România, Ucraina, Republica 

Letonia, Lituania și Estonia. 
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IX. Cooperarea inter-instituțională 

Pe parcursul anului de raport, în domeniul cooperării 

interinstituționale au fost semnate următoarele acte de cooperare:  

- Acord de cooperare între Inspectoratul General al Poliției de 

Frontieră și Inspectoratul General de Carabinieri, semnat la data de 

21.10.2019; 

-  Acord de cooperare între Inspectoratul General al Poliției de 

Frontieră și Serviciul de Protecție și Pază de Stat, semnat la data de 

08.11.2019; 

-  Acord privind schimbul de informații între Inspectoratul General al 

Poliției de Frontieră și Agenția Națională de Integritate;  

-  Planul de cooperare între Inspectoratul General al Poliției de 

Frontieră și Inspectoratul General de Carabinieri semnat la 24.12.2019. 

Totodată, au fost: 

- Remis spre avizare Acordul privind schimbul de informații între 

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Ministerul Muncii, 

Sănătății și protecției Sociale; 

- Remis spre avizare Acordul de cooperare între Inspectoratul 

General al Poliției de Frontieră și Serviciul de Informații și Securitate. 

 

X. Proiecte și programe de asistență externă 

În decursul anului 2019 au fost realizate un șir de proiecte de 

asistență externă prin care s-a urmărit oferirea suportului tehnic pentru 

dezvoltarea capacităților Poliției de Frontieră, diversificarea și 

îmbunătățirea calității acestora, concomitent cu asigurarea eficientă a 

securității frontierei de stat, cele mai importante fiind: 

-  „Cooperare regională pentru 

prevenirea și combaterea 

criminalității transfrontaliere 

România-Moldova (THOR)”, 

finanțat în cadrul Programului 

Operațional Comun România - 

Republica Moldova 2014-2020. 

- „Curs privind aplicarea 

măsurilor coercitive în 

desfășurarea misiunilor 

specifice controlului frontierelor 

de stat”, finanțat de către 

Agenția FRONTEX. 

- „Implementarea sistemului de control-video în punctele de trecere a 

frontierei rutiere și suport pentru supravegherea comună continuă a 

frontierei albastre (VICOS)”. 
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- „Consolidarea răspunsului Anti-trafic al Guvernului și 

îmbunătățirea protecției victimelor traficului și a martorilor în 

Republica Moldova”. 

- „Dezvoltarea sistemului 

serviciilor psihologice integrate 

ale IGPF în RM”. 

 

- În cadrul programului Controlul 

Exportului şi Securitatea Frontierelor 

(EXBS), Guvernul S.U.A a donat 

Poliției de Frontieră, șase containere 

modulare destinate pentru crearea 

infrastructurii necesare pentru 

asigurarea activității de control comun 

la hotarul moldo-ucrainean. 

- „Îmbunătățirea gestionării 

integrate a frontierei prin 

controlul comun al frontierelor 

și schimbul de informații de-a 

lungul frontierei moldo-

ucrainene”. 

- „Consolidarea capacității de instruire a Poliției de Frontieră în 

Republica Moldova ”(TRABOR). 

- Continuarea cooperării cu 

Reprezentanța JTI în RM în 

contextul Memorandumului de 

Înțelegere semnat cu 

Compania JTI. 

- „Dezvoltarea capacităților 

Poliției de Frontieră în domeniul 

chinologic”. 

- „Dezvoltarea unor 

instrumente de pregătire în 

domeniul analizei informațiilor 

pentru Poliția de Frontieră 

Română”. 

X. Proiecte și programe de asistență externă 

- Desfășurarea proiectului de construcție a unui Teren de baschet 

și volei în cadrul Centrului de Excelență în Securitatea Frontierei. 



- Inițierea în luna iulie a anului 

2019, a lucrărilor de reconstrucție 

a SPF „Briceni” și „Soroca” ale 

Direcției regionale Nord. 

În scopul dezvoltării și modernizării infrastructurii frontierei de stat 

pe parcursul anului 2019, de către Poliția de Frontieră au fost realizate 

următoarele activități: 

- Deschiderea oficială a 

Punctului Comun de Contact 

„Palanca”, la data de 06.09.2019, 

operat în comun de autoritățile de 

frontieră moldo-ucrainene. 

- Darea în exploatare a 

SPF„Tudora” al Direcției 

Regionale Est. 

Pentru anul 2020 sunt trasate următoarele priorități: 

 Continuarea dezvoltării mecanismelor de cooperare cu Ucraina, în 

contextul asigurării controlului segmentului central al frontierei 

moldo-ucrainene. 

 Extinderea conceptului de control comun al frontierei de stat dintre 

Republica Moldova și statele vecine. 

 Îmbunătățirea infrastructurii frontierei de stat, precum și dezvoltarea 

capacităților instituționale în domeniul asigurării mentenanței 

sistemelor informatice şi echipamentelor speciale. 

 Elaborarea și implementarea sistemelor informaționale și 

componentelor hardware ale acestora în contextul fluidizării 

traficului de persoane și mijloace de transport în punctele de 

trecere a frontierei. 

 Consolidarea domeniului de management al resurselor umane, 

dezvoltarea  și perfecționarea domeniului de formare profesională a 

angajaților PF. 

 Valorificarea asistenței externe oferite PF de către partenerii de 

dezvoltare și identificarea noilor surse de finanțare. 

-  Semnarea, la data de 28 iunie 2019, de către Comisia Europeană a 

contractul de implementare a proiectului de investiții la scară largă 

„Cooperare regionala pentru prevenirea si combaterea criminalității 

transfrontaliere Romania-Moldova”, care prevede reconstrucția a 4 

sectoare a Poliției de Frontieră („Valea Mare”, „Stoianovca”, „Brînza” și 

„Toceni”). Lucrările de reconstrucție a SPF urmează a fi inițiate în 

perioada anului 2020. 

XI. Modernizarea infrastructurii frontierei XII. Prioritățile de dezvoltare ale Poliției de 

Frontieră 
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