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 INTRODUCERE 
 

Programul de dezvoltare strategică (în continuare PDS) este documentul principal de politici al 

Poliției de Frontieră (în continuare PF) și reflectă viziunea strategică a instituției pe termen mediu. 

Prezentul document a fost elaborat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 176 din 22 

martie 2011 cu privire la aprobarea Metodologiei de elaborare a programelor de dezvoltare strategică ale 

autorităților administrației publice centrale, ale Hotărârii Guvernului nr. 33 din 11 ianuarie 2007 cu 

privire la regulile de elaborare şi cerințele unificate față de documentele de politici, precum și ale 

Ghidului privind elaborarea PDS. 

PDS este fundamentat, pe de o parte, pe evaluarea efectelor de până acum ale procesului de reformă 

a PF, a rezultatelor îndeplinirii obiectivelor Strategiei naționale de management integrat al frontierei de 

stat pentru anii 2011 – 2013 (SNMIF) și ale Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei, a 

Planului de acțiuni UE – Republica Moldova privind liberalizarea regimului de vize (2010) și a măsurilor 

adiționale la Programul național de implementare a documentului menționat (2012).  

Pe de altă parte, PDS are la bază analize și evaluări interne efectuate pentru identificarea lacunelor 

din sfera capacităților instituționale. Ca răspuns la acestea, PDS preconizează soluțiile corelative de 

optimizare normativă, structurală și funcțională, de îndeplinire a competențelor legale, de realizare a 

misiunii de control și supraveghere a frontierei de stat, de combatere a migrației ilegale și a criminalității 

transfrontaliere. 

Proiectarea PDS s-a efectuat, în mod esențial, prin raportare la elementele relevante din programul 

de guvernare, din cadrul de politici publice specifice și din strategiile de reformă instituțională ale 

Ministerului Afacerilor Interne (MAI). S-au asigurat corelațiile necesare cu programele bugetare ale PF. 

În aceeași măsură, la formularea scopului, obiectivelor și acțiunilor specifice incluse în PDS au contat 

recomandările instituțiilor internaționale care susțin activitatea PF (EUBAM, FRONTEX, OIM), precum 

și cele ale donatorilor externi. 

Prin conținutul său, PDS oferă imaginea coerentă a ansamblului acțiunilor / instrumentelor / 

metodelor intenționate în vederea atingerii scopului și obiectivelor sale. Documentul precizează termene 

și responsabilități, instituie indicatori specifici pe acțiuni, identifică deficitul de resurse și estimează 

costurile intervențiilor planificate. PDS include, totodată, viziunea unitară cu privire la rezultatele 

scontate, stabilește procedurile de raportare, evaluare, de obținere a feedback-ului necesar și de adaptare, 

în dinamică, a proceselor instituționale. S-a realizat, în aceeași măsură, identificarea riscurilor specifice și 

a măsurilor de management al acestora. 

Perioada de implementare a PDS este de 3 ani (2014 - 2016) și acoperă termenul mediu al reformei 

PF - Etapa consolidării reformei și dezvoltării instituționale strategice. Planificarea operațională a 

activității PF se va realiza anual. Planurile anuale vor conține, la rândul lor, măsuri / acțiuni concrete și 

indicatori specifici de realizare, constituind, astfel, instrumente de progres, monitorizare, evaluare și 

reglare sistemică. Planurile anuale vor avea atașate proiectele necesare punerii în aplicare a măsurilor / 

acțiunilor prevăzute. 

Pentru integrarea planificării financiare a activității PF în sistemul național din MAI s-a utilizat 

clasificația bugetară în vigoare și programele din planurile strategice de cheltuieli sectoriale (CBTM), cu 

indicarea rolului și responsabilităților autorității la realizarea acestora. 

Obiectivele subdiviziunilor din subordinea Departamentului Poliției de Frontieră (DPF) sunt 

integrate în PDS. Totodată, PDS exprimă responsabilitatea generală a autorității și conține instrumentele 

utilizate de aparatul central pentru gestionarea și implementarea scopului, obiectivelor și acțiunilor 

stabilite. 

PDS este documentul de identitate al autorității, din care derivă acțiunile acesteia pe parcursul 

următorilor 3 ani și, ca urmare, asigură, concomitent:  

- cadrul de planificare/ prioritizare a politicilor la nivelul autorității, de aplicare, monitorizare și 

evaluare a acestora; 

- instrumentul de orientare a managementului la nivelul autorității; 

- sistemul de referință pentru comunicarea internă și externă.  
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Din perspectiva DPF, scopul, obiectivele și acțiunile promovate prin PDS, precum și bugetarea 

propusă, sunt de strictă utilitate și necesitate pentru susținerea evoluției strategice normale a instituției, 

precum și pentru asigurarea constanței schimbării. Acestea țin de nivelul actual de dezvoltare și de 

posibilitățile societății, dar și de necesarul de resurse al instituției. 

În vederea asigurării caracterului unitar al parcursului de reformă a PF, scopul, obiectivele și 

acțiunile specifice din prezentul PDS vor fi integrate, specific, în secțiunea corespunzătoare PF din 

SNMIF pentru perioada 2014 – 2016. Cu atât mai mult cu cât cele două documente acoperă același 

interval temporal și vizează, principial, segmentul strategic de dezvoltare instituțională a PF. În aceeași 

măsură, dezvoltarea strategică a PF va fi corelată cu a celorlalte instituții implicate în SNMIF.  

Menționăm, de asemenea, că PDS este un instrument simplu, flexibil și, totodată, nu are un caracter 

definitiv. Evoluția situației în domeniul de competență al PF, schimbările ce pot surveni la nivelul 

politicilor guvernamentale sau ale MAI, în mediul organizațional intern și în cel exterior instituției, 

precum și influențele internaționale relevante, își vor găsi reflectarea în modificările ce vor fi operate 

prompt. În acest sens, după caz, DPF își va coordona activitatea cu instituțiile naționale relevante, va 

solicita aprobările necesare sau va întreprinde, la nivelul său, măsurile ce se impun.  

Structura PDS este următoarea: 

a) situația curentă – conține elementele relevante de evaluare / analiză a stadiului reformei PF și 

prezintă rezultatele obținute, deficiențele principale și concluziile relevante (au servit ca bază pentru 

identificarea deficitului de capacități); 

b) cadrul de politici publice pentru dezvoltarea strategică – înglobează prioritățile de politici pe 

termen mediu și programele bugetare ale PF; 

c) cadrul de dezvoltare strategică –include misiunea, viziunea, scopul, obiectivele și prioritățile 

dezvoltării strategice a PF pentru perioada de referință; acestea au fost stabilite pe baza elementelor 

situației curente; 

d) monitorizarea, evaluarea și reglarea PDS – instituie sistemul de balanțe și controale necesar 

gestionării PDS; 

e) managementul riscurilor – identifică riscurile și măsurile de contracarare a acestora; 

f) planul de implementare a PDS – include acțiunile prevăzute pentru aplicarea PDS, pe obiective, 

priorități, activități, indicatori de realizare, termene, responsabilități, costuri estimate și surse de finanțare.  
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1. SITUAȚIA CURENTĂ 
 

1.1. Etapizarea dezvoltării strategice a PF 

În concepția DPF, dezvoltarea strategică a instituției are caracter procesual, fiind structurată 

pe următoarele termene și etape: 

a) Termenul scurt – Etapa de inițiere a reformei instituției, parcursă de la înființarea acesteia. S-a 

suprapus, în linii generale, peste perioada implementării primei SNMIF. A vizat pregătirea schimbărilor 

instituționale, realizarea cadrului juridic, organizatoric și funcțional necesar noii instituții și 

operaționalizarea acesteia potrivit competențelor legale ce îi revin. 

b) Termenul mediu – Etapa consolidării reformei și dezvoltării instituționale strategice. Este 

acoperită prin prezentul PDS și va fi completată de SNMIF pentru perioada 2014 – 2016. Scopul și 

obiectivele etapei vor fi prezentate în prezentul document. 

c) Termenul lung – Etapa atingerii scopului strategic general al reformei PF. Va fi ulterioară 

anului 2016 și va asigura atingerea scopului strategic general de transformare a PF într-o instituție 

polițienească europeană modernă, eficace și eficientă, orientată către comunitate, poziționată optim în 

mediul național și internațional, compatibilă și interoperabilă cu structurile similare din alte state. 

Clarificarea termenelor și etapelor dezvoltării strategice exprimă faptul că în cadrul PF există 

unitate de concepție și acțiune, continuitate de scopuri și obiective. Acestea derivă unele din altele și 

asigură, de la o etapă la alta, dezvoltările necesare atingerii scopului strategic general al reformei PF. 

1.2. Elemente relevante de evaluare a etapei de inițiere a reformei 

Caracteristicile situației curente din cadrul PF, ce prezintă interes în contextul PDS, au rezultat din 

evaluarea / analiza specifică și practică, decizională și de sistem, a elementelor relevante din Etapa de 

inițiere a reformei instituției.  

Pentru sporirea preciziei evaluării a fost realizată analiza SWOT ale cărei rezultate vor fi, de 

asemenea, prezentate în cadrul acestei secțiuni, fiind integrate în procesul general de proiectare strategică. 

Evaluarea capacităţilor PDS a inclus două niveluri – organizaţional şi individual – deoarece PDS privește 

mai puțin aspectele exterioare organizației, și, îndeosebi, pe cele aferente autorității însăşi şi care 

reprezintă responsabilitatea directă a acesteia. 

Evaluarea a permis identificarea rezultatelor, deficiențelor și formularea, pe baza acestora, a 

concluziilor ce se impun. Totodată, au fost constatate deficiențele tipice, exprimate, ulterior, prin „lacune 

de capacităţi”. 

Accentul s-a pus, așadar, pe necesitățile instituționale – acoperite prin obiective concrete şi în 

perioada de timp stabilită pentru realizarea acestora.  

Prin compararea scopurilor instituționale propuse cu rezultatele obținute a fost identificat deficitul 

de capacități la nivelul PF, au fost stabilite scopul dezvoltării strategice pentru perioada următorilor trei 

ani, obiectivele, prioritățile și acțiunile specifice, precum și elementele de implementare subsecvente. 

Analiza a vizat cadrul normativ realizat până în prezent și impactul acestuia; cadrul organizatoric și 

funcțional, sub aspectul eficacității și eficienței; procesele manageriale; gradul de îndeplinire a 

obiectivelor din SNMIF și din celelalte documente de politici sectoriale; datele rezultate din evaluarea 

modului de îndeplinire a atribuțiilor, misiunilor și noilor competențe; starea resurselor umane; starea 

infrastructurii, eficacitatea / eficiența utilizării resurselor materiale și financiare; proiectele în desfășurare 

și alte aspecte relevante.  

1.2.1. Analiza decizională, factuală și de sistem 

Evaluarea / analiza decizională, factuală și de sistem a etapei de inițiere a reformei instituționale a 

permis însumarea rezultatelor prezentate în continuare, dar și punerea în evidență a principalelor 

deficiențe. Sinteza rezultatelor și stadiul exact al implementării activităților aflate în desfășurare sunt 

prevăzute în Anexa nr. 1. 
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a) Dezvoltarea noului cadru normativ și întărirea capacităților instituționale a PF: 

Rezultate: 

- instituția și-a asigurat, prin adoptarea legilor, hotărârilor de guvern și reglementărilor interne de 

operaționalizare a acestora, cadrul legal necesar organizării și funcționării sale, îndeplinirii 

responsabilităților din SNMIF și din Planul de acțiuni UE-Republica Moldova privind liberalizarea 

regimului de vize, precum și pentru alte scopuri; au fost promovate, de asemenea, solicitări de modificare 

a legislației ce necesită adaptarea în contextul noilor competențe ale PF;  

- au fost încheiate acorduri de cooperare inter-instituțională care permit desfășurarea coordonată a 

atribuțiilor împreună cu alte structuri având responsabilități conexe. 

Deficiențe: 

- capacitate insuficientă de planificare strategică, management al proiectelor, în special al celor de 

atragere a finanțărilor externe; 

- sistem insuficient dezvoltat de management al riscurilor și situațiilor de criză; 

- sistem insuficient dezvoltat de proceduri standard de operare; 

- lacune legislative privind competențele teritoriale generale ale PF; 

- sistem incomplet al instrumentelor de cooperare inter-instituțională; 

- sistem incomplet de comunicare internă și externă. 

b) Realizarea noii structuri organizatorice. 

Organigrama actuală a PF și profilul organizațional sunt prezentate în Anexele nr. 2 și nr. 3. 

Rezultate: 

- structura organizatorică a PF a fost optimizată succesiv, operându-se simplificări, comasări și 

reduceri atât la nivel central, cât și teritorial – în prezent există 3 paliere ierarhice (local, regional și 

central); numărul direcțiilor regionale s-a redus de la 9 la 4, iar cel al sectoarelor de la 73 la 41; 

- numărul posturilor de conducere s-a redus cu 35% în favoarea celor de execuție; 

- s-au constituit elementele de structură necesare îndeplinirii noilor competențe atribuite PF – 

urmărire penală, investigații speciale, echipe mobile, expertiză a documentelor; 

- s-au dezvoltat componentele de analiza riscurilor, coordonare operațională și alte structuri 

necesare susținerii atribuțiilor și misiunilor; 

- au fost menținute în compunerea PF, cu rezultate foarte bune, Colegiul Național al PF, secția 

medicală, Centrul chinologic, structuri ce permit soluționarea, pe plan intern, a unor atribuții    

importante. 

Deficiențe: 

- absența, la nivel local, a structurilor corespondente și dezvoltate celor din aparatul central; 

- absența sistemului de analiză organizațională; 

- capacitate insuficientă a unor structuri manageriale și operative; 

- funcții improprii misiunii de bază aparatului central sunt exercitate de subdiviziunile operaționale. 

c) Întărirea capacităților de control și supraveghere a frontierei la nivel central și teritorial: 

Rezultate: 

- s-a optimizat sistemul de management al frontierei, a început procesul de descentralizare prin 

delegarea unor competențe către nivelurile regional și local; 

- a crescut mobilitatea sistemului de control și supraveghere prin repartizarea la structurile 

teritoriale a autovehiculelor donate de Guvernul SUA; 

- într-un proces intens de lucru se află demarcarea frontierei moldo-ucrainene și s-a încheiat cu 

România acordul privind regimul frontierei de stat; 

- s-au implementat reglementările privind protecția datelor cu caracter personal; 

- au fost preluate noile competențe privind controlul special aeronautic, ordinea publică în porturile, 

aeroporturile și gările feroviare din zona de frontieră; 

- s-a dezvoltat cooperarea de frontieră bilaterală și multilaterală (FRONTEX, EUBAM; 

introducerea sistemului patrulărilor comune cu Ucraina; stabilirea controlului de frontieră comun la 

frontiera cu Ucraina; constituirea grupurilor comune de analiza riscurilor cu România și Ucraina; 

reglementarea organizării și funcționării Punctului Comun de Contact Galați); 
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Deficiențe: 

- absența unui concept integrator de analiză a informațiilor; 

- Centrul național de coordonare numai parțial operațional; 

- dotare insuficientă cu mijloace speciale de comunicații, sisteme informaționale automatizate, ceea 

ce determină operativitate redusă şi management ineficient al crizelor şi riscurilor; 

- absența mijloacelor de contracarare a traficului cu arme de distrugere în masă, a tehnologiilor şi 

materialelor nucleare, a armelor şi mijloacelor letale neconvenționale, în special pe teritoriul regiunii 

transnistrene și în vecinătatea acesteia; 

- posibilități limitate de contracarare a rețelelor crimei organizate transnaționale (traficului de ființe 

umane, droguri) și a migrației ilegale. 

d) Consolidarea noilor competențe legale și de investigare ale PF (urmărirea penală, procedura 

contravențională; investigațiile speciale; expertiza judiciară a documentelor; emiterea de vize la 

frontieră în cazuri excepționale): 

Rezultate: 

- s-au înființat structurile specializate și a demarat dotarea acestora cu echipamentele necesare 

îndeplinirii misiunilor; 

- s-a elaborat cadrul normativ, de organizare, funcționare și îndeplinire a atribuțiilor; 

- a fost încadrat personalul specializat și s-a inițiat formarea acestuia potrivit particularităților DPF. 

Deficiențe: 

- nu s-a finalizat dotarea cu echipamentele necesare îndeplinirii competențelor; 

- nu s-a finalizat formarea profesională a personalului potrivit particularităților PF. 

e) Îmbunătățirea infrastructurii regionale și locale prin asigurarea de echipament și suport 

material modern: 

Rezultate: 

- s-au repartizat la structurile teritoriale autovehiculele donate de Guvernul SUA (acțiune 

menționată, deja, în alt context, la lit. c); 

- s-a realizat faza a 2 – a proiectului: „Rețeaua de comunicații fixe și mobile pentru Serviciul 

Grăniceri (TETRA)”. 

Deficiențe: 

- infrastructura frontierei slab dezvoltată; 

- absența echipamentelor adecvate de control și supraveghere la frontiera verde și în punctele de 

trecere a frontierei; 

- absența dotării Centrului național de coordonare; 

- dotarea insuficientă a structurilor de investigații speciale și de expertiză judiciară a documentelor; 

f) Dezvoltarea resurselor umane (Anexa nr.4): 
 

Rezultate: 

- personalul instituției s-a demilitarizat și profesionalizat, ca efect al intrării în vigoare a Legii nr. 

283 din 2011 privind Poliția de Frontieră;  

- cadrul legal oferă competențe optime de management al resurselor umane; 

- s-a asigurat o compoziție bună a personalului sub aspectul vârstei (25% sub 25 de ani; 64% între 

26 și 40 de ani și numai 11% peste 40 de ani), vechimii în activitate (care urmează în linii generale tiparul 

vârstei) și sexului (21% din personalul din structurile teritoriale este reprezentat de femei); 

- s-a reușit creșterea numerică a personalului aparatului central al DPF de la 106 în 2011 la 203 în 

2013, asigurându-se încadrarea posturilor din structurile care îndeplinesc noile competențe ale DPF, ori 

mai puțin dezvoltate în trecut (proiecte și programe de asistență, relații internaționale, analiza riscului 

etc.); 

- s-au amplificat activitățile pentru completarea deficitului de personal; 

- s-a elaborat o nouă concepție privind formarea profesională a personalului; 

- a fost reorganizat structural Colegiul Național al PF; a fost elaborat curriculumul pentru cursul 

„Managementul migrației pentru PF”; s-a proiectat noul model de formare a subofițerilor; 

- s-au organizat programe de formare a personalului pentru îndeplinirea noilor competențe ale PF; 

- s-a desfășurat studiul privind comunicarea internă și externă; 
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- au fost elaborate standarde ocupaționale pentru ofițerul și subofițerul PF; 

- s-a introdus, începând cu 2013, evaluarea anuală a performanțelor profesionale; 

- s-au desfășurat proiecte privind dezvoltarea capacităților de analiză organizațională și de evaluare 

psihologică a personalului; 

- s-a inițiat studiul privind dezvoltarea abilităților manageriale. 
 

Deficiențe: 

- nerespectarea condițiilor de muncă şi supraîncărcarea personalului ca urmare a deficitului de 

resurse umane; 

- deficit de efective și fluctuație ridicată de personal cauzată de dezavantajul poziționării geografice 

a subdiviziunilor teritoriale; 

- salarizare insuficient de motivantă față de dificultatea condițiilor de muncă și gradul ridicat de 

pericol, sistem slab dezvoltat al protecției sociale a personalului; 

- capacități insuficiente de formare inițială și continuă a personalului; 

- sistem de management al carierei, insuficient reglementat; 

- mecanisme anticorupție, insuficient dezvoltate; 

- inexistența sistemului de formare managerială. 

g) Aspecte bugetare (Anexa nr. 5): 
 

Rezultate: 

- față de bugetul anului 2010 (150613,2 mii lei), bugetul pentru 2013 (247864,8 mii lei) a înregistrat 

o creștere de 39,24%;  

- în perioada 2012 – 2014, alocațiile au crescut cu 50 mil. lei (18%), ceea ce constituie un factor 

benefic pentru dezvoltarea PF, în ansamblu; 

- în aceeaşi perioadă, s-a majorat nivelul alocaţiilor pentru salarii cu 29 mil. lei (14%), sumă 

necesară, în special, pentru plata contribuţiilor de asigurări sociale şi a primelor de asigurare medicală ale 

personalului demilitarizat; 

- plata drepturilor de personal s-a făcut la timp și în totalitate; 

- s-a reușit majorarea cu 2 mil. lei (12%) a investiţiilor capitale; 

- s-a diversificat și sporit necesarul de materiale şi consumabile, în special pentru întreţinerea 

mijloacelor de transport, pe fondul, însă, al creșterii generale a preţurilor (spre exemplu: benzina în anul 

2010 costa 16,15 lei / litru, iar în anul 2013 – 17,54 lei / litru, ceea ce atestă o majorare cu 1,39 lei / litru). 
 

Deficiențe: 

- cheltuielile de personal continuă să reprezinte un procent însemnat din buget (79%), iar cele de 

menținere și operaționale numai 21%; acest fapt exprimă capacitatea limitată, încă, a bugetului de a aloca 

sume mai importante, mai cu seamă pentru dezvoltarea / susținerea domeniului operativ; 

- alocaţiile pentru procurarea mijloacelor fixe și reparații capitale s-au micșorat cu 100 mii lei (5%), 

cu justificarea că s-au asigurat unele fonduri prin intermediul proiectelor și programelor de asistență din 

străinătate; 

- majorarea alocațiilor nu permite, totuşi, acoperirea cheltuielilor pentru dotarea, echiparea, 

funcţionarea şi dezvoltarea capacităţilor instituţionale conform standardelor europene de calitate; deficitul 

urmează să fie suplinit, în continuare, prin intermediul proiectelor și programelor de asistență din 

străinătate demarate în anii precedenți, precum și în perspectivă; 

- luând în considerare indexarea anuală a politicilor salariale, dacă alocaţiile din bugetul de stat 

pentru DPF nu vor spori corespunzător, vor fi inevitabil diminuate cheltuielile operaţionale ale PF; 

- procedurile de achiziții sunt îndelungate și întârzie procurarea bunurilor și serviciilor necesare. 
 

1.2.2. Analiza SWOT 

Analiza SWOT (Anexa nr.6) a completat cadrul de evaluare a situației curente din cadrul PF. 

Aceasta a confirmat rezultatele analizei factuale, decizionale și de sistem. De asemenea, a furnizat 

elemente importante privind progresele instituției, identificate ca „puncte forte”, dar și unele deficiențe, 

considerate ca „punctele slabe” ale organizației. Utilitatea acestui tip de analiză este dată de faptul că 

surprinde, concomitent și în relație reciprocă, aspectele aferente mediului organizațional și influențele 

produse de factorii exteriori asupra acestuia. Ca urmare, analiza efectuată a permis completarea 

constatărilor privind starea de fapt cu date ce exprimă interdependențele din mediul complex în care 

evoluează PF. 
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1.3. Concluzii rezultate din evaluarea etapei de inițiere a reformei 

Ca urmare a evaluării/analizei etapei de inițiere a reformei, au rezultat următoarele concluzii 

principale: 

a) Dezvoltarea noului cadru normativ și întărirea capacităților instituționale a PF: 

PF deține cadrul normativ, organizatoric și funcțional necesar îndeplinirii competențelor legale. 

Deficitul de capacitate trebuie acoperit prin completarea legislației privind competențele teritoriale 

generale; standardizarea proceselor instituționale; elaborarea procedurilor standard de operare pentru 

activitățile ce necesită această intervenție; realizarea cadrului de reglementare pentru contracararea 

migrației ilegale și a criminalității transfrontaliere. Consolidarea capacităților administrative presupune, 

de asemenea, dezvoltarea planificării strategice, a managementului proiectelor; dezvoltarea sistemului de 

management al riscurilor și situațiilor de criză; completarea cadrului de cooperare inter-instituțională și a 

instrumentelor de comunicare internă și externă. 

Deși nu aparține planului instituțional intern, menționăm, totuși, ca deficiență ce afectează sever PF 

modificarea, fără consultare, a unor acte normative ce privesc competențe importante ale instituției.   

b) Realizarea noii structuri organizatorice  

Structura organizatorică actuală este suplă și flexibilă, conține componentele necesare îndeplinirii 

noilor competențe alocate PF, de analiza riscurilor, coordonare operațională și de suport. 

Deficitele de capacitate în domeniu pot fi eliminate prin înființarea, la nivel local, a structurilor 

corespondente celor din aparatul central și dezvoltarea capacităților structurilor manageriale și operative. 

Este necesară dezvoltarea sistemului de analiză organizațională pentru a asigura corelația optimă între 

misiuni, tipul structurilor afectate acestora și necesarul de personal de diferite categorii. Structura 

organizatorică trebuie astfel realizată încât să susțină îndeplinirea misiunilor și nu să o perturbe. 

c) Consolidarea capacităților de control și supraveghere a frontierei la nivel central și teritorial: 

Capacitatea de control și supraveghere a frontierei a crescut prin optimizarea sistemului de 

management al frontierei, descentralizarea / delegarea de competențe către nivelurile regional și local și 

prin preluarea noilor competențe privind controlul special aeronautic, ordinea publică în porturile, 

aeroporturile și gările feroviare din zona de frontieră. Mobilitatea sistemului de control și supraveghere s-

a îmbunătățit simțitor prin utilizarea autovehiculelor donate de Guvernul SUA. PF este conectată la 

mecanismele de cooperare bi și multilaterale și operează eficace în cadrul acestora. 

În vederea eliminării deficitelor de capacitate se impune dezvoltarea metodelor și mijloacelor de 

contracarare a rețelelor crimei organizate transnaționale (traficului de ființe umane, droguri) și a migrației 

ilegale; realizarea conceptului integrator de analiză a informațiilor; operaționalizarea completă a Centrului 

național de coordonare; completarea dotării cu mijloace speciale de comunicații, sisteme informaționale 

automatizate, de contracarare a traficului cu arme de distrugere în masă, a tehnologiilor şi materialelor 

nucleare, a armelor şi mijloacelor letale neconvenționale. 

d) Dezvoltarea noilor competențe legale și de investigare ale PF (urmărirea penală, procedura 

contravențională; investigațiile speciale; expertiza judiciară a documentelor; eliberarea vizelor la 

frontieră în cazuri excepționale): 

PF este aptă să îndeplinească noile competențe legale atribuite, fiind elaborat cadrul normativ de 

organizare, funcționare și îndeplinire a atribuțiilor. Structurile specializate sunt operaționale, a fost 

încadrat personalul specializat, s-a inițiat formarea acestuia și a demarat dotarea cu echipamentele 

necesare îndeplinirii misiunilor. 

Completarea deficitului de capacitate trebuie realizată prin finalizarea dotării cu echipamentele 

necesare îndeplinirii competențelor și completarea formării profesionale a personalului. 

e) Îmbunătățirea infrastructurii regionale și locale prin asigurarea de echipament și suport 

material modern: 

Infrastructura teritorială a cunoscut îmbunătățiri semnificative, mai cu seamă ca efect al donațiilor 

primite de PF și prin parcurgerea fazei a 2 – a proiectului: „Rețeaua de comunicații fixe și mobile pentru 

Serviciul Grăniceri (TETRA)”. 
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Deficitul de capacitate trebuie acoperit prin dezvoltarea elementelor de toate categoriile ale  

infrastructurii la frontieră; asigurarea echipamentelor adecvate de control și supraveghere la frontiera 

verde și în punctele de trecere a frontierei; dotarea Centrului național de coordonare, a structurilor de 

investigații speciale și a celor de expertiză a documentelor. 

f) Dezvoltarea resurselor umane: 

Deși există încă un deficit important de personal, PF își poate îndeplini atribuțiile. Procesul de 

demilitarizare și profesionalizare s-a desfășurat normal. Cu unele limite, PF poate asigura formarea 

inițială (a subofițerilor) și continuă a personalului. DPF deține competențele legale de management, la 

nivel instituțional, al  resurselor umane. 

Acoperirea deficitului de capacitate presupune dezvoltarea sistemului de management al carierei; 

determinarea asigurării optime cu personal a structurilor de diferite categorii; dezvoltarea pachetelor 

motivaționale adecvate specificului activității PF; îmbunătățirea capacităților de formare – sub aspect 

numeric, al corpului profesoral și al mijloacelor de învățământ; proiectarea sistemului de formare 

managerială; dezvoltarea modelului de diagnoză organizațională și a sistemului de evaluare psihologică.  

g) Aspecte bugetare: 

Față de bugetul anului 2010 (150613,2 mii lei), bugetul pentru 2013 (247864,8 mii lei) a înregistrat 

o creștere de 39,24%. Cheltuielile de personal continuă să reprezinte un procent însemnat din buget 

(79%), iar cele de menținere și operaționale numai 21%. Rezultă, așadar, capacitatea limitată, încă, a 

bugetului de a aloca sume mai importante, îndeosebi pentru dezvoltarea / susținerea domeniului operativ. 

Procedurile de achiziții sunt îndelungate și întârzie procurarea bunurilor și serviciilor necesare. 

Acoperirea deficitului de capacitate trebuie realizat prin bugetarea activității PF atât în ceea ce 

privește cheltuielile de personal, cât și de menținere și operaționale. Completarea / asigurarea necesarului 

de resurse pentru proiectele de dezvoltare strategică a PF trebuie efectuată prin accesarea de finanțări 

externe. Acest fapt necesită dezvoltarea capacităților de management al proiectelor. Deosebit de util este 

și demersul de simplificare a procedurilor de achiziții. 
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2.  CADRUL DE POLITICI PUBLICE 

Cadrul de politici publice relevant pentru actualul PDS conține prioritățile de politici pe termen 

mediu și programele bugetare ale DPF. 

Acestea asigură sistemul de referință al scopului, obiectivelor PDS și al activităților din planul de 

implementare aferent.  

 

2.1. Priorități de politici pe termen mediu 

Prioritățile de politici pe termen mediu ale Guvernului R. Moldova, relevante pentru PDS și 

care susțin dezvoltarea PF pe segmentele specifice de activitate instituțională, sunt următoarele: 

a) Implementarea managementului integrat al frontierei în conformitate cu cele mai bune practici 

ale UE; 

b) Combaterea migrației ilegale, traficului de ființe umane şi altor fenomene ale criminalității 

transfrontaliere; 

c) Asigurarea accesului populaţiei la un serviciu calitativ şi o atitudine adecvată și integră în cadrul 

exercitării atribuțiilor funcționale de către personalul PF; 

d) Integrarea europeană prin cooperarea cu instituțiile și organizațiile de resort și realizarea 

angajamentelor şi acordurilor în vederea implementării bunelor practici şi proceduri în domeniu; 

e) Modernizarea managementului resurselor umane prin dezvoltarea unui sistem de formare 

continuă a personalului, proceduri clare şi transparente de evaluare, promovare şi motivare a 

angajaţilor; 

f) Toleranţă zero faţă de corupţie, acte de tortură, încălcarea drepturilor şi libertăţilor legitime, 

atitudini şi tratamente discriminatorii din partea personalului PF; 

g) Dezvoltarea unei infrastructuri integrate şi eficiente orientate spre îmbunătăţirea performanţelor 

profesionale și transparenţei serviciilor prestate. 

Prioritățile menționate estimează rezultatele concrete scontate și precizează sursa din care derivă 

(Anexa nr. 7). 

 

2.2. Programe bugetare ale PF  

Programele bugetare ale DPF se înscriu în domeniului „Afaceri Interne” și conțin următoarele 

7 subprograme: 

a) elaborarea politicii şi management în domeniul afacerilor interne; 

b) managementul frontierei; 

c) servicii de suport în domeniul afacerilor interne; 

d) migrație şi azil; 

e) ordine şi siguranță publică; 

f) protecția civilă şi apărarea împotriva incendiilor; 

g) managementul resurselor radiologice.  

Programele bugetare sunt definite prin scopuri, rolul DPF în cadrul acestora (lider sau partener, după 

caz) și precizează partenerii principali (Anexa nr. 8). 
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3. CADRUL DE DEZVOLTARE STRATEGICĂ 
Prin declarația de misiune, de viziune, prezentarea valorilor, scopurilor și obiectivelor etapei de 

consolidare a reformei și dezvoltării instituționale, DPF propune imaginea realistă și unificată a viitorului 

organizației pentru perioada de aplicabilitate a PDS. Acestea prefigurează eforturile investite în 

dezvoltarea strategică a PF și impactul scontat al acestora. Cadrul de dezvoltare strategică asigură 

integrarea obiectivelor strategice în prioritățile de politici pe termen mediu menționate la pct. 2.1. 
 

3.1. Declarația de misiune, de viziune și valorile promovate prin PDS 
 

3.1.1. Declarația de misiune 

Ne propunem să îndeplinim competențele și misiunile PF, în toate împrejurările, la standarde de 

calitate similare celor europene, să amplificăm dimensiunea cooperării, să oferim servicii profesionale la 

frontieră și să creștem încrederea societății în organizația noastră. Recunoaștem potențialul polițiștilor de 

frontieră, vom utiliza adecvat competența profesională a acestora și vom valoriza optim resursele umane 

ale instituției. 
 

3.1.2. Declarația de viziune 

Misiunea enunțată se va realiza prin continuarea schimbării și modernizării PF, dezvoltarea 

capacităților, consolidarea rezultatelor obținute, înțelegerea tendințelor de evoluție a situației din 

domeniul de competență și formularea răspunsurilor oportune la acestea. Vom urmări dezvoltarea 

strategică progresivă și predictibilă a PF și a personalului instituției, prin perfecționarea proceselor 

organizaționale, orientarea spre comunitate, instituirea mecanismelor de management al calității, al 

carierelor, creșterea eficacității și eficienței proceselor instituționale, a cooperării, transparenței și 

profesionalismului. 
 

3.1.3. Valori specifice 

Polițiștii de frontieră constituie resursa principală a instituției, asigură succesul demersului de 

dezvoltare strategică și conferă valoare organizației noastre prin calitate profesională, motivație și 

performanță. Valorile PF se statuează pe Codul deontologic al polițistului de frontieră și sunt, pentru 

perioada de aplicare a PDS, următoarele: profesionalism; orientare spre misiune și performanță; 

satisfacția societății față de calitatea serviciilor prestate; integritate, cinste și corectitudine; respect față de 

drepturile omului, membrii comunității, colegi și superiori; încredere, loialitate, flexibilitate; dinamism; 

răspundere; deschidere. 

 
3.2. Scopul și obiectivele dezvoltării strategice în perioada de aplicabilitate a PDS  
 

3.2.1. Scopul dezvoltării strategice 

Scopul dezvoltării strategice în perioada de aplicabilitate a PDS este creșterea capacităților operative 

a instituției, de control și supraveghere a frontierei, de prevenire și combatere a migrației ilegale și 

criminalității transfrontaliere. Pentru realizarea scopului vor continua modernizarea și dezvoltarea PF; 

amplificarea procesului de asimilare a standardelor și bunelor practici europene; dezvoltarea capacităților 

instituționale și consolidarea rezultatelor obținute în etapa de  inițiere a reformei.  

Scopul se va îndeplini prin: dezvoltarea resurselor umane; perfecționarea cadrului normativ și 

implementarea legislației specifice; consolidarea sistemului instituțional; consolidarea capacităților de 

control și supraveghere a frontierei și a competențelor conexe; dezvoltarea infrastructurii frontierei de stat 

la nivel regional și local; îmbunătățirea condițiilor de muncă la sectoarele PF; dezvoltarea cooperării 

interinstituționale și internaționale în domeniul supravegherii și controlului frontierei; dezvoltarea 

prestigiului instituției, a comunicării interne / externe și sporirea transparenței instituționale. 

O pondere specifică în contextul îndeplinirii scopului o are perfecționarea mecanismelor de 

gestionare a resurselor financiare și materiale, precum și creșterea capacităților de accesare a finanțărilor 

internaționale.  

În etapa precedentă a reformei, accentul s-a pus, în principal, pe realizarea cadrului legislativ, 

organizatoric și funcțional necesar operaționalizării PF. DPF consideră că, în noua etapă, este oportună 

modificarea de accent în sensul stabilirii ca prioritară a dezvoltării personalului, pe care o considerăm 

resursa cea mai importantă a organizației. Justificăm această abordare prin aceea că succesul reformei 

însăși depinde, în mod hotărâtor, de calitatea personalului, de modul în care polițiștii de frontieră aderă la 

schimbare și o susțin. 
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3.2.2. Obiectivele dezvoltării strategice 

În contextul cadrului de politici publice de referință, pe baza caracteristicilor situației curente 

(rezultate, deficiențe și concluzii), și în conformitate cu scopul dezvoltării strategice menționat, au fost 

stabilite următoarele obiective de dezvoltare strategică aferente PDS:   

1) dezvoltarea resurselor umane;  

2) consolidarea capacităților instituționale; 

3) consolidarea capacităților de control și supraveghere a frontierei și a competențelor conexe; 

4) dezvoltarea cooperării interinstituționale și internaționale a PF; 

5) dezvoltarea infrastructurii frontierei de stat la nivel regional și local, îmbunătățirea 

condițiilor de muncă la sectoarele PF; 

6) implementarea legislației și reglementărilor interne în vederea aplicării legalității și sporirii 

gradului de integritate a personalului;  

7) dezvoltarea comunicării interne / externe, sporirea transparenței instituționale și promovarea 

imaginii publice a PF. 

Obiectivele strategice menționate se subsumează priorităților de politici pe termen mediu 

menționate la Pct. 1, marcând, astfel, tratarea integrată și transversală a acestora. În aceeași măsură, 

obiectivele sunt interconectate, iar activitățile aferente acestora au fost atașate unui anumit obiectiv 

concret mai ales din nevoi de sistematizare a materialului. 
 

3.3. Aspecte de convergență pentru susținerea îndeplinirii scopului și obiectivelor PDS 
 

Scopul și obiectivele PDS sunt susținute, de asemenea, printr-o serie de elemente conceptuale și 
operaționale necesare orientate spre punctul final. 

a) Asigurarea de consultanță externă în procesul de elaborare / armonizare a cadrului normativ și de 
cooperare internațională cu cel comunitar, elaborarea și implementarea documentelor de politici, precum 
și a planurilor / programelor privind procedurile operaționale comune. 

b) Studierea și preluarea standardelor și experienței pozitive a țărilor UE în vederea ralierii  
formelor și metodelor de activitate ale PF la standardele UE (acquis-ul Schengen). Organizarea și 
desfășurarea de operațiuni comune, inclusiv internaționale. Realizarea și gestionarea Sistemului de 
instruire la distanță e – learning, în domeniile de interes pentru PF. 

c) Contractarea de experți UE cu scopul instruirii formatorilor și cadrelor didactice ale instituțiilor 
de învățământ pentru personalul PF. Scopul va fi de asigurare a formării profesionale inițiale și continue 
pe domeniile: proiectării și optimizării organizatorice; comunicării interne și externe; utilizării metodelor 
și echipamentului modern de supraveghere și control a frontierei de stat; măsurilor speciale de investigații 
și de urmărire penală; utilizării tehnologiilor moderne de expertize judiciare, prevenirii și combaterii 
migrației ilegale, traficului de droguri, armament și materiale radioactive, asigurării ordinii publice în 
punctele de trecere și control ale frontierei de stat; planificării strategice etc.  

d) Dezvoltarea mecanismelor de atragere, implementare și raportare a investițiilor, inclusiv prin 
aprofundarea cunoștințelor personalului din subdiviziunile de referință privind calculul și repartizarea 
forțelor și mijloacelor; planificarea strategică a resurselor și bugetarea pe bază de programe; desfășurarea 
analizelor și studiilor pentru susținerea proceselor în domeniu. Monitorizarea riguroasă a modului de 
implementare a proiectelor lansate privind dezvoltarea capacităților.  

e) Demararea și gestionarea proiectelor de atragere a finanțării externe, inclusiv pe bază de 
parteneriate publice private și identificarea potențialilor donatori. Dezvoltarea domeniilor de cooperare 
internațională neacoperite în vederea consolidării managementului frontierei de stat, dezvoltării 
capacităților subdiviziunilor specializate, îmbunătățirii infrastructurii frontaliere. 

f) Identificarea, elaborarea și implementarea noilor sisteme de management (proceduri de 
planificare, raportare, comunicare și coordonare internă).  

g) Revizuirea structurii organizatorice actuale și adaptarea acesteia la cerințele și standardele aquis-
ului Schengen. Desfășurarea de analize funcționale privind optimizarea și / sau transferarea unor funcții 
neadecvate misiunii de bază a aparatului central (elaborare, monitorizare și evaluare a politicilor publice). 

h) Adaptarea noii structuri organizaționale prin completarea efectivelor sectoarelor PF cu unități 
suplimentare de personal pentru acoperirea necesităților de asigurare a securității aeronautice și a ordinii 
publice la obiectivele transportului aerian, feroviar și fluvial în zona de frontieră și în alte sectoare. Astfel, 
se va realiza și scopul asigurării drepturilor și condițiilor de muncă în vederea excluderii supraîncărcării 
personalului ca urmare a deficitului de personal. 

i) Intensificarea colaborării cu autoritățile publice centrale și locale, organizațiile neguvernamentale, 
autoritățile de frontieră ale altor țări pe domeniile ce țin de asigurarea securității frontierei de stat. 
Extinderea parteneriatelor, inclusiv a celor publice private. 
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4. APLICAREA, MONITORIZAREA, EVALUAREA ȘI REGLAREA PDS 

Persoanele / structurile cu atribuții privind aplicarea, monitorizarea, evaluarea și reglarea PDS vor fi 

stabilitate prin reglementări interne ale PF. 

În scopul aplicării, PDS va fi pus, după aprobare, la dispoziția structurilor / persoanelor cu atribuții 

nemijlocite privind realizarea / gestionarea acțiunilor prevăzute în document. Acestea vor dispune / vor 

organiza, după caz, aplicarea / vor executa responsabilitățile ce le revin. Pentru punerea în aplicare a 

sarcinilor ce vizează mai multe structuri sau responsabilități multiple, se vor stabili lideri de problemă, se 

vor organiza grupuri de lucru sau se vor dispune alte măsuri necesare, după caz. Pe baza PDS se vor 

elabora planuri anuale de activități care vor detalia acțiunile strategice și vor particulariza sarcinile 

prevăzute la nivelul structurilor funcționale ale PF. La elaborarea planurilor anuale de activități și la 

programarea nemijlocită a sarcinilor, se vor menționa, în mod obligatoriu, impactul financiar, sursele 

bugetare și se va asigura managementul riscurilor. 

Monitorizarea vizează cunoașterea, în dinamică, a stadiului de îndeplinire a acțiunilor din planul 

de implementare, sub aspect cantitativ, calitativ, al managementului și desfășurării nemijlocite, al 

impactului, al indicatorilor de performanță, al respectării criteriilor de calitate și managementului 

riscurilor specifice. Monitorizarea PDS se asigură la nivelul PF prin Direcția Politici și Proiecte de 

Asistență. Această structură va centraliza lunar datele de progres. Scopul este cuantificarea rezultatelor, 

cunoașterea stadiului acțiunilor / proiectelor în desfășurare și adoptarea, eventual, a măsurile necesare de 

reglare a proceselor ce necesită ajustări organizatorice și funcționale. La rândul lor, structurile executante, 

precum și persoanele cu responsabilități în materie, vor efectua propriile monitorizări. Atenție specială se 

va acorda monitorizării / controlului acțiunilor ce presupun cooperarea inter-instituțională, a celor ce 

implică parteneriate internaționale și prezintă riscuri diverse. 

Evaluarea vizează cunoașterea stadiului implementării PDS și acțiunilor aferente, a relevanței și 

impactului, a neajunsurilor și soluțiilor de eliminare a acestora. În mod curent, raportarea progreselor se 

va realiza ierarhic, pe baza indicatorilor de performanță / altor criterii relevante, prin mecanismele 

instituționale din cadrul PF și potrivit cadrului de raportare existent în MAI și la nivel guvernamental. În 

situația proiectelor de dezvoltare finanțate din surse bugetare interne / internaționale, raportările se vor 

face și potrivit cerințelor acestora / finanțatorilor. Raportările de etapă se vor corela cu fazele proiectelor 

în desfășurare și cu sistemul evaluărilor periodice din cadrul PDS / MAI. În caz de constatare a unor 

probleme ce nu necesită amânare, se raportează  oportun și la persoanele / structurile competente să 

dispună măsuri. 

Reglarea se realizează în situația în care, pe baza monitorizării curente, de etapă și a constatărilor 

punctuale, se identifică riscuri, amenințări sau chiar efecte negative / disfuncții care pun în pericol, sub 

diferite aspecte, îndeplinirea scopului / obiectivelor sau activităților PDS. Reglarea se realizează după 

raportarea situațiilor, justificarea schimbărilor și obținerea aprobărilor necesare.    

În vederea asigurării transparenței și deschiderii pentru dialogul cu publicul, societatea civilă, mass-

media, autoritățile naționale, organizațiile internaționale și mediul de afaceri, DPF va publica PDS, 

precum și rapoartele de implementare și monitorizare ale acestuia, pe pagina oficială a instituției: 

www.border.gov.md. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.border.gov.md/
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5. PLANUL DE IMPLEMENTARE AL PDS  
 

5.1. Structura și conținutul Planului de implementare al PDS  

Planul de implementare al PDS este structurat pe obiectivele menționate în secțiunea 3.2. Pentru 

fiecare obiectiv s-au stabilit indicatorii de performanță, formulați din perspectivă SMART. Au fost 

precizate, de asemenea, subdiviziunile cu responsabilități în materie, precum și perioadele de 

implementare estimate. Un loc central în structura planului a fost alocată instrumentelor (acțiunilor) 

necesare, aspectului costurilor și, corelativ, necesarului de capacități / resurse diverse. PF a prevăzut, de 

asemenea, și ipoteza că unele acțiuni vor necesita accesarea de finanțări externe. 

Planul de implementare al PDS este prevăzut în Anexa nr. 9. 

 

5.2. Capacităţi şi soluţii consolidate pentru implementarea PDS   

Planul de implementare al PDS conține, ca element decisiv pentru punerea în aplicare, necesarul 

de capacități / resurse. Detalierea acestora prezintă importanță atât pentru precizarea cât mai completă a 

viziunii strategice de dezvoltare, cât și din considerente tehnice de proiectare a demersului programatic. 

Necesarul de capacități și soluții consolidate susțin categoriile de schimbări / procese menționate în 

continuare: 

a) schimbări la nivel funcțional; 

b) schimbări la nivel structural; 

c) schimbări la nivelul sistemelor de management; 

d) infrastructură, echipament și tehnologia informațiilor; 

e) consolidarea procesului de politici; 

f)  restructurarea mecanismelor de prestare a serviciilor; 

g) îmbunătățirea mecanismelor de cooperare inter-instituțională și internațională; 

h instruiri și dezvoltare personală; 

i) studierea și preluarea bunelor practici; 

j) modificarea politicilor interne în domeniul resurselor umane; 

k) schimbarea culturii organizaționale. 

Temele prezentate operează transversal în cadrul procesului de dezvoltară strategică a PF.  

Necesarul de capacități și soluții consolidate se prezintă în Anexa nr. 11. 
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6. MANAGEMENTUL RISCURILOR 

PDS este un document deosebit de complex atât prin intenția generală, căreia îi dă expresia 

previzibilă adecvată – consolidarea reformei și dezvoltarea strategică instituțională, cât și prin soluția 

fezabilă aleasă pentru detalierea cursului de acțiune necesar punerii în operă a scopului, obiectivelor 

specifice și elementelor de planificare subsecvente.  

Prin scop și obiective, PDS își propune să acopere termenul mediu al reformei, divizată, conceptual, 

în cele trei etape deja menționate. Acest fapt face, din perioada pe care documentul actual o acoperă, 

veriga esențială, cheia întregului proces de dezvoltare strategică, elementul de conectare și tranziție între 

faza de debut al reformei și scopul final. 

Particularitatea menționată pune în evidență sensibilitatea deosebită a demersului și necesitatea 

realizării unui management riguros, bine articulat atât în sfera planificării, cât și în aceea a implementării, 

respectiv a operaționalizării nemijlocite a acțiunilor programate.  

Gestiunea eficientă a etapei medii poate face, deci, diferența între succesul și insuccesul 

întregului plan al reformei PF.  

O caracteristică aparte și, în același timp, provocarea instituțională fundamentală este aceea de a 

concilia, concomitent, interese / presiuni / circumstanțe ce se răsfrâng asupra organizației – din interiorul 

său, de la nivel național și din mediul internațional. Această diferențiere este pentru PF mult mai vizibilă 

decât în cazul altor instituții, miza reformei fiind, mai cu seamă, îndeplinirea standardelor UE. Asimilarea 

acestora este, de fapt, indicatorul cert de succes. 

În contextul menționat, DPF înțelege că activitatea instituției se desfășoară într-un mediu complex, 

deosebit de fluid, cu multe elemente de incertitudine. Încrederea instituției în necesitatea schimbării și 

hotărârea de a o promova sunt printre puținele constante. Se are în vedere impactul factorilor externi – 

naționali și internaționali – ce pot frâna reforma sau chiar o pot pune sub semnul întrebării. Anume acești 

factori pot configura ansamblul riscurilor cu gradul de pericol cel mai ridicat. În aceeași măsură, însă, 

există și numeroase elemente interne ce exprimă riscuri semnificative. 

Preocuparea de a identifica riscurile, de a le analiza, de a formula răspunsuri manageriale adecvate 

și, în general, de a monitoriza situația în dinamică este, astfel, de înțeles pentru o organizație relativ tânără 

cum este PF. Cu atât mai mult cu cât la PF abordarea centrată pe managementul riscurilor este o practică 

în curs de dezvoltare.  

Procesele analitice diverse de la nivelul PF, precum și desfășurarea curentă a activității, au pus în 

evidență faptul că instituția este constant supusă riscurilor. Acestea se află, frecvent, la originea 

neîndeplinirii unor atribuții și a deficitului de performanță. Deși s-au aplicat unele tehnici de management 

al riscurilor, abordarea neformalizată de până acum nu a putut genera efecte consistente.  

A rezultat, de aceea, necesitatea implementării unui model de management al riscului, care să 

includă procesele inerente acestuia și să exprime relația între sursele și factorii de risc, riscuri, 

consecințele și modul de evitare / înlăturare a acestora.  

În contextul dat, DPF a proiectat mecanismul specific de management al riscurilor PDS. Scopul 

mecanismului de management al riscurilor este de a identifica sursele de risc, riscurile asociate PDS, de a 

le evalua și stabili strategia de management al acestora.  

Strategia de management al riscurilor asociate PDS include:  

a) stabilirea și aplicarea metodologiei de management al riscurilor;  

b) definirea riscurilor ipotetice;  

c) evaluarea impactului riscurilor, prioritizarea riscurilor (tipul, probabilitatea de producere, 

severitatea, importanța);  

d) planificarea răspunsurilor la riscuri, precizarea rolurilor și responsabilităților în cadrul sistemului 

de management al riscurilor, stabilirea măsurilor de răspuns la riscuri;  

e) monitorizarea și controlul riscurilor. 
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6.1. Managementul riscurilor aferente PDS  

 

Managementul riscurilor aferente PDS se realizează în următoarea concepție:  

a) Stabilirea metodologiei de management al riscurilor. Metodologia de management al 

riscurilor s-a stabilit prin decizie colectivă la nivelul DPF. Aplicarea metodologiei s-a realizat pe niveluri 

ierarhice (strategic, operațional), pe obiective și activități ale PDS, prin evaluări, solicitare de informații, 

analiza proiectelor anterioare ale PF, focus grupuri cu personalul relevant din instituție.   

b) Definirea riscurilor s-a realizat / grupat pe obiective și activități ale DPS, fiind identificate 

cauzele și efectele acestora asupra obiectivelor / activităților specifice, cât și transversal, în situația 

consecințelor multiple.   

c) Descrierea consecințelor / impactului / pericolului generat de riscuri s-a făcut prin analiza 

fiecărui risc identificat în parte, în termeni de efecte probabile / nivel de pericol asupra obiectivelor / 

activităților din PDS. 

d) Prioritizarea riscurilor s-a realizat prin tehnici specifice, cu luarea în considerare a 

consecințelor determinate, în funcție de tip, probabilitate, severitate și grad de importanță.  

e) Planificarea măsurilor de răspuns la riscuri a inclus opțiunile și acțiunile de reducere a 

probabilității producerii, a consecințelor impactului asupra PDS; descrierea acțiunilor de limitare și a 

celor de executat în situația producerii; precizarea rolurilor și responsabilităților de management al 

riscurilor; precizarea perioadei în care măsurile trebuie în mod obligatoriu aplicate pentru a fi eficace.  

e) Monitorizarea și controlul riscurilor.  

Monitorizarea va presupune documentarea / evidența activităților desfășurate, precum și revizuirea 

sistematică a Planului de management al riscurilor PDS (implementarea cerințelor planului; evaluarea 

riscurilor deja identificate; evaluarea eficacității activităților din plan; gradul de aplicare; validarea 

ipotezelor anterioare; stabilirea de noi ipoteze; identificarea de noi riscuri).  

Controlul riscurilor este menit să determine menținerea planificării, eficacitatea planurilor, 

desfășurarea sistematică a acestora; să evalueze impactul activităților de management al riscurilor; să 

formuleze propuneri în raport de evoluția situației; să propună modificări ale cadrului metodologic și de 

management nemijlocit al riscurilor.  

Elementele de concepție menționate sunt incluse în Planul de management al riscurilor aferente 

PDS (Anexa nr. 10).  

Pe lângă Planul de management al riscurilor PDS, structurile cu responsabilități pentru 

implementare a acestuia își vor constitui propriile Registre de riscuri și vor gestiona activitățile potrivit 

competențelor.  

 

6.2. Metodologia planificării managementului riscurilor aferente PDS 

6.2.1. Definirea termenilor pentru contextul PDS:  
 

a) risc: acțiune / inacțiune, eveniment / problemă cu un oarecare grad de incertitudine, care se pot 

manifesta și afecta îndeplinirea PDS; riscurile pot fi „inerente” (riscul, înainte de a se lua vreo măsură de 

răspuns / contracarare) și „reziduale” (ce a rămas după ce s-au luat măsuri de răspuns);  
 

b) consecințe posibile – efectele identificabile pe care le pot produce riscurile;  
 

c) prioritizarea riscurilor – ierarhizarea riscurilor sub aspectul „gradului de importanță”, potrivit 

calculelor realizate pe baza criteriilor / punctajelor stabilite pe ariile „probabilității” și „severității”;  
 

d) probabilitate – posibilitatea ca un risc că se materializeze; există grade ale probabilității; 
 

e) severitate – gravitatea impactului, care, de asemenea, poate fi ierarhizată;  
 

f) gradul de importanță – scopul prioritizării, „rata” riscului, care exprimă indicatorul general al 

impactului;  
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g) toleranța la risc – măsura în care un risc poate/nu poate fi acceptat; riscurile intolerabile necesită 

amplificarea măsurilor de contracarare;  
 

h) măsuri de răspuns – ansamblul de activități destinate să anticipeze, atenueze, elimine riscurile;  
 

i) monitorizare și control – urmărirea evoluțiilor în vederea cunoaștere modului de materializare a 

măsurilor de răspuns și a efectelor acestora; materializează, practic, managementul riscurilor. 

6.2.2 Descrierea / aplicarea planului 
 

Planul – a fost realizat urmând matricea specifică domeniului (identificarea, analiza, prioritizarea, 

răspunsul, controlul și monitorizarea riscurilor). 
 

a) Identificarea riscurilor – acestea au rezultat din definirea efectelor probabile ale unor acțiuni din 

PDS asupra îndeplinirii obiectivelor propuse. 
 

b) Descrierea consecințelor posibile - s-a realizat prin analiza, pe obiectivele PDS, a efectelor 

posibile și descrierea acestora în termen de impact nemijlocit. 
 

c) Prioritizarea riscurilor – s-a efectuat potrivit tabelului de mai jos, pe baza punctajelor acordate 

fiecărui element de prioritizare (probabilitate și severitate), calculul gradului de importanță și al toleranței 

la risc.  
 

- Gradul de importanță s-a calculat prin înmulțirea punctajului acordat „probabilității” cu cel 

acordat „severității”. Grilele corespunzătoare gradului de importanță a riscurilor sunt:  

a) importanță minoră: 1 – 2 pct.;  

b) importanță moderată: 3 – 4 pct.;   

c) importanță majoră: 6 – 9 pct.  
 

- Toleranța la risc:  

a) riscuri tolerabile: 1 – 6 pct.); 

b) riscuri intolerabile: 9 pct.), potrivit modalității folosite la determinarea gradului de importanță.   

 

PRIORITIZAREA RISCURILOR 

Sursa 

riscului 

Probabilitate Severitate Grad de  

importanță 

Toleranța la 

risc 
Intern Extern Scăzută Medie Ridicată Scăzută Medie Ridicată Minoră Moderată Majoră Tolerabil Intolerabil 

I E 1 pct. 2 pct. 3 pct. 1 pct. 2 pct. 3 pct. 1 – 2 pt. 3 – 4 pt. 6 – 9 pt. TOL 

(1-6 pt.) 

INT 

(9 pt.) 
 

d) Măsurile de răspuns – au fost proiectate pe obiective și activități cu scopul anticipării / atenuării 

/ eliminării riscurilor.   
 

e) Monitorizare și control – au fost instituite mecanisme de monitorizare la nivelul DPF și urmează 

înființarea registrelor  de riscuri la structurile cu atribuții de aplicare a PDS. 
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ANEXE 
 

Anexa nr. 1. Sinteza elementelor reformei implementate în cadrul PF 
 

№ Elementele  

reformei 

Acțiuni de  

Implementare 

Etapa 

1. Dezvoltarea  

unui nou cadru 

legal și 

consolidarea 

capacităților de 

administrare a 

reformelor DPF 

1.1 Legea Nr. 215 din 04.11.2011 cu privire la 

frontiera de stat a RM 

- În vigoare 

1.2 Legea Nr. 283 din 28.12.2011 cu privire la Poliția 

de Frontieră 

- În vigoare 

1.3 Modificarea și completarea Hotărârii Guvernului 

nr. 434 din 19.06.2012, cu scopul atribuirii noilor 

competențe în organizarea și asigurarea ordinii 

publice, securității aeronautice 

- În vigoare din 13.03.2013 

1.4 Hotărârea Guvernului nr. 926 din 12.12.2012 

”Pentru implementarea Legii nr. 215 din 4 noiembrie 

2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii 

Moldova” 

- În vigoare 

1.5 Hotărârea Guvernului nr. 752 din 20.09.2013 

”Pentru aprobarea Regulamentului privind echipele 

mobile ale Poliţiei de Frontieră şi completarea 

Hotărârii Guvernului nr. 357 din 13 mai 2009” 

- În vigoare 

1.6 Semnarea acordurilor de cooperare cu:  

a) Inspectoratul General al Poliției;  

b) Centrul pentru combaterea traficului de persoane al 

IGP;  

c) Serviciul Securitate Internă și Combatere a 

Corupției al MAI;  

d) Serviciul de Informații și Securitate al RM; 

e) Serviciul Vamal al RM; 

f) Compania ”British American Tabaco”; 

g) Compania ”Japonia Tabaco International”;  

h) Ministerul Justiției al RM;  

i) Ministerul Tehnologiei Informației al RM;  

j) Biroul Migrație și Azil al MAI; 

k) Ministerul Mediului al RM; 

l) Agenția Națională a Transportului Auto a RM; 

m)Întreprinderea de Stat Calea Ferată din Moldova; 

n) Întreprinderea de Stat Gările și Stațiile Auto 

 

- În vigoare; 

- în vigoare; 

 

- în curs; 

 

- în curs; 

- în curs; 

- în curs; 

- în vigoare; 

- în vigoare; 

- în vigoare; 

- în vigoare; 

- în vigoare; 

- în vigoare; 

- în vigoare; 

- în vigoare 

1.7 Aprobarea Hotărârii Guvernului nr. 463 din 

02.07.2013 ”Privind măsurile adiționale la Programul 

Național de implementare a Planului de acțiuni RM-UE 

privind liberalizarea regimului de vize”. 

- În vigoare 

1.8 Propunere de proiect de lege pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 215 din 04.11.2011 privind 

frontiera de stat a Republicii Moldova 

- În procedură de aprobare 

1.9 Propunere de proiect de lege pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 283 din 28.12.2011 privind 

Poliția de Frontieră 

- În procedură de aprobare 

1.10 Legea pentru modificarea și completarea Legii 

nr. 200 din 16 iulie 2010 privind regimul străinilor în 

Republica Moldova 

- În vigoare 

1.11 Proiecte de propuneri pentru modificarea și 

completarea Codului contravențional 

- În procedură de aprobare 

1.12 Regulament MAI privind noua uniforma și 

însemnele personalului DPF 

- În vigoare 
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2.  Dezvoltarea unei 

noi structuri 

organizatorice 

2.1 Rectificarea cadrului legal ce reglementează 

structura și efectivul-limită de personal al  DPF, prin 

Hotărârea Guvernului nr. 190 din 13.03. 2013: 

- În vigoare 

a) optimizarea structurală a unităților centrale și 

teritoriale ale DPF:  

 - reducerea direcțiilor regionale de la 9 la 4; 

 - reducerea funcțiilor de conducere cu 35%;  

 - reducerea sectoarelor PF de la 73 la 41; 

În vigoare din 15.06.2013 

 

 

 

b) organizarea interna a Centrului Național de 

Coordonare; 

- Operațional 

c) organizarea interna a Direcției echipelor mobile; - Operațional 

d) organizarea interna a echipelor mobile teritoriale - Operațional la frontieră  

3. Consolidarea 

capacităților în 

domeniul 

controlului și 

supravegherii 

frontierei a 

unităților 

centrale și 

teritoriale ale 

DPF 

3.1 Optimizarea sistemului managerial prin stabilirea 

unui model de management format din trei nivele: 

central, regional și local 

- Operațional 

3.2 Creșterea mobilității și capacității sistemului de 

control și supraveghere prin dotarea cu mijloace 

mobile donate de SUA 

- Operațional 

3.3 Descentralizarea și delegarea competențelor 

operaționale la nivel regional și local 

- Asigurat parțial 

3.4 Dezvoltarea cooperării la frontieră: 

- bilaterale;  

- internaționale - cu FRONTEX și EUBAM 

- Asigurat 

3.5 Implementarea sistemului de patrulare comuna cu 

Romania și Ucraina 

- Asigurat 

3.6 Dezvoltarea sistemului comun de control de 

frontieră la frontiera RM-Ucraina 

- Proiect pilot Briceni – 

Rosoșeni 

3.7 Demarcarea frontierei RM- Ucraina - În curs (2014) 

3.8 Acord cu Romania privind regimul frontierei de 

stat 

- Ratificat de Parlamentul 

RM, Iulie 2013 

3.9 Implementarea regulamentului privind protecția 

datelor cu caracter personal 

- Implementat 

3.10 Atribuirea de noi competențe în ceea ce privește 

controlul special aeronautic, ordine publică în porturi, 

aeroporturi și stații de cale ferată în zona de frontieră 

- Operațional 

3.11 Dezvoltarea și implementarea conceptului de 

analiză a riscurilor, organizarea internă a Direcției de 

analiza riscului și la nivel teritorial 

- Operațional 

3.12 Organizarea grupurilor comune de lucru pentru 

analiza riscurilor cu România și Ucraina 

- Operațional, lunar 

3.13 Regulamentul cu privire la organizarea și 

funcționarea Centrului comun de contact Galați 

- Operațional 

4.  Consolidarea 

noilor 

competențe  

stabilite DPF 

(urmărire penală, 

investigații 

speciale, 

examinare 

contravenții, 

eliberarea vizelor 

la frontieră etc). 

4.1 Organizarea Direcției urmărire penală - Operațională 

4.2 Organizarea Direcției investigații speciale - Operațională 

4.3 Organizarea Direcției echipe mobile - Operațional 

4.4 Organizarea Direcției expertiza documentelor - Operațională 

4.5 Organizarea serviciului practica contravențională 

în cadrul Direcției juridice și practică contravențională 

- Operațional 

4.6 Dotarea cu echipament special a direcțiilor 

menționate mai sus 

- Asigurat 

4.7 Asigurarea personalului de specialitate și 

furnizarea de formare corespunzătoare în funcție de 

competențele direcțiilor menționate mai sus 

- Asigurat 

4.8 Regulament intern privind eliberarea vizelor la 

frontieră, în cazuri excepționale 

- Operațional 
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5. Îmbunătățirea 

infrastructurii 

regionale și 

locale prin 

acordarea de 

suport tehnic și 

material 

modern. 

Transmiterea la unitățile teritoriale ale DPF a 

vehiculelor prevăzute în acordul de implementare 

între DPF și Ministerul Apărării al SUA privind 

cooperarea pentru securitatea frontierelor și 

prevenirea proliferării armelor de distrugere în masă 
 

- Unitățile transmise 

direcțiilor și sectoarelor 

regionale ale DPF și sunt 

operaționale 

Efectuarea celei de-a doua faze a proiectului "Rețeaua 

fixă și mobilă de comunicații pentru Serviciul 

Grăniceri (TETRA) 
 

- În curs (2014) 

6.  Dezvoltarea 

resurselor 

umane 

6.1 Numirea personalului în cadrul noii organigrame - Asigurat 

- Numărul total de angajați 

este de 3500 (din care 240 

personal auxiliar). 

- nivelul de ocupare este de 

84%. 

6.2 Numirea noii conduceri a unităților centrale și 

teritoriale 
 

- Asigurat 

6.3 Demilitarizarea personalului, ca efect al intrării în 

vigoare a Legii nr. 283 din 28.12.2011 cu privire la 

Poliția de Frontieră 

- Demilitarizare efectuată; 

- personalul PF constituit 

din funcționari publici cu 

statut special  

6.4 Proiectare unui nou concept privind formarea 

profesională a personalului DPF 
 

- În curs 

6.5 Reorganizarea structurală a Colegiului Național al 

PF. Dezvoltarea capacităților de instruire inițială 

- Asigurat 

6.6 Instruirea personalului pe următoarele domenii: 

a) traficul de persoane; 

b) analiză operațională; 

c) analiza riscului; 

d) controlul în prima și a doua linie; 

e) domeniul migrației și azilului; 

f) furtul de mașini; 

g) tehnologii IT; 

h) abilități manageriale 
 

- Cursuri de formare în 

străinătate cu suportul 

donatorilor (2012, 2013: 

601 angajați); 

- cursuri de formare în RM 

cu suportul donatorilor 

(2012, 2013 - 806 angajați); 

- bugetul DPF pentru 

formare (2012, 2013 - 78% 

din întregul personal al 

DPF) 

6.7 Implementarea noului model de formare a Poliției 

de Frontieră, ofițerii delegați din cadrul Facultății 

Poliției de Frontieră al Academiei MAI. 

- Începând cu promoția 

2013 - 2017 
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Anexa nr. 2. Structura organizatorică a PF 
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Anexa nr. 3. Profilul organizațional al PF 

 
Tabelul nr. 1. Aparatul central 

 

№ 

Denumirea 

subdiviziunii 

№ 

de 

angajați 

Rolul / misiunea 

subdiviziunii din subordine 

Principalele 

produse 

1 

Direcția generală 

control al frontierei 

21/18 1.1 Organizează, verifică şi 

coordonează activitatea în domeniul 

controlului frontierei de stat, de regim 

și de ordine publică, precum și în 

domeniul chinologic 

- proiecte de acte legislative și 

normative, acte normative 

departamentale; 

- baze de date electronice; 

- certificate; 

- confirmări; 

- rapoarte și note informative pe 

domeniul său de competență 

 

2 

Direcția generală 

management 

operațional 

63/59 2.1 Asigură cunoașterea situației 

operative existente și a capacităților 

de reacție în cadrul acțiunilor de 

prevenire a migrației ilegale și 

criminalității transfrontaliere. 

2.2 Asigură implementarea 

tehnologiilor informaționale specifice, 

creează, implementează, operează și 

menține sistemul de telecomunicații și 

transmisiuni. 

2.3 Asigură cooperarea cu 

FRONTEX 

 

- proiecte de acte legislative și 

normative, acte normative 

departamentale; 

- planuri și înțelegeri de cooperare; 

- baze de date informatice; 

- certificate, confirmări; 

- avize de specialitate; 

- rapoarte, note informative 

3 

Direcţia generală 

resurse umane 

18/17 3.1 Asigură managementul eficace, 

eficient și dezvoltarea profesională a 

resurselor umane, prin elaborarea, 

promovarea, monitorizarea 

implementării politicilor în domeniul 

de competență. 

- acte departamentale în domeniul 

recrutării, selectării, promovării şi 

formării profesionale; 

- rapoarte, statistici de evidenţă a  

datelor şi documentelor cu privire la 

personalul PF; 

- documente de politici şi acte 

normative în domeniu; 

- proiecte de optimizare structurală 

și politici de organizare a posturilor; 

- baze de date informatice; 

- certificate; 

- confirmări 

 

4 

Direcţia urmărire 

penală 

15/13 4.1 Asigură realizarea scopului și 

funcțiilor procesului penal în cadrul 

PF, prin prisma respectării principiilor 

procesului penal, drepturilor și 

libertăților fundamentale ale omului. 

- proiecte de acte legislative și 

normative, acte normative 

departamentale; 

- rapoarte; 

- note informative; 

- dosare penale; 

- sesizări către organele ierarhic 

superioare; 

- procese verbale de constatare a 

contravențiilor; 

- baze de date informatice  
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5 

Direcţia investigații 

speciale 

30/24 5.1 Conduce, coordonează și 

efectuează controlul activității 

speciale de investigații desfășurate de 

către subdiviziunile PF în vederea 

prevenirii și combaterii migrației 

ilegale / criminalității transfrontaliere. 

- proiecte de acte legislative și 

normative, acte normative 

departamentale; 

- rapoarte, note informative; 

- sesizări către organele ierarhic 

superioare; 

- baze de date informatice; 

- procese verbale contravenționale 

6 

Direcția juridică şi 

practică 

contravențională 

11/8 6.1 Efectuează asigurarea juridică a 

activității instituției, în vederea 

optimizării cadrului legislativ în 

domeniul managementului frontierei 

de stat, precum și îmbunătățirii 

calității proiectelor de acte normative. 

7.1 Asigură legalitatea în domeniul 

constatării și examinării 

contravențiilor de către personalul PF. 

7.2 Reprezintă interesele instituției în 

instanţele de judecată, pe lângă 

organele autorităţilor publice şi 

instituţii/organizaţii neguvernamentale 

pe problemele juridice 

- documente de expertiză juridică 

a proiectelor de acte normative care 

urmează a fi expediate instanțelor 

ierarhic superioare, precum şi ale 

ordinelor şi dispoziţiilor care 

urmează a fi semnate; 

- proiecte de acte normative în 

domeniul de incidenţă; 

- decizii şi avize urmare a 

examinării cererilor prealabile 

adresate conducerii DPF; 

- rapoarte, note informative 

relevante 

7 

Direcția analiza 

riscurilor 

9/8 7.1 Asigură adoptarea și aplicarea 

deciziilor de management ce vizează 

prevenirea și minimalizarea riscurilor 

la frontieră 

- proiecte de acte normative 

departamentale; 

- profiluri de risc; 

- rapoarte privind activitatea 

operațională a PF; 

- rapoarte analitice comune 

8 

Direcţia expertiză a 

documentelor 

8/7 8.1 Asigură efectuarea examinării 

documentelor de călătorie, asigură 

efectuarea expertizelor judiciare și 

constatărilor tehnico-științifice ale 

documentelor. 

8.2 Organizează și coordonează 

activitățile delegate de verificare a 

documentelor de călătorie la controlul  

trecerii frontierei de stat și activitățile 

de instruire a experților în controlul 

documentele de călătorie 

- rapoarte de expertiză; 

- rapoarte de constatare tehnico-

științifică; 

- pagini de alertă; 

- descrieri ale documentelor de 

călătorie, recent puse în circulație 

9 

Direcția inspecție 

efectiv 

6/5 9.1 Organizează și desfășoară măsuri 

necesare în scopul anihilării cauzelor 

și condițiilor care se răsfrâng negativ 

asupra activității PF și care conduc la 

comiterea actelor de indisciplină, a 

infracțiunilor și contravențiilor 

- proiecte de acte legislative și 

normative, acte normative 

departamentale; 

- anchete de serviciu; 

- rapoarte, note informative 

10 

Direcția politici şi 

proiecte de asistență 

10/9 10.1 Asigură planificarea, 

coordonarea, monitorizarea și 

evaluarea politicilor publice în cadrul 

PF. 

10.2 Asigură procesul de 

programare, implementare și 

monitorizare a asistenței externe 

acordate PF 

- proiecte de acte legislative și 

normative, acte normative 

departamentale; 

- concepte de proiecte și programe; 

- proiecte de propuneri de politici; 

- rapoarte de evaluare a gradului 

de realizare a documentelor de 

politici, note şi rapoarte de analiză 

şi impact al aplicării priorităţilor de 

reformă 
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11 

Direcţia cooperare 

internațională 

10/9 11.1 Promovează și coordonează 

cooperarea instituției cu autoritățile de 

frontieră ale altor state, organizațiile 

internaționale guvernamentale şi 

neguvernamentale. 

11.2 Elaborează proiecte de tratate și 

acorduri  internaționale ce țin de 

competența instituției. 

11.3 Asigură respectarea normelor şi 

procedurilor protocolare în cadrul 

vizitelor oficiale ale personalului 

instituției și ale delegațiilor străine 

- proiecte de acte legislative și 

normative, acte normative 

departamentale; 

- proiecte de tratate și acorduri de 

cooperare internațională; 

- seturi de documente elaborate ca 

suport pentru participarea 

personalului instituției în cadrul 

cooperării  internaţionale 

 

12 

Direcţia 

management logistic 

şi achiziţii 

19/17 12.4 Asigură, coordonează, 

organizează și efectuează controlul 

executării procedurilor de 

aprovizionare și asigurare tehnico-

materială a PF 

- proiecte de acte legislative și 

normative, acte normative 

departamentale; 

- rapoarte; 

- servicii publice prestate 

cetățenilor 

13 

Direcția economie şi 

finanțe 

10/10 13.1 Elaborează și coordonează 

propuneri de buget în scopul asigurării 

procesului bugetar la elaborarea legii 

bugetare anuale. 

13.2 Asigură executarea legii 

bugetului, monitorizează și efectuează 

controlul privind executarea bugetului 

instituțiilor subordonate DPF 

- documente de politici în domeniul 

managementului resurselor 

financiare; 

- propuneri pentru elaborarea 

bugetului PF; 

- rapoarte de asigurare financiară; 

- rapoarte statistice, financiare ale 

activităţii economice; 

- rapoarte şi analize asupra 

respectării disciplinei financiare şi 

economice 

14 

Secretariat 

7/6 14.1 Asigură ținerea evidenței și 

distribuirii lucrărilor de secretariat atât 

secrete, cât și nesecrete. 

14.2 Efectuează controlul asupra 

prezenței, păstrării, evidenței, 

executării la timp a documentelor și 

petițiilor parvenite la DPF. 

14.3 Organizează audiența 

cetățenilor la  conducerea instituției. 

14.4 Efectuează primirea, evidența și 

păstrarea documentelor de arhivă 

- lucrări de secretariat; 

- ordine, dispoziţii; 

- arhive; 

- rapoarte, note informative; 

- avize; 

- procese-verbale ale ședințelor, 

întrunirilor; 

- rapoarte, note în vederea 

preîntâmpinării, depistării şi 

eliminării încălcărilor normelor de 

protecţie a secretului de stat 

15 

Secția audit intern 

4/4 15.1 Acordă consultanță și asigurări 

obiective privind eficacitatea 

sistemului de management financiar și 

control, contribuind la obținerea 

plusvalorii. 

15.2 Evaluează procesele, constată 

riscurile, asistă entitatea în atingerea 

obiectivelor sale și oferă recomandări 

care contribuie la consolidarea și 

îmbunătățirea activităților 

- proiecte de acte normative 

departamentale; 

- rapoarte, note informative 

16 

Secția relații publice 

4/4 16.1 Promovează imaginea DPF, 

asigură comunicarea și informarea 

publicului despre activitatea instituției 

- proiecte de acte normative 

departamentale; 

- comunicate de presă, interviuri; 

- rapoarte, note informative; 

- pagina web; 

- buletinul informativ al DPF 
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Tabelul nr. 2. Subdiviziuni subordonate DPF 

 
№ 

Denumirea 

subdiviziunii 

№ 

de 

angajați 

Rolul / misiunea  

subdiviziunii din subordine 

Principalele  

produse 

Nivel operațional 

1. 

DR: 

1. Nord 

2. Est 

3. Vest 

4. Sud 

344/300 

97/84 

76/61 

81/74 

90/81 

1.1 Asigură implementarea politicii 

statului și a competențelor PF la nivel 

operațional în domeniul:  

a) supravegherii și controlului 

frontierei de stat; 

b) prevenirii și combaterii migraţiei 

ilegale și criminalităţii 

transfrontaliere; 

c) managementului integrat al 

frontierei de stat; 

d)  gestionării sistemelor 

informaţionale de evidenţă a datelor 

- ordine, dispoziţii, acte normative 

departamentale în domeniile de 

competență; 

- rapoarte analitice, note 

informative privind activitatea 

operațională; 

- rapoarte, statistici de evidenţă a 

datelor şi documentelor cu privire 

la personal; 

- propuneri pentru elaborarea 

bugetului în domeniul de 

competență; 

- rapoarte de asigurare financiară, 

rapoarte statistice şi analize asupra 

respectării disciplinei economice; 

- profiluri de risc; 

- baze de date informatice; 

- certificate, confirmări; 

- dosare penale, sesizări către 

organele ierarhic superioare; 

- procese verbale de constatare a 

contravențiilor; 

- sesizări către organele ierarhic 

superioare; 

- rapoarte de expertiză și de 

constatare tehnico-științifică, pagini 

de alertă; 

- lucrări de secretariat, arhive 

2. 

Sectorul PF 

”Aeroportul 

Internațional 

Chișinău” 

165/162 2.1 Organizează și desfășoară 

controlul trecerii frontierei de stat, 

asigură securitatea aeronautică și 

efectuează controlul respectării ordinii 

publice la punctele de trecere a 

frontierei de stat. 

2.2 Asigură prevenirea și combaterea 

migraţiei ilegale și a faptelor incidente 

criminalităţii transfrontaliere 

- ordine, dispoziţii, alte acte 

normative departamentale; 

- rapoarte analitice, note 

informative privind activitatea 

operațională; 

- rapoarte, statistici de evidenţă a 

datelor şi documentelor cu privire 

la personal; 

- profiluri de risc; 

- baze de date informatice; 

- certificate, confirmări; 

- dosare penale, sesizări către 

organele ierarhic superioare; 

- procese verbale de constatare a 

contravențiilor; 

- sesizări către organele ierarhic 

superioare; 

- rapoarte de expertiză și de 

constatare tehnico-științifică, pagini 

de alertă; 
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- lucrări de secretariat, arhive; 

- vize în situații de excepție 

3. 

Centrul de 

aprovizionare 

tehnico-materială 

şi întreținere a 

imobilelor 

135/130 3.1 Organizează și desfășoară 

activități specifice în domeniile: 

- evidenţă, păstrare și transportare a 

bunurilor; 

- întreţinere a imobilului și a 

teritoriului DPF; 

- asigurare a funcţionării și 

exploatării transportului auto; 

- serviciul gardă și regim interior; 

- acordare a asistenței medicale , 

curativ-profilactice;  

- promovare a imaginii pozitive a PF 

prin implementarea valorilor culturale 

și tradițiilor instituției 

- ordine, dispoziţii; 

- rapoarte analitice, note 

informative pe domeniul de 

responsabilitate; 

- rapoarte, statistici de evidenţă a 

datelor şi documentelor cu privire 

la personal; 

- propuneri pentru elaborarea 

bugetului; 

- rapoarte de asigurare financiară, 

rapoarte statistice şi analize asupra 

respectării disciplinei financiare şi 

economice; 

- rapoarte și acte asupra utilizării 

eficiente a mijloacelor bugetare şi 

speciale, efectuării la timp şi 

calitative a inventarierii valorilor 

materiale, a trecerii la pierderi și 

scoaterii din uz a valorilor materiale 

neutilizate; 

- certificate de boală, expertize 

medico-sanitare, concluzii 

medicale; 

- servicii publice cetățenilor; 

- lucrări de secretariat, arhive 

4. 

Colegiul naţional 

al PF 

59/52 4.1 Asigură formarea inițială şi, după 

caz, formarea continuă a personalului 

PF 

- ordine, dispoziţii, alte acte 

normative departamentale în 

domeniul de competență; 

- rapoarte analitice, note 

informative privind activitatea 

instructiv-didactică; 

- rapoarte, statistici de evidenţă a 

datelor şi documentelor cu privire 

la personal; 

- propuneri pentru elaborarea 

bugetului; 

- rapoarte de asigurare financiară, 

rapoarte statistice şi analize asupra 

respectării disciplinei financiare şi 

economice; 

- baze de date informatice; 

- certificate, confirmări; 

- lucrări de secretariat, arhive 

Nivel tactic 

5. 

41 sectoare  

ale PF 

2580/229

1 

5.1 Planifică, organizează și 

desfășoară controlul și supravegherea  

frontierei de stat. 

5.2 Organizează și desfășoară 

activități de cooperare și reprezentare 

de frontieră în sectorul de frontieră 

încredințat. 

5.3 Eliberează vize în cazuri de 

excepție. 

- rapoarte analitice, note 

informative privind activitatea 

operațională; 

- baze de date informatice; 

- procese verbale de constatare a 

contravențiilor;  

- servicii publice cetățenilor 
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Anexa nr. 4. Informații cu privire la personalul PF 
 

1. Personalul aparatului central al DPF 
 

Tabelul nr. 1. Situația personalului pe vârste 

Vîrsta Personalul de 

conducere 

Personal de 

execuție 

Personal tehnic Total 

< 25 - 9 - 9 

25 – 40 55 116 - 171 

41 – 50 11 11 - 22 

> 50 - 1 - 1 
 

Tabelul nr. 2 Situația privind vechimea în activitate 

Vechimea în 

muncă 

Personalul de 

conducere 

Personal de 

execuție 

Personal tehnic Total 

1 – 5 4 35 - 39 

6 – 15 34 69 - 103 

> 15 28 33 - 61 
 

Tabelul nr. 3 Situația privind vechimea în serviciu 

Vechimea în 

serviciu 

Personalul de 

conducere 

Personal de 

execuție 

Personal tehnic Total 

< 1 - - - - 

1 – 3 1 24 - 25 

4 – 15 42 95 - 137 

> 15 22 19 - 41 
 

Tabelul nr. 4 Situația personalului pe sexe 

Gen Personalul de 

conducere 

Personal de 

execuție 

Personal tehnic Total 

Feminin 14 44 - 58 

Masculin 52 93 - 145 
 

Tabelul nr. 5 Situația privind evoluția numerică a personalului (2010 – 2013) 

Anul Personalul de 

conducere 

Personal de 

execuție 

Personal tehnic Total 

2013 66 137 - 203 

2012 65 77 - 142 

2011 66 40 - 106 

2010 60 40 - 100 
 

2. Personalul subdiviziunilor subordonate DPF 
 

Tabelul nr. 1 Situația personalului pe vârste 

Vîrsta Personal de 

conducere 

Personal de 

execuție 

Personal tehnic Total 

< 25 27 690 1 718 

25-40 269 1652 12 1933 

40-56 f / 61b 35 148 133 316 

> 56 f / 61b 0 0 53 53 
 

Tabelul nr. 2 Situația personalului pe sexe 

Sex Personalul de 

conducere 

Personal de 

execuție 

Personal tehnic Total 

Feminin 28 578 67 673 
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Masculin 303 1912 132 2347 

 
Anexa nr. 5. Informații cu privire la buget 

 
1. Cheltuieli repartizate pe compartimente, în mii lei și % 

 

Anul Bugetul total % - salarii % - cheltuieli de 

menținere și operaționale 

% - transferuri către alte 

organizații 

2013 

 

247864,8 79 21 - 

2012 

 

217745,3 79 21 - 

2011 

 
220676,3 60 40 - 

2010 

 
150613,2 82,6 17,4 - 

 

 

2. Cheltuieli repartizate pe compartimente (componenta de bază), mil. lei 
 

Compartimentul 
2010 2011 2012 2013 2014 

Aprobat Precizat Aprobat Precizat Aprobat Precizat Aprobat Precizat Aprobat 

Cheltuieli, total MAI 822,0 844,6 880,8 884,5 1001,5 1224,0 1684,0 1692,5 1849,5 

PF 

(Serviciul Grăniceri),  

inclusiv: 

150,6 151,0 193,6 220,3 216,8 214,7  246,2  252,1 266,7 

- salariu 

 
124,3 120,5 136,0 131,8 172,7 172,7 195,3 195,3 201,5 

- alte cheltuieli curente 

 
24,8 29,0 56,0 86,9 33,6 31,6 43,3 48,5 53,6 

- reparații capitale şi 

procurarea mijloacelor fixe 
- - 0,1 0,1 2,0 1,9 1,8 1,9 1,9 

- investiții capitale 

 
1,5 1,5 1,5 1,5 8,5 8,5 5,8 6,4 9,7 
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Anexa nr. 6. Analiza SWOT 

 

Puncte forte (S)  

(nu necesită îmbunătățire) 
 Puncte slabe (W)  

(necesită îmbunătățire) 

1. Cadru legal, în mare parte, aliniat la 

standardele UE. 

2. Structură organizatorică optimizată. 

3. Sistemul managerial simplificat, competențe 

descentralizate și delegate către nivelurile 

regional și local. 

4. Personal demilitarizat și profesionalizat. 

5. Alocarea de noi competențe privind 

constatarea şi examinarea contravențiilor; 

expertiza judiciară a documentelor; eliberarea 

vizelor în cazuri de excepție; efectuarea 

măsurilor speciale de investigații şi de urmărire 

penală; controlul special aeronautic, ordinea 

publică în porturile, aeroporturile și gările 

feroviare din zona de frontieră. 

6. Extinderea competențelor de prevenire și 

combatere a migrației ilegale, a altor infracțiuni 

transfrontaliere legate de circulația ilegală a 

persoanelor şi mijloacelor de transport pe 

teritoriul țării. 

7. Structuri operaționale de control și 

supraveghere a frontierei, echipe mobile 

operaționale. 

8. Mobilitate îmbunătățită a sistemului de 

control și supraveghere prin repartizarea la 

structurile teritoriale a autovehiculelor donate 

de Guvernul SUA. 

9. Sistem funcțional de analiză a riscurilor la 

nivel strategic.   

10. Competențe optime de management resurse 

umane. 

11. Sistem propriu de formare inițială a 

subofițerilor și de formare continuă pentru 

întregul personal. 

12. Sistem funcțional de cooperare internă și 

internațională (bi și multilaterală). 

13. Sistem de parteneriat deschis şi stabil cu 

instituții publice, ONG și organizațiile 

internaționale relevante. 

14. Promovarea transparenței decizionale, 

deschiderii către mass-media şi public. 

15. Sistem informatic propriu, gestionarea 

bazelor de date proprii 

1. Lipsa unei evaluări complete a rezultatelor și 

efectelor de până acum ale reformei. 

2. Nerespectarea condițiilor de muncă şi 

supraîncărcarea personalului ca urmare a deficitului 

de resurse umane. 

3. Fluctuație semnificativă de personal legată de 

dezavantajul poziționării geografice a 

subdiviziunilor teritoriale. 

4. Sistem slab dezvoltat al protecției sociale a 

personalului propriu, mecanisme insuficiente de 

motivare față de dificultatea condițiilor de muncă și 

gradul ridicat de pericol. 

5. Capacități insuficiente de formare inițială și 

continuă a personalului, inexistența sistemului de 

formare managerială. 

6. Sistem de management al carierei insuficient 

reglementat. 

7. Sistem insuficient dezvoltat de proceduri 

standard de operare.  

8. Sistem insuficient dezvoltat de management al 

riscurilor și situațiilor de criză. 

9. Lacune legislative privind competențele 

teritoriale generale ale PF. 

10. Lipsa conceptului integrat de analiză a 

riscurilor, absența nivelului local de analiză. 

11. Dotare insuficientă cu mijloace speciale de 

comunicații, sisteme informaționale automatizate 

ceea ce determină operativitate redusă şi dificultăți 

de management al crizelor şi riscurilor. 

12. Infrastructura frontierei de stat slab dezvoltată. 

13. Capacitate insuficientă de planificare 

strategică, management al proiectelor, în special al 

celor de atragere a finanțării externe. 

14. Nivel redus de operativitate al mecanismului de 

comunicare intern și externă, promovare 

insuficientă a imaginii, a politicilor şi activității 

MAI 

 



 

Programul de dezvoltare strategică al PF pentru anii 2014 - 2016                   www.border.gov.md 

 

32 

 
 

Oportunități (O)  

(influențe externe pozitive) 
 Amenințări (T)  

(împiedică performanța) 

1. Susținerea reformei PF de la nivel 

guvernamental și al MAI.  

2. Existența cadrului național / ministerial de 

abordare strategică a dezvoltării instituționale.  

3. Susținerea din partenerilor străini pentru 

realizarea proiectelor în domeniul securității 

frontierei de stat. 

4. Nivelul bun de dezvoltare a cooperării 

interinstituționale și internaționale. 

5. Extinderea sistemului punctelor de trecere a 

frontierei de stat cu control comun și a 

patrulărilor comune. 

6. Creșterea în amploare a consultanței și 

sprijinului  extern. 

7. Continuitatea acțiunilor de integrare 

europeană, transferul / asimilarea de standarde, 

bune practici; disponibilitate în acordarea de 

sprijin şi consiliere din partea UE. 

8. Existența programelor, proiectelor şi 

operațiunilor comune în spațiul CSI şi UE în 

domeniile de competență ale PF. 

9. Simplificarea și debirocratizarea procedurilor 

administrative prin implementarea Programului 

strategic de modernizare tehnologică a 

guvernării, interconexiune a bazelor de date. 

10. Posibilitatea beneficierii de serviciile altor 

instituții, departamente, agenții 

 

 

1. Alocare de resurse umane, financiare și logistice 

insuficiente pentru securizarea frontierei de stat la 

standarde UE. 

2. Influențe incontrolabile ale factorului uman şi 

riscul înalt de corupție. 

3. Denaturarea în societate a rezultatelor activității  

din cauza promovării inadecvate a imaginii PF. 

Confuzii în societate între PF și alte entității. Acest 

fapt influențează negativ imaginea publică a PF, 

transferând asupra acesteia elemente nespecifice de 

percepție.  

4. Posibilitatea producerii unor dezastre ecologice, 

catastrofe naturale și procese de degradare a 

mediului la frontieră. 

5. Globalizarea, dezvoltarea și expansiunea rețelelor 

crimei organizate transnaționale (traficului de ființe 

umane, droguri, armamente și muniții, materiale 

radioactive și explozive etc.). 

6. Migrația ilegală și apariția în R. Moldova a unor 

rețele de trafic clandestin de persoane din țări cu 

situație socio-economică nefavorabilă. 

7. Instabilitatea socială, politică și economică a 

țării. 

8. Diferendul transnistrean. 

9. Proliferarea armelor de distrugere în masă, a 

tehnologiilor şi materialelor nucleare, a armelor şi 

mijloacelor letale neconvenționale pe teritoriul 

regiunii transnistrene și în vecinătatea acesteia. 

10. Procedurile de achiziții dificile, care întârzie 

procurarea bunurilor și serviciilor necesare PF 
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Anexa nr. 7. Priorități de politici  
 

Tabelul nr. 1. 
 

№ Priorităţi de politici  
pe termen mediu 

Obiective  
strategice 

1. 
 

Implementarea managementului integrat al frontierei în conformitate cu 
cele mai bune practice ale Uniunii Europene 

3 
4 
6 

2. Combaterea migrației ilegale, traficului de ființe umane şi altor 
fenomene ale criminalității transfrontaliere 

3 
6 

3. Asigurarea accesului populației la un serviciu calitativ şi o atitudine 
adecvată și integră în cadrul exercitării atribuțiilor funcționale de către 
personalul PF 

1 
2 
5 
7 

4 
 

Integrarea europeană prin cooperarea cu instituțiile și organizațiile de 
resort și realizarea angajamentelor şi acordurilor în vederea 
implementării bunelor practici şi proceduri în domeniu 

1 
3 
6 

5. Modernizarea managementului resurselor umane prin dezvoltarea unui 
sistem de formare continuă a personalului, proceduri clare şi 
transparente de evaluare, promovare şi motivare a angajaților 

1 
2 
3 
5 

6. Toleranță zero fată de corupție, acte de tortură, încălcarea drepturilor şi 
libertăților legitime, atitudini şi tratamente discriminatorii din partea 
personalului PF 

1 
5 
7 

7. Dezvoltarea unei infrastructuri integrate şi eficiente orientate spre 
îmbunătățirea performanțelor profesionale și transparenței serviciilor  
prestate 

2 
3 
4 
5 

 

Tabelul nr. 2. 
 

Priorităţi de politici  

pe termen mediu 

Rezultat scontat Baza legală 

1. 

Implementarea 

managementului 

integrat al frontierei 

în conformitate cu 

cele mai bune practice 

ale UE 

a) Conceptul european de supraveghere 

EUROSUR, implementat; 

b) riscul de penetrare a frontierei de stat, 

diminuat; 

c) Tehnologii moderne de management al 

frontierei, funcționale; 

d) procedurile de verificare şi documentare 

a persoanelor la trecerea frontierei de stat, 

simplificate şi eficace; 

e) schimb de informaţii în domeniul 

securității frontierei cu structurile relevante 

din ţară și de peste hotare, eficace, continuu; 

f) infrastructura controlului de frontieră, 

adecvată necesarului PF 

Programul Guvernului pentru anii 

2013-2014 (Integrare Europeană). 

Strategia securităţii naţionale a 

RM. 

Plan de dezvoltare a 

infrastructurii frontierei de stat 

pentru anii 2011 – 2014. 

Acordul şi Agenda de asociere a 

RM cu UE. 

Strategia naţională în domeniul 

migraţiei şi azilului pentru anii 

2011-2020 

 

2.  

Combaterea 

migrației ilegale, 

traficului de ființe 

umane şi altor 

fenomene ale 

criminalității 

transfrontaliere 

a) gestionarea proceselor migraţionale, 

efectele negative ale migraţiei, minimizate, 

migraţia iregulară, în descreștere; 

b) mecanism pentru prevenirea imigrării 

necontrolate în ţară sau în tranzit spre 

regiunea europeană, instituit și funcțional; 

c) ponderea infracțiunilor transfrontaliere 

descoperite și investigate, în creștere; 

d) rata migrației ilegale, în scădere; 

Strategia securității naționale a 

RM, aprobată prin HP nr. 153 din 

15.07.2011. 

Strategia națională de prevenire 

și combatere a criminalității 

organizate pe anii 2011 – 2016, 

aprobată prin HG nr. 480 din 

30.06.2011. 

Strategia naţională în domeniul 
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e) tehnologiile moderne de management a 

proceselor migraţionale, implementate 

migraţiei şi azilului pentru anii 

2011 – 2020. 

3.  

Asigurarea accesului 

populaţiei la un 

serviciu calitativ, 

atitudine adecvată și 

integră în cadrul 

exercitării atribuțiilor 

funcționale de către 

personalul PF 

a) timp de reacţie la apelurile şi solicitările 

beneficiarilor la nivelul standardelor 

europene, diminuat; 

b) calitatea serviciilor, sporită; cuantumul 

aprecierilor din partea beneficiarilor, în 

creştere; 

c) încrederea în personalul PF, în creștere 

Programul Guvernului pentru anii 

2013 – 2014 (Integrare 

Europeană). 

Strategia de reformare a 

sectorului justiţiei pentru anii 

2011 – 2016. 

Strategia securităţii naţionale a 

RM. 

Agenda de Asociere a RM cu UE 

4.  

Integrarea europeană 

prin cooperarea cu 

instituțiile și 

organizațiile de resort 

și realizarea 

angajamentelor şi 

acordurilor în vederea 

implementării bunelor 

practici şi proceduri 

în domeniu 

a) politici ajustate la standardele UE, 

implementate; 

b) proiecte comune cu organismele UE, 

elaborate, înaintate, aprobate;  

c) Matricea de politici pentru suportul 

bugetar privind liberalizarea regimului de 

vize, implementată; 

d) Agenda de asociere pe domeniul 

managementului frontierei, implementată 

Programul Guvernului pentru anii 

2013-2014 (Integrare Europeană). 

Strategia securităţii naţionale a 

RM. 

Acordul şi Agenda de asociere a 

RM cu UE  

5.  

Modernizarea 

managementului 

resurselor umane prin 

dezvoltarea sistemului 

de formare continuă a 

personalului, 

proceduri clare şi 

transparente de 

evaluare, promovare 

şi motivare a 

angajaţilor 

a) personal motivat, promovat exclusiv în 

baza criteriilor de performanţă profesională 

instituţionalizate; 

b) calitatea instruirii în cadrul instituţiilor de 

învățământ ale PF, conformă celor mai bune 

practici ale UE; 

c) capacităţi de management al resurselor 

umane, amplificate 

 

Programul Guvernului pentru anii 

2013-2014 (Integrare Europeană). 

Concepţia de reformă a MAI şi a 

subdiviziunilor subordonate MAI. 

Strategia securităţii naţionale a 

RM 

6.  

Toleranţă zero faţă 

de corupţie, acte de 

tortură, încălcarea 

drepturilor şi 

libertăţilor legitime, 

atitudini şi tratamente 

discriminatorii din 

partea personalului PF 

a) numărul cazurilor de corupţie relevate cu 

implicarea angajaţilor PF, în scădere; 

b) sistem de control intern, operațional; 

c) cazuri semnalate de tortură şi alte 

încălcări ale drepturilor şi libertăților 

fundamentale ale omului, comise de către 

angajaţii PF, în descreștere; 

d) indicatorii privind atitudinea şi tratamente 

discriminatorii permise de către angajaţii PF, 

în scădere 

Programul Guvernului pentru anii 

2013 – 2014 (Integrare 

Europeană). 

Strategia Naţională „Moldova 

2020”. 

Strategia de reformare a 

sectorului justiţiei pentru anii 

2011 – 2016. 

Planul naţional de acţiuni în 

domeniul drepturilor omului 

7.  

Dezvoltarea unei 

infrastructuri integrate 

şi eficiente orientate 

spre îmbunătăţirea 

performanţelor 

profesionale și 

transparenţei 

serviciilor prestate 

a) infrastructura frontierei de stat, 

dezvoltată; 

b) echipament și mijloace speciale 

performante pentru controlul frontierei de 

stat, achiziționate și operaționalizate; 

c) sistem operațional de management 

integrat al frontierei de stat, implementat; 

d) tehnologii securizate de comunicare și de 

transmitere a datelor, implementate în 

subdiviziunile PF; 

e) servicii electronice prestate publicului, 

diversificate și în creștere; 

Programul Guvernului pentru anii 

2013-2014 (Integrare Europeană). 

Strategia naţională de dezvoltare 

a societăţii informaţionale 

„Moldova digitală 2020” 
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f) sistem de management modern şi de 

circulaţie a documentelor, implementat 

Anexa nr. 8. Subprogramele bugetare ale PF în cadrul programului „Afaceri Interne” 
 

№ 

 

Denumirea 

subprogramului 

Scopul subprogramului Rolul DPF Partenerii principali 

1 Elaborarea 

politicii şi 

management în 

domeniul 

afacerilor interne 

Management și politici capabile să 

reglementeze asigurarea legalității, 

ordinii publice, protecției civile, 

managementul integrat al frontierei de 

stat, precum și a drepturilor și 

libertăților cetățenilor 

Partener CS. 

MF 

2 Managementul 

frontierei 

Dezvoltarea unui sistem eficient de 

management al frontierei, care permite 

libera circulație a persoanelor și a 

mărfurilor, prevenirea criminalității 

transfrontaliere, respectând, totodată, 

drepturile și libertățile fundamentale ale 

omului 

Lider MAI (aparatul central), 

BMA, IGP, STI, SSICC, 

Academia MAI ”Ștefan cel 

Mare”). 

SV, BR al CS, MAEIE,  

MJ, MA, MF, MS, 

MMPSF, MAIA, MTIC, 

ME, SIS, PG, AT, CNA. 

ONG. 

Organisme internaționale 

3 Servicii de suport 

în domeniul 

afacerilor interne 

Suport eficient în domeniul afacerilor 

interne în vederea asigurării condițiilor 

optime de activitate a tuturor 

instituțiilor din subordine 

Partener MF. 

ONG. 

Organisme internaţionale 

 

4 Migrație şi Azil Management eficient al sistemului de 

migrație și azil în vederea asigurării 

calității serviciilor de azil și integrare, 

precum și a combaterii șederii ilegale a 

străinilor 

Partener MMPSF, MTIC, MEc, 

ME, MAEIE, DPF, OIM, 

ICNUR, ICMPD 

5 Ordine şi siguranță 

publică 

Consolidarea capacităților în domeniul 

combaterii și prevenirii criminalității și 

de redirecționare în situațiile care pun 

în pericol siguranța persoanei   

Partener  MJ, PG, CNA, SIS, SV şi 

IFPS ale MF 

6 Protecția civilă şi 

apărarea împotriva 

incendiilor 

Nivel sporit de pregătire, prevenire și 

reacție (intervenție) în caz de situații 

excepționale (incendii), precum și un 

sistem eficient de interacțiune a 

entităților cu atribuții în domeniu 

Partener MM, ARM, MDRC, 

„Moldsilva”, MAIA, 

MTID, ME, MF, MMPSF, 

MS. 

APL. 

Organisme internaționale 

7 

 

 

 

Managementul 

resurselor 

radiologice  

Securitatea radiologică a populației și 

mediului înconjurător asigurată prin 

managementul eficient al deșeurilor 

radioactive și măsuri de prevenire a 

traficului de substanțe radioactive 

Partener MM, ME, MF, MDRC, 

MS. 

APL. 

Organisme internaționale 
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Anexa nr. 9. Planul de implementare a PDS 
 

Indicator(i) de 

performanță 

Subdiviziunea 

responsabilă 

Perioada 

 

Instrumente 

(Acțiuni) 

Costul 

aferent 

Necesar de  

capacități/resurse 

Costuri neacoperite 

de buget 

OBIECTIV I 

DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 

1.1. Cadru normativ și de 

politici de management resurse 

umane, dezvoltat, adaptat, 

completat  

 

DGRU 

DJPC 

DPPA 

DIE 

DEF 

CNPF 

DR 

SPF 

Aeroportul 

Internațional 

Chișinău 

2016 a) Completarea și aprobarea cadrului 

normativ și de politici în domeniu. 

b) Modernizarea sistemului de 

management al carierelor 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare. 

Proiecte și 

programe 

de 

asistență 

tehnică și 

financiară 

externă 

a) Mecanisme adecvate, 

cunoștințe  și abilități  pentru 

elaborarea și promovarea 

cadrului normativ și de 

politici, în conformitate cu 

acquis-ului Schengen. 

b) Abilități și experiență în 

domeniul managementului 

resurselor umane.  

c) Abilități în proiectarea și 

managementul carierelor 

Experți pe termen 

lung în domeniul 

„Analiza funcțională” 

(cost :1 exp. pe 120 

zile 69.600 euro) 

1.2. Sistem de instruire 

propriu, bazat pe necesitățile 

determinate, instituționalizat / 

consolidat 

DGRU 

DGMO 

CNPF 

DR 

SPF 

Aeroportul 

Internațional 

Chișinău 

2014 a) Elaborarea şi implementarea 

programelor anuale de instruire. 

b) Sistem de determinare a necesarului 

de formare funcțional. 

c) Instituirea sistemului de instruire la 

distanță e-learning.  

d) Investiţii în tehnologii 

informaţionale/comunicaţionale. 

e) Programe specifice de instruire 

organizate cu sprijin extern 

a) Sistem de instruire la 

distanță  e-learning. 

b) Abilități de proiectare a 

programelor de instruire. 

c) Cunoștințe / deprinderi 

psiho-pedagogice 

 

 

 

1.3. Număr de angajați 

instruiți în sistemul PF, prin 

metode tradiționale sau online 

1.4. Programe pentru cursuri 

de formare inițială, continuă și 

dezvoltare managerială, 

modernizate conform bunelor 

practici europene 

DGRU 

DCI 

CNPF 

2014 a) Adaptarea / modernizarea sistemului 

de formare inițială și continuă. 

b) Transferul standardelor profesionale 

în standarde de formare și proiectarea 

formării pe competențe. 

c) Structurarea sistemului cursurilor de 

carieră în cadrul DPF. 

d) Proiectarea programelor de formare 

managerială. 

a) Cadre didactice 

specializate. 

b) Capacități de formare ale 

PF în domeniul leadership-

ului, managementului 

proiectelor și altor domenii. 

c) Programe de instruire 

flexibile și ajustate la 

necesități 

5.000 euro - 

instruire a 15 

formatori 
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Indicator(i) de 

performanță 

Subdiviziunea 

responsabilă 

Perioada 

 

Instrumente 

(Acțiuni) 

Costul 

aferent 

Necesar de  

capacități/resurse 

Costuri neacoperite 

de buget 

e) Instruirea de formatori în domenii de 

interes: leadership, managementului 

proiectelor etc. 

f) Dezvoltarea mecanismului de 

ajustare a programelor de formare, în 

funcţie de necesităţile instituţionale, și 

adaptarea lor la standardele și cele mai 

bune practici ale țărilor UE 

(FRONTEX CCC). 

g) Utilizarea partenerilor de dezvoltare 

prin expertiză, vizite de studii, instruire 

1.5. Infrastructura Colegiului 

Național al PF Frontieră, 

modernizată 

DMLA 

CATMÎI 

DGRU 

DPPA 

CNPF 

DR 

SPF 

Aeroportul 

Internațional 

Chișinău 

 

2015 a) Achiziții pentru dezvoltarea și 

modernizarea infrastructurii Colegiului 

Național al PF. 

b) Achiziții pentru infrastructură, în 

vederea asigurării bazei materiale de 

pregătire fizică și sport pentru 

personalul DPF și al direcțiilor 

regionale 

 

a) Infrastructură pentru 

CNPF. 

b) Infrastructură și 

echipament modern pentru 

pregătirea fizică a 

personalului de la DPF și 

direcțiile regionale 

 

 

1.400.000 euro- 

achiziționarea 

necesarului și 

efectuarea lucrărilor 

pentru dezvoltarea 

CNPF. 

 

639.000 euro –

achiziții pentru 

infrastructură / 

echipament 

pentru crearea 

condițiilor de instruire 

fizică și sport 

1.6. Infrastructură și 

echipament pentru crearea 

condițiilor de instruire fizică și 

sport pentru personalul DPF și 

al Direcțiilor regionale, 

achiziționat și în uz  

1.7. Proceduri de evaluare a 

performanțelor profesionale, 

revizuite și aplicate, 100% din 

personalul PF evaluat 

DGRU 2016 a) Revizuirea și aplicarea procedurilor 

de evaluare a performanțelor 

profesionale individuale și colective ale 

angajaților PF. 

b) Realizarea sistemului indicatorilor de 

performanță individuali și 

organizaționali 

a) Abilități de realizare, 

revizuire și implementare a 

unui sistem de indicatori de 

performanță individuali și 

organizaționali. 

b) Instrumente de evaluare 

perfecționate. 

c) Abilități de efectuare a 

evaluării performanțelor 
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Indicator(i) de 

performanță 

Subdiviziunea 

responsabilă 

Perioada 

 

Instrumente 

(Acțiuni) 

Costul 

aferent 

Necesar de  

capacități/resurse 

Costuri neacoperite 

de buget 

1.8. Sistem de recrutare, 

evaluare şi promovare clar şi 

transparent, implementat 

DGRU 

DIE 

DJPC 

2015 a) Elaborarea și implementarea 

procedurilor standard coerente de 

recrutare, selectare, angajare, transfer și 

eliberare, protecție și asigurare socială a 

angajaților PF. 

b) Revizuirea sistemului de motivare a 

personalului 

a) Abilități de proiectare și 

implementare a unui sistem 

nou de management al 

resurselor umane . 

b) Abilități de proiectare a 

mecanismelor de motivare a 

personalului 

 

1.9. Mecanisme de  motivare, 

proiectate și aplicate  

1.10.  Standarde ocupaţionale 

elaborate / instituţionalizate, în 

baza hărții ocupațiilor PF 

DGRU 

DPPA 

DJPC 

2014 a) Realizarea hărții competențelor 

profesionale ale ocupațiilor din cadrul 

DPF. 

b) Elaborarea standardelor ocupaționale 

și extinderea acestora pentru activitatea 

de management resurse umane 

c) Elaborarea actelor normative / 

reglementărilor interne necesare 

a) Harta ocupațiilor PF. 

b) Standarde ocupaționale 

pentru ocupațiile relevante 

ale PF. 

c) Personal pregătit să 

elaboreze standarde 

ocupaționale 

 

1.11. Diminuarea fluctuației 

de personal 

DGRU 

DPPA 

DJPC 

2016 a) Optimizarea structurii PF și 

majorarea numărului de personal în 

vederea corelării cu cerințele și 

standardele aquis-ului Schengen. 

b) Încurajarea recrutării polițiștilor de 

frontieră de sex feminin, elaborarea / 

actualizarea ghidurilor aferente. 

c) Îmbunătățirea cadrului legislativ în 

vederea sporirii protecției sociale a 

polițiștilor de frontieră de gen feminin 

a) Suplimentarea efectivelor 

PF în vederea acoperirii 

deficitului de personal. 

b) Abilități de proiectare a 

mecanismelor de motivare a 

personalului 

 

 

1.12. Politică de gen 

implementată 

1.13. Ponderea polițiștilor de 

frontieră de sex feminin în 

raport cu cel masculin 

1.14. Număr de angajați 

instruiți de furnizori de 

instruire externi, pe domeniile: 

a) limbilor străine relevante 

pentru activitatea DPF; 

b) planificării strategice; 

c) managementului de proiect 

 

DGRU 

DCI 

2016 a) Actualizarea mecanismelor de 

cooperare intra/interinstituțională și 

internațională. 

b) Instruirea personalului în domeniul 

limbilor străine, planificării strategice și 

managementului de proiect, în baza 

parteneriatelor naționale/internaționale 

a) Abilități de cunoaștere a 

limbilor străine, de 

planificare strategică și 

management al proiectelor. 

b) Schimb de experiență / 

vizite de studiu în state din 

UE  

 

19.000 euro -

instruirea 150 angajați 

pentru cunoașterea 

limbilor străine 

8.000 euro, 

instruirea a 10 

angajați în domeniul 

planificării strategice. 

TOTAL: 2.140.600 EURO 
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Indicator(i) de 

performanță 

Subdiviziunea 

responsabilă 

Perioada 

 

Instrumente 

(Acțiuni) 

Costul 

aferent 

Necesar de  

capacități/resurse 

Costuri neacoperite 

de buget 

OBIECTIV II 

CONSOLIDAREA CAPACITĂȚILOR INSTITUȚIONALE 

2.1. Sistem structural, 

funcțional și de management 

instituțional, coerent, 

armonizat, operațional 

DGRU 

DGMO 

2015 a) Analiza funcțională a PF. 

b) Armonizarea, în baza concluziilor 

analizei funcționale, a sistemelor 

funcțional, structural și de management 

la standardele  comunitare 

În limita 

alocațiilor 

bugetare. 

Proiecte și 

programe 

de 

asistență 

tehnică și 

financiară 

externă 

a) Capacități în domeniul 

analizei funcționale. 

b) Capacități de proiectare a 

procedurilor standard de 

operare în domeniu  

 

Experți long time pe 

domeniul: ”Analiza 

funcțională” (cost 1 

exp. pe 120 zile 
 

69600 euro) 

Implementarea  

tehnologiilor 

informaționale 

”Intranet”, și 

”Circuitul electronic 

al documentelor”  - 

100.000 euro 

2.2. Procese şi proceduri 

operaţionale interne şi de 

management, modernizate şi 

transparente, implementate   

 

2.3. Reglementări interne ale 

PF în domeniul 

managementului operațional 

elaborate și funcționale  

DGRU 

DGMO 

DJPC 

2014 a) Elaborarea și implementarea cadrului 

normativ intern privind managementul 

operațional. 

b) Realizarea procedurilor standard de 

operare în domeniu  

a) Cadru normativ și 

procedural intern în domeniul 

managementului operațional. 

b) Capacități de proiectare a 

procedurilor standard de 

operare  

 

2.4. Psihologii DPF, instruiți 

și îndrumați în domeniul 

diagnozei organizaționale, 

evaluării/asistenței psihologice  

DGRU 

CNPF 

DR 

SPF 

Aeroportul 

Internațional 

Chișinău 

 

2014 a) Instruiri și îndrumare a personalului 

Secției de Asistență Psihologică în ceea 

ce privește diagnoza organizațională, 

evaluarea și asistența psihologică. 

b) Desfășurarea de campanii și studii 

sociopsihologice anuale. 

c) Dezvoltarea instrumentelor de 

evaluare psihologică și de evidență a 

evaluărilor efectuate.  

 

 

 

a) Abilități de evaluare și 

asistență psihologică a 

personalului. 

b) Abilități de evaluare a 

climatului organizațional 

30.400 euro - 

amenajarea 

cabinetelor de 

relaxare psihologică 

 

 2.5. Sistem de diagnoză 

organizațională, funcțional 

 

2.6. Sistem de evaluare 

psihologică, funcțional  

2.7. Numărul beneficiarilor de 

servicii psihologice, sporit  

TOTAL: 200.000 EURO 
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Indicator(i) de 

performanță 

Subdiviziunea 

responsabilă 

Perioada 

 

Instrumente 

(Acțiuni) 

Costul 

aferent 

Necesar de  

capacități/resurse 

Costuri neacoperite 

de buget 

OBIECTIV III 

CONSOLIDAREA CAPACITĂȚILOR DE CONTROL ȘI SUPRAVEGHERE A FRONTIEREI ȘI A COMPETENȚE LOR CONEXE 

3.1. Mecanism național de 

coordonare a supravegherii și 

controlului de frontieră, 

implementat conform 

Conceptului european de 

supraveghere EUROSUR 

 

DGMO 

DGCF 

DPPA 

DJPC 

DR 

SPF 

Aeroportul 

Internațional 

Chișinău 

 

2015 a) Completarea și aprobarea cadrului 

normativ și de politici în domeniu, 

actualizarea planurilor aferente. 

b) Elaborarea procedurilor standard de 

operare pentru funcționarea Centrului 

național de coordonare și a Centrelor de 

coordonare regionale / locale. 

c) Elaborarea, promovarea și 

implementarea proiectelor de investiții.  

d) Dotarea Centrului național de 

coordonare și centrelor de coordonare 

regionale cu echipament și programe  

În limita 

alocațiilor 

bugetare.  

Proiecte 

și 

programe 

de 

asistență 

tehnică și 

financiară 

externă 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Mecanisme adecvate și 

deprinderi în elaborarea și 

promovarea cadrului 

normativ și de politici, în 

conformitate cu acquis-ul 

Schengen. 

b) Echipament și programe 

necesare. 

c) Abilități și experiență 

profesională de instalare și de 

exploatare a echipamentelor 

necesare. 

66.000 euro - 
vizite de studiu (15 

vizite câte 5 persoane 

pe 5 zile) 

 

8.000.000 euro – 

achiziționarea de 

servicii, echipamente 

și sisteme 

informaționale pentru 

implementarea 

conceptului 

EUROSUR 3.2. Număr mărit de sectoare 

ale frontierei de stat 

supravegheate prin intermediul 

sistemelor fixe de monitorizare 

video 

 

DGMO 

DGCF 

DMLA 

DPPA 

DCI 

DR 

2016 a) Instalarea sistemelor fixe de 

monitorizare video a frontierei de stat.  

b) Elaborarea procedurilor standard de 

operare pentru exploatarea sistemelor 

de supraveghere video 

a) Echipament modern de 

supraveghere a frontierei. 

b) Capacități de instalare și 

exploatare a sistemelor fixe 

de supraveghere video a 

frontierei de stat  

3.3. Majorarea ponderii 

controalelor finalizate cu 

rezultate pozitive, efectuate de 

echipele mobile ale PF. 

3.4. Majorarea proporției 

patrulelor echipate cu mijloace 

de observare pe principii de 

termoviziune 

DGMO 

DGCF 

DGRU 

DMLA 

DPPA 

DR 

 

2016 a) Achiziții de echipament și tehnică 

specială pentru echipele mobile. 

b) Achiziții de mijloace de observare pe 

timp de noapte și pe principii de 

termoviziune pentru patrulele PF. 

c) Instruirea personalului în exploatarea 

echipamentului 

a) Echipament și tehnică 

specială, inclusiv mijloace 

moderne de observare pe 

timp de noapte 

 

3.5. Număr de persoane 

instruite în domeniul securității 

aeronautice 

DGCF, 

DGRU 

DR și SPF 

Aeroportul 

Internațional 

Chișinău 

2014 a) Instruirea personalului în domeniul 

asigurării securității aeronautice și 

ordinii publice în punctele de trecere  

a) Abilități privind realizarea 

securității aeronautice și 

ordinii publice în punctele de 

trecere a frontierei 

20.000 euro - 

instruirea a 30 

angajați în domeniul 

securității aeronautice 
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Indicator(i) de 

performanță 

Subdiviziunea 

responsabilă 

Perioada 

 

Instrumente 

(Acțiuni) 

Costul 

aferent 

Necesar de  

capacități/resurse 

Costuri neacoperite 

de buget 

3.6. Sisteme automatizate de 

control al trecerii frontierei de 

stat E-Frontieră, instalate și 

operaționale 

DGCF 

DGMO 

DMLA 

DAR 

DPPA 

DR 

SPF 

Aeroportul 

Internațional 

Chișinău 

2015 a) Dezvoltarea și aplicarea conceptului 

Smart Borders și E-frontieră. 

 

b) Elaborarea, promovarea și 

implementarea proiectelor 

investiționale. 

 

c) Achiziționarea și instalarea 

sistemelor automatizate de control al 

trecerii frontierei de stat E-Frontieră 

 

a) Echipament modern de 

control al trecerii frontierei 

de stat. 

 

b) Abilități de exploatare a 

echipamentului modern de 

control al frontierei. 

 

2.000.000 euro - 

achiziționarea 

echipamentului, 

sistemelor 

informaționale și 

serviciilor privind 

instituirea  controlului 

automatizat la trecerea 

frontierei în contextul 

implementării 

principiilor  

Smart Borders şi 

 E-Frontieră) 

 

22.000 euro - 

vizite de studiu (5 

vizite câte 5 persoane 

pe 5 zile) 

 

3.7.Timpul necesar autorizării 

trecerii frontierei de stat pentru 

cetățenii RM, diminuat 

3.8. Majorarea proporției 

cetățenilor cărora le-a fost 

autorizată trecerea frontierei de 

stat conform procedurilor 

simplificate de control comun 

și procedurilor automatizate 

3.9. Sistemul integrat de 

examinare a documentelor și 

înregistrare a datelor 

biometrice, instalat și 

operațional 

DGMO 

DED 

DGCF 

DMLA 

DPPA 

DR 

SPF 

Aeroportul 

Internațional 

Chișinău 

2016 a) Achiziționarea și instalarea 

tehnologiilor de recunoaştere facială.  

b) Implementare Sistemului automat de 

identificare a amprentelor digitale 

(AFIS) implementat. 

c) Obținerea accesului la Directoriul 

naţional al certificatelor cheilor publice 

(semnăturilor digitale) aplicate în 

paşapoartele cu date biometrice. 

d) Instruiri / schimb de experiență 

pentru personalul PF în domeniul 

examinării documentelor și înregistrării 

datelor biometrice  

 

a) Echipament de 

recunoaștere facială, de 

identificare a amprentelor 

digitale.  

 

b) Abilități de utilizare a 

noilor tehnologii destinate 

examinării documentelor și 

înregistrării datelor 

biometrice  

3.10. Mecanism de control al 

trecerii frontierei bazat pe 

analiza riscurilor, funcțional  

DAR 

DGMO 

DGCF 

DPPA 

DR și SPF 

Aeroportul 

2014 a) Implementarea principiului 

selectivității controlului trecerii 

frontierei, bazat pe analiza riscurilor. 

b) Dezvoltarea / operaționalizarea  

Sistemului Informațional de Analiză a 

Riscurilor și a procedurilor standard. 

a) Abilități de analiză a 

riscurilor necesare pentru 

personalul din structurile 

operative. 

b) Sisteme informaționale 

necesare 

1.400.000 euro - 
achiziționarea 

echipamentului, 

sistemelor 

informaționale și 

serviciilor pentru 
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Indicator(i) de 

performanță 

Subdiviziunea 

responsabilă 

Perioada 

 

Instrumente 

(Acțiuni) 

Costul 

aferent 

Necesar de  

capacități/resurse 

Costuri neacoperite 

de buget 

Internațional 

Chișinău 

c) Elaborarea Conceptului și Planului 

de acțiuni privind dezvoltarea activității 

de analiză a riscurilor a PF 

subdiviziunile de 

aplicare a legii în 

vederea consolidării 

competențelor de 

combatere a 

criminalității 

transfrontaliere 

3.11. Creșterea ratei de 

antrenare a câinilor de serviciu 

în activități specifice 

DGCF 

DGMO 

DGRU 

DPPA 

DR și SPF 

Aeroportul 

Internațional 

Chișinău 

2015 a) Dezvoltarea capacităților serviciului 

chinologic (K9) și a gradului de 

instruire a personalului PF pentru 

antrenarea câinilor. 

b) Elaborarea de proceduri standard de 

operare pentru echipele chinologice 

a) Capacități de creștere , 

dresare și întrebuințare a 

câinilor de serviciu 

 

3.12. Majorarea ratei de 

soluționare a faptelor ilegale 

din numărul celor înregistrate .  

 

3.13. Reducerea ratei 

sesizărilor procurorului cu 

privire la abaterile în procedură 

penală  

DUP 

DIS 

DMLA 

DGRU 

DR și SPF 

Aeroportul 

Internațional 

Chișinău 

2016 a) Achiziții de echipament și tehnologii 

pentru subdiviziunile PF. 

b) Instruirea personalului 

subdiviziunilor implicate în activitatea 

de urmărire penală, investigații 

speciale, de expertiză a documentelor, 

de analiză riscurilor și a echipelor 

mobile 

a) Echipament și tehnică 

specială pentru subdiviziunile 

PF. 

b) Abilități și experiență în 

domeniul metodelor și 

procedurilor de investigații 

 

3.14. Aplicaţii desfăşurate, 

inclusiv cu participarea altor 

autorităţi naționale și 

internaționale 

 

DGMO 

DGCF 

DPPA 

DCI, DEF 

DR și SPF 

Aeroportul 

Internațional 

Chișinău 

2015 a) Organizarea și desfășurarea 

aplicațiilor tactice şi de comandament 

ca formă de pregătire continuă. 

b) Optimizarea și implementarea 

mecanismelor de colaborare intra / 

interinstituțională. 

c) Elaborarea de planuri de activitate 

comune 
 

 
 

 

 
 

 

 

a) Abilități și experiență în 

identificarea, negocierea și 

încheierea acordurilor de 

cooperare cu alte autorități 

naționale și internaționale în 

domeniu 

300.000 euro - 

achiziții de 

echipament și 

mijloace speciale 

pentru aplicații tactice 

și de comandament 

 

TOTAL: 11.808.000 EURO 
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Indicator(i) de 

performanță 

Subdiviziunea 

responsabilă 

Perioada 

 

Instrumente 

(Acțiuni) 

Costul 

aferent 

Necesar de  

capacități/resurse 

Costuri neacoperite 

de buget 

OBIECTIV IV 

DEZVOLTAREA COOPERĂRII INTER INSTITUȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE ÎN DOMENIUL SUPRAVEGHERII ȘI CONTROLULUI FRONTIEREI 

4.1. Număr de operațiuni 

(acțiuni) comune desfășurate pe 

plan național și internațional 

DGMO 

DGCF 

DCI 

DIS 

DUP 

DAR 

DED 

DPPA 

DR și SPF 

Aeroportul 

Internațional 

Chișinău 

2014 a) Elaborarea și actualizarea cadrului 

normativ de cooperare cu instituțiile 

naționale / internaționale și ONG. 

b) Elaborarea și implementarea 

planurilor de acțiuni și programelor 

privind realizarea și aplicarea 

procedurilor  operaționale comune. 

c) Dezvoltarea cooperării cu țările UE 

și CSI în cadrul proiectelor 

internaționale de dezvoltare regională  

În limita 

alocațiilor 

bugetare. 

Proiecte și 

programe 

de 

asistență 

tehnică și 

financiară 

externă 

a) Identificare și atragere a  

investițiilor externe. 

b) Abilități de negociere și 

încheiere acordurilor de 

cooperare cu ONG-uri, 

autorități naționale și 

internaționale în domeniu. 

c) Planuri / programe privind 

realizarea și aplicarea 

procedurilor operaționale 

comune 

1.000.000 euro –

asigurarea participării 

polițiștilor de frontieră 

la operațiuni 

internaționale peste 

hotarele țării 

 

3.000.000 euro -

cofinanțarea 

proiectelor de 

asistență externă 

implementate în 

scopul consolidării 

managementului 

integrat al frontierei 

de stat 

4.2. Număr de infracțiuni 

transfrontaliere şi reţele 

criminale anihilate de comun 

cu organe de drept naţionale şi 

internaționale 

4.3. Ponderea participării 

polițiștilor de frontieră în 

cadrul operațiunilor desfășurate 

pe plan internațional 

4.4. Număr de produse 

analitice (rapoarte, note 

informative, comunicate) 

elaborate comun cu instituțiile 

naționale și ONG 

DGMO 

DGCF, DAR,  

DIS, DUP 

DED, DPPA 

SRP 

DR și SPF 

Aeroportul 

Internațional 

Chișinău 

2015 a) Dezvoltarea capacităților privind 

schimbul operativ de informații prin 

intermediul centrelor de contact. 

b) Elaborarea de produse analitice, în 

comun cu instituții naționale și ONG-

uri. 

c) Modernizarea tehnologiilor 

informaționale 

a) Tehnologii informaționale 

și comunicaționale moderne. 

b) Abilități de analiză a 

informațiilor 

4.5. Număr de personal 

instruit de instituțiile naționale 

/ internaționale / ONG în raport 

cu numărul total de persoane 

instruite 

DGRU 

DGMO 

DGCF  

DCI 

 DIS 

DUP, DAR, 

DED 

DR și SPF 

Aeroportul 

Internațional 

Chișinău 

2014 a) Instruiri pentru polițiștii de frontieră 

în domeniul supravegherii și controlului 

frontierei, analizei riscurilor, expertizei 

documentelor etc.  

b) Vizite de studiu/schimb de 

experiență  

a) Vizite de studii, schimb de 

experiență și formare 

asigurată în țările UE  
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Indicator(i) de 

performanță 

Subdiviziunea 

responsabilă 

Perioada 

 

Instrumente 

(Acțiuni) 

Costul 

aferent 

Necesar de  

capacități/resurse 

Costuri neacoperite 

de buget 

4.6. Puncte de trecere a 

frontierei controlate în comun 

cu autoritățile de frontieră 

ucrainene 

DGCF 

DCI 

DPPA 

DR 

2016 a) Extinderea numărului punctelor de 

trecere a frontierei de stat controlate în 

comun cu autoritățile de frontieră 

ucrainene, în conformitate cu Conceptul 

Controlului Comun al Frontierei 

a) Mecanisme de colaborare 

internațională. 

b) Personalul și dotările 

necesare funcționării 

punctelor de trecere a 

frontierei controlate în comun 

cu autoritățile de frontieră 

ucrainene. 

b) Abilități și experiență în 

negocieri 

 

4.7. Număr de acțiuni 

desfășurate în cooperare cu 

EUBAM și  FRONTEX 

DGMO 

DGCF 

DGRU 

DCI 

DIS 

DUP 

DAR 

DED 

DPPA 

SRP 

CNPF 

DR și SPF 

Aeroportul 

Internațional 

Chișinău 

2016 a) Realizarea Planului de cooperare cu 

Agenția FRONTEX pentru anii 2012-

2014. 

b) Elaborarea și implementarea unui 

nou Plan de cooperare cu Agenția 

FRONTEX pentru anii 2015-2017.  

c) Realizarea Planului de acțiuni 

EUBAM pentru faza a 10-a de 

activitate (10 Phase- Action Plan) 

a) Expertiza EUBAM  

4.8. Puncte de contact la 

frontiera cu Ucraina, create și 

funcționale  

DPPA 

DGMO 

DGCF 

DCI 

DR 

 

2015 a) Elaborarea și implementarea 

proiectelor comune de investiții. 

b) Achiziții de echipament şi tehnică 

specială pentru 2 Puncte de contact la 

frontiera moldo-ucraineană  

 

 

 

a) Infrastructură, echipament 

și tehnică necesară pentru 2 

Puncte de contact la frontiera 

moldo-ucraineană  

100.000 euro - 

achiziții de 

echipament și 

mijloace speciale 

pentru 2 Puncte de 

contact la frontiera 

moldo-ucraineană 

TOTAL: 4.100.000 EURO 
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Indicator(i) de 

performanță 

Subdiviziunea 

responsabilă 

Perioada 

 

Instrumente 

(Acțiuni) 

Costul 

aferent 

Necesar de  

capacități/resurse 

Costuri neacoperite 

de buget 

OBIECTIV V 

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII FRONTIEREI DE STAT LA NIVEL REGIONAL ȘI LOCAL,  

ÎMBUNĂTĂȚIREA CONDIȚIILOR DE MUNCĂ LA SECTOARELE PF 

5.1. Proceduri de achiziții și în 

domeniul logistic, adaptate la 

nivelul DPF și la nivel de DR  

 

 

 

DMLA 

DJPC 

DIE 

CATMÎI 

CNPF 

DR 

2015 a) Actualizarea cadrului normativ ce 

reglementează managementul logistic și 

achizițiile. 

b) Elaborarea de proceduri de achiziții 

transparente și corecte. 

c) Elaborarea / actualizarea 

programelor, planurilor anuale de 

dezvoltare a infrastructurii PF. 

d) Elaborarea / actualizarea 

mecanismelor de activitate și cooperare 

intra-instituțională privind sporirea 

nivelului de asigurare logistică PF 

În limita 

alocațiilor 

bugetare  

Proiecte și 

programe 

de 

asistență 

tehnică și 

financiară 

externă 

a) Cadru procedural pentru 

managementul logistic și 

achizițiilor. 

b) Programe / planuri de 

acțiuni în domeniul logistic. 

c) Proceduri logistice / de 

achiziții simplificate 

22.000 euro - 

vizite de studiu (5 

vizite cîte 5 persoane 

pe 5 zile) 

 

 

5.2. Capacități consolidate de 

achiziții publice 

DMLA 

DJPC 

DIE 

CATMÎI 

CNPF 

DR 

2014 a) Instruirea personalului în domeniul 

logistic și achizițiilor 

b) Schimb de experiență în domeniul 

logistic cu structuri similare din țările 

UE 

  

a) Abilități și experiență 

profesională necesare în 

elaborarea caietelor de sarcini 

și normelor de asigurare 

b) Abilități de gestiune 

financiară a programelor cu 

finanțare externă 

5.4. Frontiera terestră 

amenajată conform practicilor 

UE  

 

 

 

DMLA 

DGCF 

DJPC 

DPPA 

CATMÎI 

CNPF 

DR 

SPF 

Aeroportul 

Internațional 

Chișinău 

2016 a) Elaborarea, promovarea și 

implementarea proiectelor comune de 

investiții. 

b) Amenajarea de-a lungul frontierei 

terestre a fâșiei de 15 m pentru 

întreținerea culoarului și semnelor de 

frontieră. 

c) Construirea capitală și/sau realizarea 

de reparații ale sectoarelor PF. 

 

 b) Abilități de elaborare a 

proiectelor investiționale și 

atragere a investițiilor 

externe 

 

8.000.000 euro – 

asigurarea întreținerii 

frontierei de stat 

(procurarea terenului, 

înregistrarea 

cadastrală, instituirea 

și amenajarea fâșiei de 

15m de la frontiera de 

stat, întreținerea 

culoarelor și semnelor 

de frontieră) 
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Indicator(i) de 

performanță 

Subdiviziunea 

responsabilă 

Perioada 

 

Instrumente 

(Acțiuni) 

Costul 

aferent 

Necesar de  

capacități/resurse 

Costuri neacoperite 

de buget 

5.3. Ponderea sectoarelor PF 

construite capital sau/și  

reabilitate conform 

necesităților, în raport cu 

numărul total 

5.000.000 euro - 

construcție/ 

reabilitarea 

sectoarelor PF, 

achiziții de 

echipamente și 

servicii 

5.5. Minimizarea costului 

mediu pentru întreținerea 

subdiviziunilor de nivel tactic 

DMLA 

DGCF 

DJPC 

DPPA 

DEF 

SAI 

CATMÎI, 

Direcțiile 

regionale 

2016 a) Modernizarea tehnologiilor și 

echipamentului special de întreținere și 

reparație a bunurilor materiale 

 

 a) Infrastructură de 

întreținere a bunurilor 

materiale și a imobilelor 

 

 

5.6. Minimizarea costului 

mediu pentru întreținerea 

mijloacelor de transport 

5.7. Rata de reducere a 

costurilor determinate de erori 

logistice din vina angajatului 

 

DMLA 

DJPC 

DEF 

SAI 

CATMÎI 

CNPF 

DR 

 

2016 a) Desfășurarea inventarierilor 

planificate și controalelor inopinate 

privind modul de păstrare și exploatare 

a bunurilor materiale în subdiviziunile 

PF. 

b) Consolidarea capacitaților de 

investigare a cazurilor de deteriorare a 

bunurilor materiale. 

c) Instruirea personalului privind modul 

de păstrare, exploatare, evidență, 

inventariere a bunurilor materiale și 

privind utilizarea echipamentului 

modern 
 

 
 

 

 

a) Abilități privind modul de 

păstrare, exploatare, 

evidență, inventariere și a 

altor operațiuni cu bunuri 

materiale 

 

5.8. Minimizarea valorii 

diferenței de inventar  

 

TOTAL: 13.022.000 EURO 
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Indicator(i) de 

performanță 

Subdiviziunea 

responsabilă 

Perioada 

 

Instrumente 

(Acțiuni) 

Costul 

aferent 

Necesar de  

capacități/resurse 

Costuri neacoperite 

de buget 

OBIECTIV VI 

IMPLEMENTAREA LEGISLAȚIEI ȘI REGLEMENTĂRI LOR INTERNE ÎN VEDEREA SPORIRII LEGALITĂȚII,  

A GRADULUI DE INTEGRITATE A PERSONALULUI, ȘI TRANSPARENȚEI INSTITUȚIONALE 

6.1. Mecanism de 

monitorizare a conduitei 

profesionale și integrității 

angajatului PF, implementat și 

funcțional 

 

DIE 

DGRU 

DJPC 

DIS 

DR 

SPF 

Aeroportul 

Internațional 

Chișinău 

 

2014 a) Actualizarea cadrului normativ intern 

ce reglementează integritatea 

personalului. 

b) Elaborarea / actualizarea / evaluarea 

programelor, planurilor de activitate în 

domeniul de referință. 

c) Modernizarea și asigurarea aplicării 

metodelor performante speciale de 

investigații, cu utilizarea tehnologiilor 

și echipamentului modern în scopul 

relevării cazurilor de corupție 

 a) Mecanisme adecvate și 

deprinderi în elaborarea și 

promovarea cadrului 

normativ și de politici, în 

conformitate cu acquis-ul 

Schengen. 

b) Abilități și experiență 

profesională necesare în 

domeniu 

 

100.000 euro –

achiziții de 

echipamente speciale 

și servicii pentru 

monitorizarea stilului 

de viaţă a angajaților 

PF, testarea integrității 

 

 

6.2. Proceduri standard de 

efectuare a testării de 

integritate, elaborate şi 

funcţionale. 

DIE 

DGRU 

DJPC 

DIS 

2015 a) Elaborarea şi implementarea 

procedurilor standard de operare în 

materie 

a) Cadru procedural pentru 

testarea integrității 

personalului 

 

6.3. Analize și profiluri de risc 

privind cauzele și condițiile 

favorizante apariţiei corupţiei, 

elaborate și utilizate 

DIE 

DGRU 

DJPC 

DAR și DIS 

2015 a) Elaborarea și implementarea unei 

metodologii eficiente de analiză a 

riscurilor interne de corupție 

 

a) Abilități de analiză a 

riscurilor de corupție. 

b) Metodologie de analiză a 

riscurilor interne de corupție 

 

6.4. Număr de polițiști de 

frontieră cu funcții de 

conducere instruiți în domeniul 

anticorupție  

DGRU 

DIE 

CNPF 

DR și SPF 

Aeroportul 

Internațional 

Chișinău 

2016 a) Instruirea personalului în domeniul 

anticorupție 

 

a) Consultanță externă în 

domeniu. 

b) Instruiri în domeniul 

anticorupție. 

c) Materiale educative 

 

12.000 euro - 

instruirea a 100 

angajați în domeniul 

anticorupție 

6.5. Număr de polițiști de 

frontieră cu funcții de execuție 
instruiți în domeniul anticorupție 

6.6. Sistem unic de evidenţă a 

sesizărilor cetăţenilor privind 

încălcările comise  de către 

personalul PF  

DIE 

DJPC 

DIS 

SRP 

2016 a) Elaborarea și implementarea 

Sistemului informațional unic de 

evidență a sesizărilor cetățenilor privind 

cazurile de corupție implicând polițiști 

de frontieră. 

a) Sistem evidență a 

sesizărilor cetățenilor privind 

personal PF  

10.000 euro -

mecanism de 

mediatizare și 

recepționare imediată 

a sesizărilor privind 
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Indicator(i) de 

performanță 

Subdiviziunea 

responsabilă 

Perioada 

 

Instrumente 

(Acțiuni) 

Costul 

aferent 

Necesar de  

capacități/resurse 

Costuri neacoperite 

de buget 

6.7. Gradul de conștientizare 

şi implicare a societății în 

prevenirea corupției în cadrul 

PF, calculat în petiții și adresări 

ale cetățenilor 

b) Crearea unui mecanism de motivare 

a cetățenilor pentru declararea 

ilegalităților comise de către personalul 

PF în exercitarea atribuțiilor funcționale 

cazurile de corupție 

comise de către 

personalul PF 

6.8. Număr de infracțiuni de 

corupție şi conexe relevate de 

către serviciile specializate sau 

de către conducătorii de 

subdiviziuni, în raport cu 

numărul total de cazuri de 

corupție înregistrate în PF 

DIE  

DIS 

DUP 

DR 

SPF 

Aeroportul 

Internațional 

Chișinău 

 

2016 a) Asigurarea aplicării măsurilor 

speciale de investigații, cu utilizarea 

tehnologiilor și echipamentului modern 

pentru  relevarea cazurilor de corupție  

a) Echipament special de 

investigații modern pentru 

subdiviziunile specializate. 

b) Abilități în utilizarea 

tehnologiilor și a   

echipamentelor moderne 

100.000 euro - 
achiziții de 

echipamente speciale 

moderne pentru 

investigații 

6.9. Număr de acțiuni penale, 

sancțiuni disciplinare și alte 

măsuri administrative, 

instrumentate / aplicate 

6.10. Sistem video de 

monitorizare a încăperilor de 

serviciu din cadrul 

subdiviziunilor PF,  funcţional 

DGMO 

DIE 

DR și SPF 

Aeroportul 

Internațional 

Chișinău 

2015 a) Elaborarea și implementarea       

proiectelor investiționale. 

b) Investiţii în tehnologii 

informaţionale şi de comunicaţii 

(sisteme de video-monitorizare, cu 

echipamentul și softurile necesare ) 

- Echipament video -

monitoring 

500.000 euro – 

achiziții de 

echipamente speciale, 

soft-uri și servicii 

pentru video-

monitoring 

6.11. Număr de controale 

inopinate şi operaţiuni speciale, 

inclusiv cu antrenarea 

autorităților de resort, 

desfăşurate 

DIE 

DIS 

 a) Desfășurarea controalelor inopinate 

în cadrul subdiviziunilor PF 

 

a) Grad înalt de mobilitate a 

subdiviziunilor specializate. 

b) Echipamente speciale 

 

6.12. Acorduri de cooperare 

interinstituționale și 

internaționale în domeniul 

anticorupție, semnate și puse în 

aplicare 

DIE 

DIS 

DCI 

 

 

2016 a) Elaborarea / actualizarea 

mecanismelor de activitate și asigurarea 

cooperării intra-instituționale, 

interinstituționale și internaționale 

privind combaterea actelor de corupție 

a) Parteneriate internaţionale 

şi interinstituţionale în 

domeniul anticorupție 

 

TOTAL 722.000 EURO 
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Indicator(i) de 

performanță 

Subdiviziunea 

responsabilă 

Perioada 

 

Instrumente 

(Acțiuni) 

Costul 

aferent 

Necesar de  

capacități/resurse 

Costuri neacoperite 

de buget 

OBIECTIV VII 

DEZVOLTAREA COMUNICĂRII INTERNE / EXTERNE, SPORIREA TRANSPARENȚEI INSTITUȚIONALE 

 ȘI PROMOVAREA IMAGINII PUBLICE A PF 

7.1. Plan de Comunicare 

pentru 2014 – 2016 elaborat și 

implementat  

SRP  

DGRU 

DPPA 

 

2014 a) Elaborarea și implementarea Planului 

de comunicare al PF pentru 2014 – 

2016, ca parte componentă a Strategiei 

de Comunicare a MAI  

În limita 

alocațiilor 

bugetare. 

Proiecte și 

programe 

de 

asistență 

tehnică și 

financiară 

externă 

a) Plan de comunicare al PF. 

b) Personal de specialitate 

format. 

c) Ghid privind relațiile 

publice și comunicarea 

 

 

 

7.2. Studiu privind 

comunicarea internă și externă 

a PF, cu recomandări pentru  

îmbunătățirea domeniului, 

desfășurat  

SRP 

DGRU 

DPPA 

 

2014 a) Desfășurarea unui Studiu privind 

comunicarea internă și externă a PF, în 

vederea optimizării domeniului. 

b) Utilizarea recomandărilor Studiului 

pentru dezvoltarea activităților de 

comunicare organizațională 

 

a) Studiu comprehensiv 

privind comunicarea 

organizațională. 

b) Formare în domeniul 

comunicării a personalului cu 

atribuții în domeniu  

 

7.3. Spot video de prezentare 

a activității PF, elaborat și făcut 

public 

SRP 

CNPF 

DR 

SPF 

Aeroportul 

Internațional 

Chișinău 

2014 a) Elaborarea unui spot video de 

prezentare a activității PF.  

b) Plasarea spotului video pe paginile 

web și de social media (Facebook, 

Youtube) ale PF și în alte mijloace de 

informare online  

a) Spot video de prezentare a 

instituției 

  

2500 euro –  

realizarea uni spot 

video 

7.4. Campanii de informare 

anticorupție pentru public, 

desfășurate  în punctele de 

trecere a frontierei și printre 

angajații PF 

DEF 

SRP 

DR 

SPF 

Aeroportul 
Internațional 

Chișinău 

 

2016 a) Elaborarea și amplasarea în punctele 

de trecere a frontierei de materiale 

informaționale anticorupție (postere, 

broșuri etc.). 

b) Elaborarea și distribuirea printre 

angajații PF de broșuri conținând 

prevederi ale Codului Deontologic al 

Polițistului de Frontieră, eveniment de 

presă privind lansarea broșurii  

 

a) Materiale de informare și 

educație anticorupție 
5.000 euro –  

campanii de 

informare anticorupție 
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Indicator(i) de 

performanță 

Subdiviziunea 

responsabilă 

Perioada 

 

Instrumente 

(Acțiuni) 

Costul 

aferent 

Necesar de  

capacități/resurse 

Costuri neacoperite 

de buget 

7.5. Sondaje de opinii 

organizate în interiorul / 

exteriorul instituției și online 

(pe pagina web a PF), cu 

privire la calitatea serviciilor 

prestate și integritatea 

personalului, nivelul de 

corupție și gradul de încredere 

a societății în PF 

SRP  

DEF 

 

2016 a) Desfășurarea de sondaje de opinii 

sociale cu privire la calitatea serviciilor 

prestate și a integrității personalului PF. 

b) Desfășurarea lunară de sondaje de 

opinii online pe pagina web a PF.  

c) Elaborarea de recomandări pentru 

îmbunătățirea calității serviciilor PF și a 

percepției populației privind activitatea 

PF  

a) Sondaje de opinii sociale 25.000 euro – 

sondaje de opinii 

sociale cu privire la 

calitatea serviciilor 

prestate și a 

integrității 

personalului PF 

7.6. Rata mențiunilor cu 

privire la PF în mass-media 

SRP 2016 a) Dezvoltarea procesului de informare 

și comunicare cu publicul. 

b) Mediatizarea activității  PF  

a) Personal de specialitate, 

structură de comunicare 

adecvată misiunilor atât la 

nivel central, cât și teritorial 

 

 

 7.7. Numărul de știri elaborate 

săptămânal și distribuite de PF 

mass-mediei 

7.8. Capacități consolidate în 

domeniul comunicării ale 

personalului de conducere și a 

celui de specialitate 

DGRU 

SRP 

2016 a) Instruirea personalului de conducere 

al PF în domeniul comunicării. 

b) Instruirea personalului de specialitate 

din domeniul comunicării și relațiilor 

publice 

a) Abilități de comunicare 

ale personalului de 

conducere 

b) Abilități profesionale 

adecvate ale personalului de 

specialitate din domeniul 

comunicării și relațiilor 

publice  

21.000 euro –

instruirea a 40 

funcționari de 

conducere în 

domeniul  

comunicării 
7.9. Număr crescut de 

intervenții ale angajaților PF în 

mass-media 

TOTAL 53.500 EURO 

TOTAL, GENERAL: 32.046.100 EURO 
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Anexa nr. 10. Planul de management al riscurilor aferente PDS 
 

Riscuri  
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consecințelor 
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OBIECTIVUL 1. DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 

1.1. Menținerea / 

creșterea deficitului 

de resurse umane și 

amplificarea 

fluctuației de personal 

 

- Afectarea în sens negativ a 

îndeplinirii atribuțiilor și 

misiunilor 

- Posturi / atribuții neacoperite  

- Nerespectarea condițiilor de 

muncă și a drepturilor legale 

- Supraîncărcarea personalu-

lui, epuizarea fizică și psihică 

a efectivelor 

- Imposibilitatea planificării 

resurselor umane (proiectarea 

dinamicii pe termen mediu și 

lung) 

- Recrutare de personal fără 

vocație (aptitudine) pentru 

profesie  

- Stabilitate redusă pe post, 

risc de deprofesionalizare a 

personalului și a sistemului 

PF 

- Pierdere de experiență de 

muncă, afectarea continuității 

- Pierderi financiare cauzate 

de cheltuielile de formare 

care nu se mai recuperează 

E 2 pt. 3 pt. 6 6 pt. TOL - Promovarea și înaintarea demersurilor 

necesare pentru optimizarea efectivului 

limită al PF, astfel încât să asigure 

îndeplinirea competențelor instituției 

- Întocmirea Planului de completare 

etapizată a deficitului de personal, astfel 

încât să se asigure respectarea 

condițiilor și drepturilor de muncă 

- Elaborarea și realizarea „Planului 

pentru împrejurări neprevăzute”, care să 

permită „manevra” temporară de 

efective de la sectoarele de frontieră mai 

puțin active către cele mai active  

- Includerea în fișele postului ale 

personalului a atribuțiilor neacoperite; 

formularea demersurilor normative care 

să permită această măsură și pentru 

retribuirea muncii suplimentare       

- Elaborarea Planului de îmbunătățire a 

serviciilor de asistență psihologică 

pentru polițiștii de frontieră, în vederea 

cunoașterii situației și echilibrării 

psihice a acestora, în situații speciale 

- Instituirea sistemului de îndrumător 

pentru promovarea experienței de 

serviciu personalului tânăr, integrarea în 

muncă și calități profesionale 

- Monitorizarea trimestrială a 

deficitului de resurse umane, a 

fluctuației de personal și a impactului 

lor financiar 

- Identificarea noilor riscuri generate de 

deficitul / fluctuația de personal 

- Urmărirea, în dinamică, a relevanței / 

validității măsurilor de răspuns, a 

descrierii consecințelor riscurilor 

- Monitorizarea evoluției elementelor 

de prioritizare  

- Monitorizarea riscurilor reziduale 

după aplicarea măsurilor de răspuns și 

stabilirea de noi acțiuni pentru 

gestiunea riscurilor 

- Controlul trimestrial al punerii în 

aplicare a planurilor de răspuns și 

stabilirea măsurilor de rectificare a 

acestora 
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- Actualizarea procedurilor de recrutare 

și selecție a personalului  

- Creșterea gradului de utilizare a 

mijloacelor tehnice și a animalelor de 

serviciu pentru suplinirea deficitului de 

personal  

1.2. Diminuarea 

motivației 

personalului din 

cauza dificultății 

condițiilor de muncă,  

a gradului ridicat de 

pericol, a sistemului 

relativ slab dezvoltat 

al protecției sociale și 

a salarizării 

insuficiente  

- Menținerea atractivității 

scăzute față de profesia de 

polițist de frontieră, 

imposibilitatea recrutării și 

selecționării personalului 

adecvat 

- Creșterea deficitului de 

personal, îndeosebi la 

structurile operative 

teritoriale 

- Amplificarea fluctuației de 

personal către alte structuri 

MAI și chiar părăsirea 

sistemului 

- Afectarea în sens negativ a 

îndeplinirii atribuțiilor și 

misiunilor 

- Alterarea stării moralului 

personalului, a interesului 

față de calitatea îndeplinirii 

misiunilor și atribuțiilor 

- Generarea de stări de 

tensiune și amplificarea 

nemulțumirilor 

- Scăderea încrederii în 

Guvern, MAI, conducerea 

DPF / conducerile teritoriale 

ale PF  

I 

E 

2 pt. 2 pt. 4 pt. TOL - Dezvoltarea / utilizarea sistemului de 

alertă timpurie în vederea detectării și 

soluționării stărilor de criză / tensiuni în 

cadrul subdiviziunilor / personalului, în 

baza mecanismelor de diagnoză a 

climatului organizațional 

- Realizarea planului de recrutare a 

personalului PF care să includă o 

componentă motivațională adecvată 

- Identificarea factorilor de influență ce 

pot sprijini promovarea politicilor 

motivaționale și de protecție socială a 

polițiștilor de frontieră și obținerea 

susținerii acestora  

- Reproiectarea sistemului motivațional 

și de protecție socială a polițiștilor de 

frontieră prin formularea de propuneri 

legislative adecvate 

- Utilizarea transparentă a instrumentelor 

de motivare bazate pe recunoașterea și 

stimularea meritelor 

- Organizarea de campanii motivaționale 

în funcție de evoluția situației 

- Fluidizarea sistemului de comunicare 

organizațională în sens bidirecțional și 

soluționarea în regim de urgență a  

problemelor personalului 

- Susținerea și promovarea sindicalizării 

polițiștilor de frontieră și a constituirii 

de asociații profesionale 

- Monitorizarea trimestrială a situației 

disciplinare din subdiviziuni, realizarea 

profilurilor de stare și formularea 

răspunsurilor organizaționale adecvate 

- Monitorizarea situațiilor raportate de 

către personal, evaluarea acestora și 

soluționarea oportună 

- Identificarea noilor riscuri asociate 

domeniului motivațional prin 

investigarea periodică a situației în 

domeniu  

- Urmărirea efectelor produse prin 

aplicarea măsurilor de răspuns și 

gestiunea riscurilor reziduale 

- Controlul respectării drepturilor 

polițiștilor de frontieră și al aplicării 

pârghiilor motivaționale 

- Controlul modului de soluționare a 

stărilor de criză / tensiuni din cadrul 

subdiviziunilor 

- Controlul modului de rezolvare a 

rapoartelor / petițiilor formulate de 

personalul PF și de populație 
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1.3. Accentuarea / 

menținerea deficitului 

de capacitate privind 

formarea în sistemul 

propriu al PF a 

personalului, inclusiv 

a pregătirii 

manageriale  

- Imposibilitatea formării în 

sistem propriu a efectivelor 

conform standardelor în 

materie (FRONTEX) 

- Adoptarea unor soluții de 

compromis care afectează 

calitatea formării și pot 

influența pe termen mediu și 

lung profesionalismul în PF 

- Investiții în formare, 

ineficace și ineficiente sau 

chiar risipite 

- Necunoașterea abilităților 

manageriale și a necesarului 

de dezvoltare profesională a 

personalului de conducere 

- Personal insuficient pregătit 

pentru conducerea structurilor 

de diferite categorii / niveluri 

- Management inadecvat al 

structurilor DPF 

I 

E 

1 pt. 2 pt. 2 pt. TOL - Efectuarea demersurilor necesare în 

vederea obținerii fondurilor bugetare 

pentru modernizarea Colegiului național 

al Poliției de Frontieră 

- Identificarea soluțiilor de asigurare a 

formării personalului necesar prin 

programe de cooperare bi și 

multilaterală 

- Realizarea de proiecte pentru 

obținerea de finanțări internaționale în 

vederea dezvoltării capacităților de 

formare ale PF 

- Realizarea de programe de formare 

specifice pentru acoperirea urgențelor / 

deficitului de pregătire managerială 

identificate 

- Monitorizarea deficitului de personal 

- Monitorizarea modului de soluționare 

a solicitărilor de finanțare și a evoluției 

proiectelor 

- Menținerea de contacte regulate cu 

donatorii pentru cunoașterea intențiilor 

acestora și obținerea de sprijin pentru 

proiectele PF 

  

1.4. Întârzierea 

reglementării clare / 

motivante a 

sistemului de 

management al 

carierei și a activității 

de administrare 

eficace a resurselor 

umane  

- Management defectuos al 

carierelor, sistem de carieră 

incoerent și impredictibil 

- Dificultăți de planificare 

individuală a carierei 

- Afectarea calității 

profesionale a personalului 

- Promovări inadecvate, 

diminuarea capacității de 

conducere 

- Proceduri insuficient 

formalizate, cu flexibilitate 

redusă  

I 

E 

2 pt. 2 pt. 4 pt. TOL - Promovarea atitudinii proactive în 

procesul de elaborate a legislației 

privind statutul de personal al 

polițistului de frontieră / ghidului de 

carieră al MAI 

- Actualizarea legislației privind statutul 

de personal al polițistului de frontieră / 

propriului ghid de carieră, în baza 

necesităților instituționale, în cazul 

întârzierii reglementării de către MAI a 

sistemului de carieră 

- Actualizarea procedurilor de recrutare, 

angajare, promovare, evaluare, în 

vederea selectării și promovării 

personalului calificat  

- Monitorizarea sistematică a 

managementului carierelor: 

desfășurarea recrutărilor, selecției, 

promovărilor, asigurarea transparenței 

acestora 

- Monitorizarea percepției personalului 

asupra aspectelor aferente sistemului 

de carieră 

- Controlul respectării procedurilor de 

resurse umane și aplicarea măsurilor de 

corecție necesare 

- Controlul modului de comunicare în 

interiorul PF a măsurilor privind 

dezvoltarea managementului carierelor 

și a efectelor acestora 
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- Asigurarea transparenței recrutării, 

selecției și promovării personalului 

- Desfășurarea de evaluări periodice ale 

managementului carierelor pentru 

detectarea oportună a deficiențelor 

(barometre de opinie, studii, diagnoze 

organizaționale etc.) 

1.5. Nefinalizarea 

proiectării 

standardelor 

ocupaționale (SO), a 

formării pe bază de 

competențe 

profesionale; absența 

sistemului de 

diagnoză 

organizațională și 

dezvoltarea 

insuficientă a 

evaluării psihologice 

- Profesiile din structurile PF 

nereglementate, competențe 

profesionale neidentificate, 

instrumente de descriere a 

ocupațiilor ineficace 

- Imposibilitatea proiectării 

unui sistem de formare 

profesională centrat pe 

competențe 

- Necunoașterea stării de fapt 

din cadrul PF prin 

intermediul mecanismelor 

obiective de evaluare 

- Dificultăți de recrutare,  

selecție, evaluare, promovare 

a personalului, de cunoaștere 

și gestionare a situațiilor ce 

implică intervenții 

psihologice    

I 2 pt. 2 pt. 4 pt. TOL - Pregătirea de personal din PF pentru 

elaborarea de SO, în vederea dezvoltării 

capacității interne de realizare / gestiune 

a acestor instrumente 

- Identificarea, până la realizarea SO 

pentru întregul sistem al posturilor, a 

competențelor principale necesare 

îndeplinirii atribuțiilor – corelarea cu 

sistemul de formare profesională 

- Promovarea proiectelor de diagnoză 

organizațională și evaluare psihologică, 

cu participarea unor experți externi, care 

să pună în evidență riscurile specifice 

mediului intern al PF și să propună 

soluțiile corelative de gestiune a 

acestora 

- Formarea personalului propriu pentru 

aplicarea instrumentelor de diagnoză 

organizațională și evaluare psihologică 

- Elaborarea și realizarea planului de 

intervenție psihologică de urgență 

pentru situații deosebite 

- Elaborarea regulamentului / ghidului 

de evaluare periodică (semestrială sau 

anuală) a climatului organizațional în 

cadrul subdiviziunilor PF  

 

 

 

- Urmărirea modului de proiectare a 

fișelor de post, astfel încât atribuțiile să 

fie corelate cu competențele 

profesionale necesare   

- Evaluarea periodică a programelor de 

pregătire pentru asigurarea formării 

profesionale centrate pe competențe 

profesionale  

- Monitorizarea mediului 

organizațional în vederea menținerii 

sub control a factorilor de stres 

- Implicarea șefilor în gestionarea 

situațiilor de tensiune organizațională 

cu potențial de evoluție negativă 

- Monitorizarea procesului de elaborare 

a reglementărilor privind evaluarea 

periodică a climatului organizațional și 

a relațiilor inter-instituționale 

- Monitorizarea implementării planului 

de evaluare a climatului organizațional 

în subdiviziunile centrale / regionale / 

locale ale PF 

- Controlul eficacității intervențiilor 

psihologice și proiectarea măsurilor de 

răspuns la riscurile remanente 
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OBIECTIVUL 2. CONSOLIDAREA CAPACITĂȚILOR INSTITUȚIONALE 

2.1. Schimbarea 

climatului politic în 

țară, fapt ce ar 

condiționa 

reorientarea 

politicilor de 

dezvoltare 

instituțională a PF, de 

demilitarizare și de 

profesionalizare 

- Stagnarea sau întreruperea 

promovării procesului 

reformei instituționale a PF 

orientate spre demilitarizarea 

și profesionalizarea instituției 

- Nerespectarea/nerealizarea  

condițiilor din Planul de 

liberalizare a regimului de 

vize cu UE, și deci punerea în 

pericol a regimului liberalizat 

de vize pentru cetățenii 

moldoveni 

E 2 pt. 3 pt. 6 pt. TOL - Actualizarea priorităților, strategiilor, 

politicilor și planurilor de activitate, în 

conformitate cu prioritățile noului 

Program de Guvernare, fără a încălca 

obligațiunile RM, reieșind din Planul 

UE-RM privind liberalizarea regimului 

de vize 

- Crearea, în caz de necesitate, a 

grupurilor de lucru cu alte autorități 

naționale, în vederea reconfirmării sau 

actualizării priorităților de cooperare 

inter-instituțională, discutării detaliilor 

pentru soluționarea potențialelor 

provocări și probleme  

- Înregistrarea unor rezultate sporite 

pentru a sensibiliza publicul și clasa 

politică cu reușitele instituției și a 

motiva necesitatea dezvoltării continue  

- Monitorizarea periodică a schimbărilor 

și identificarea noilor riscuri  

- Monitorizarea sistematică a modului 

de aplicare a prezentului plan de 

management al riscurilor aferente PDS 

și efectuarea corecțiilor ce se impun 

- Urmărirea evoluției gradului de 

expunere la risc 

- Determinarea apariției riscului 

identificat și a efectelor acestuia 

- Urmărirea aplicării noilor priorități, 

strategii, politici și planuri de activitate 

- Verificarea validității / eficacității 

măsurilor de răspuns și adaptarea 

acestora în dinamică   

- Revizuirea sistematică a priorităților, 

strategiilor, politicilor și planurilor de 

activitate în funcție de evoluția situației 

- Proiectarea măsurilor de răspuns la 

riscurile reziduale 

- Revizuirea periodică a instrumentelor 

de evaluare și management al   riscurilor    

2.2. Întârzierea 

măsurilor de 

dezvoltare a 

capacității de 

planificare strategică 

și de management al 

proiectelor, în special 

al celor de atragere a 

finanțărilor externe  

- Capacitate redusă de a  

elabora și gestiona proiecte 

investiționale, în vederea 

dotării PF cu echipament 

adecvat de control și 

supraveghere la frontiera 

verde și în punctele de trecere 

a frontierei și sistemelor 

informaționale relevante 

- Cunoaștere incompletă, de 

către personalul de 

specialitate, a metodelor de 

planificare strategică 

I 2 pt. 3 pt. 6 pt. TOL - Asigurarea participării personalului de 

specialitate la instruiri naționale și 

internaționale (eventual formări de 

formatori) în domeniul planificării 

strategice, managementului de proiect și 

multiplicarea ulterioară a formării 

- Solicitarea de expertiză externă pentru  

formarea de specialiști în managementul 

de proiect și atragerea de fonduri 

externe 

 

- Evaluarea progreselor înregistrate de 

către structurile de specialitate pe baza 

de indicatori privind proiectele 

elaborate, promovate și finanțate 

- Urmărirea evoluției gradului de 

expunere la risc 

- Determinarea apariției riscului 

identificat și a efectelor acestuia 

- Verificarea validității / eficacității 

măsurilor de răspuns și adaptarea 

acestora în dinamică   

- Proiectarea măsurilor de răspuns la 

riscurile reziduale 
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- Monitorizarea participării angajaților 

PF la instruiri în domeniul planificării 

strategice, management al proiectelor și 

colectare de fonduri 

- Solicitarea de la participanții la 

instruiri a feedback-ului asupra 

subiectelor însușite 

2.3. Absența unui 

sistem unitar / coerent 

de management 

operațional, al 

riscurilor și situațiilor 

de criză, de analiză 

structurală 

organizațională 

- Capacitate deficitară de 

decizie la nivel strategic și de 

coordonare a acțiunilor și 

operațiunilor complexe de 

frontieră, precum și în situații 

de criză 

- Pregătirea insuficientă a 

personalului de conducere 

pentru decizii de nivel 

strategic, operațional și de 

coordonare a acțiunilor și 

operațiunilor complexe de 

frontieră, precum și în situații 

de criză 

- Funcționarea inadecvată a 

lanțului de conducere 

- Întârzierea adoptării 

măsurilor oportune în cazul 

producerii evenimentelor de 

frontieră, precum și situațiilor 

de criză, având ca efect 

pierderea unor momente 

operative favorabile și 

surprinderea conducerii la 

toate nivelele 

- Dezechilibre structurale, 

componente supra ori sub 

dimensionate, folosirea 

inadecvată a resurselor umane 

I 

E 

3 pt. 3 pt. 9 pt. INT - Elaborarea reglementării privind 

managementul operațional în PF 

- Întocmirea, pe ipoteze și cursuri de 

acțiune, a planurilor de intervenție 

pentru gestionarea evenimentelor 

deosebite la frontieră și a situațiilor de 

criză 

- Asigurarea pregătirii de stat major a 

ofițerilor cu atribuții de management 

operațional din structurile centrale și 

teritoriale ale PF  

- Efectuarea periodică a 

antrenamentelor privind modul de 

acțiune în situații deosebite 

- Instituirea procedurilor de evaluare a 

nivelului de pregătire operațională 

- Analiza structurală și funcțională 

periodică a componentelor 

organizaționale centrale și teritoriale ale 

PF și efectuarea corecțiilor ce se impun 

- Monitorizarea situației la frontieră, 

precum și a evoluțiilor regionale care 

pot genera evenimente deosebite și 

stări de criză 

- Monitorizarea deciziilor luate la nivel 

regional / local, sprijinul și îndrumarea 

managerială a șefilor respectivi 

- Urmărirea evoluției gradului de 

expunere la risc 

- Determinarea apariției riscului 

identificat și a efectelor acestuia 

- Verificarea validității / eficacității 

măsurilor de răspuns și adaptarea 

acestora în dinamică   

- Proiectarea măsurilor de răspuns la 

riscurile reziduale 

- Evaluarea, în sistemul lecțiilor 

învățate, a modului de soluționare a 

problemelor manageriale, de frontieră 

și a situațiilor de criză 

- Controlul aplicării planurilor de 

intervenție 

- Solicitarea de la participanții la 

instruiri / antrenamente a feedback-ului 

asupra subiectelor însușite 

- Verificarea nivelului de pregătire a 

personalului de conducere și a celui cu 

atribuții de management operațional și 

analiză structurală organizațională 
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2.4. Menținerea 

lacunelor legislative 

privind asigurarea 

competențelor 

teritoriale generale ale 

PF și efectuarea de 

modificări legislative 

în acest domeniu fără 

consultarea DPF 

- Activitate necoordonată, 

incoerentă și nesincronizată a 

PF și altor instituții cu 

atribuții la frontieră și 

competențe teritoriale  

- Imposibilitatea acoperirii 

operative a întregului teritoriu 

al țării, îndeosebi în zone care 

nu se află sub control național 

- Limitarea capacității de 

prevenire și combatere a 

crimelor transfrontaliere și 

migrației ilegale de către PF  

I 

E 

2 pt. 3 pt. 6 pt. INT - Identificarea persoanelor cu influență 

ce pot sprijini demersurile legislative 

ale PF și informarea periodică a 

acestora 

- Semnarea / actualizarea acordurilor 

inter-instituționale cu autoritățile 

naționale ce dețin atribuții în domeniul 

MIF și instituirea mecanismelor de 

cooperare / coordonare cu acestea  

- Crearea de grupuri de lucru inter-

instituționale ad-hoc, alcătuite din 

reprezentanți ai PF și altor autorități 

naționale cu atribuții în domeniul MIF 

pentru medierea și depășirea situațiilor 

de impas, necoordonare, și a 

suprapunerilor de competențe 

- Monitorizarea sistematică a 

evoluțiilor legislative în domeniul de 

competență al PF și în cele de interes 

instituțional 

- Promovarea inițiativelor legislative ce 

privesc PF (lobby) 

- Verificarea conținutului actelor 

normative supuse avizării de către DPF 

/ MAI și formularea priorităților 

adecvate intereselor instituționale 

- Urmărirea în cadrul ședințelor 

operative a problemelor de cooperare 

inter-instituțională și discutarea 

soluțiilor de optimizare 

- Evaluarea rezultatelor activității 

grupurilor de lucru inter-instituționale 

constituite ad-hoc 

2.5. Menținerea 

politicii de 

subfinanțare a PF și a 

unor proceduri de 

achiziții inadecvate    

- Periclitarea implementării 

adecvate a planurilor și 

programelor strategice ale 

DPF, cum sunt PDS 2014-

2016, Strategia națională 

privind MIF, Planul de 

dezvoltare a infrastructurii PF 

etc.  

- Menținerea dependenței de 

surse de finanțare externă 

- Întârzierea achizițiilor și 

plasarea competențelor 

privind desfășurarea acestora 

în sarcina altor structuri din 

MAI, fapt care poate produce 

pierderea de oportunități 

E 3 pt. 3 pt. 9 pt. INT - Prezentarea PDS 2014-2016, a 

Planului de dezvoltare a infrastructurii 

PF pentru 2014-2016, și Planului pentru 

dezvoltarea CNC, donatorilor, în parte 

și/sau în cadrul Grupului de Lucru 

privind Migrația al Comunității 

Democrațiilor, împreună cu solicitările 

aferente de finanțare a unor activități 

- Elaborarea proiectelor investiționale 

pentru implementarea activităților 

incluse în PDS 2014-2016, Planul de 

dezvoltare a infrastructurii PF 2014-

2016 și în Planul pentru dezvoltarea 

CNC, neacoperite de bugetul de stat  

- Efectuarea demersurilor necesare 

pentru simplificarea procedurilor de 

achiziții și pentru plasarea acestora în 

competența PF  

- Monitorizarea acțiunilor desfășurate 

de către donatorii care sprijină 

activitatea PF în vederea cunoașterii 

politicilor pe care le promovează 

- Urmărirea evoluției gradului de 

expunere la risc 

- Verificarea validității / eficacității 

măsurilor de răspuns și adaptarea 

acestora în dinamică   

- Proiectarea măsurilor de răspuns la 

riscurile reziduale 

- Monitorizarea implementării 

proiectelor finanțate 

- Controlul utilizării resurselor 

bugetare și a celor provenite din 

finanțări externe 

- Controlul modului de desfășurare a 

achizițiilor 

 



 

Programul de dezvoltare strategică al PF pentru anii 2014 - 2016                   www.border.gov.md 

 

58 

OBIECTIVUL 3. CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII DE CONTROL ȘI SUPRAVEGHERE A FRONTIEREI ȘI A COMPETENȚELOR CONEXE 

3.1. Absența în cadrul 

DPF a conceptului 

integrator de analiză 

a informațiilor 

- Dublarea activității 

subdiviziunilor cu atribuții 

conexe de culegere și de  

analiză a informațiilor (DIS;  

DAR; DGMO) 

- Cooperare ineficace între 

DIS, DAR, DGMO ceea ce 

condiționează activitate 

necoordonată și 

inconsecventă de analiză a 

riscurilor / informațiilor  

- Activitate de analiză a 

riscurilor, ineficace și 

neintegrată, insuficient 

orientată spre susținerea 

activității subdiviziunilor 

operaționale 

- Activitate de analiză a 

riscurilor / informațiilor 

subdezvoltată la nivel 

regional și local 

I 

E 

2 pt. 3 pt. 6 pt. TOL - Elaborarea, în baza proiectului comun 

de asistență al MIGRECO – EUBAM, a 

concepției de analiză a riscurilor 

- Revizuirea procedurilor interne și 

realizarea standardelor operaționale / 

manageriale ușor de utilizat, în scopul 

instituirii unor procese eficace 

- Revizuirea periodică a activităților din 

domeniu pentru clarificarea cerințelor și 

eliminarea obiectivelor inadecvate 

- Constituirea grupului de implementare 

a noii concepții, format din personalul 

de conducere / specialiștii relevanți  

- Includerea în grupul de beneficiari ai 

proiectului de asistență menționat a 

structurilor / personalului relevant de la 

nivel central, regional și local 

- Revizuirea periodică a tematicilor de  

instruire pentru dezvoltarea capacității 

de analiză a riscurilor la PF, și 

propunerea, după caz, a noi subiecte 

pentru instruire 

- Pregătirea adecvată a personalului cu 

atribuții în domeniu 

- Urmărirea periodică la nivelul DPF a 

rezultatelor aplicării noii concepții 

privind analiza riscurilor 

- Evaluarea relevanței produselor 

analitice și a eficacității acestora pentru 

beneficiari 

- Monitorizarea impactului riscului 

asupra activității PF 

- Urmărirea apariției riscului identificat 

și a efectelor acestuia 

- Monitorizarea rezultatelor măsurilor 

de răspuns și aplicarea măsurilor de 

corecție 

- Identificarea noilor riscuri, a riscurilor 

reziduale și gestiunea acestora 

- Verificarea validității riscului 

identificat și a consecințelor acestuia  

- Controlul modului de aplicare a 

procedurilor de lucru 

- Urmărirea evoluției gradului de 

expunere la risc 

- Evaluarea periodică a nivelului de 

pregătire a personalului cu atribuții în 

domeniu 

3.2. Întârzierea 

operaționalizării 

Centrului național de 

coordonare (CNC), 

inclusiv a structurilor 

corespondente 

regionale / locale  

- Coordonare ineficace a 

misiunilor de control și 

supraveghere a frontierei, 

îndeosebi a operațiunilor de 

frontieră 

- Compatibilitate și inter- 

operabilitate deficitare cu 

partenerii de cooperare 

naționali/ internaționali cu 

atribuții în domeniul MIF 

 

I 

E 

 2 pt.  3 pt.  6 pt. TOL - Suplinirea deficitului operațional al 

CNC prin stabilirea de competențe în 

sarcina DGMO și a direcțiilor regionale 

- Identificarea și aplicarea soluțiilor 

temporare de asigurare a compatibilității 

și interoperabilității cu partenerii de 

cooperare  naționali / internaționali 

- Formularea solicitării de finanțare din 

bugetul MAI a operaționalizării CNC 

- Identificarea donatorilor cu potențial 
de susținere a operaționalizării CNC 

- Monitorizarea modului de realizare și 

a eficacității coordonării de la nivel 

central, regional  / local a misiunilor de 

control și supraveghere a frontierei 

- Monitorizarea impactului riscului 

asupra activității PF 

- Urmărirea apariției riscului identificat 

și a efectelor acestuia 

- Monitorizarea rezultatelor măsurilor 

de răspuns și aplicarea măsurilor de 
corecție 
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 - Mecanism național de 

control și supraveghere a 

frontierei nefuncțional, ceea 

ce generează dificultăți de 

integrare și coordonare cu 

alte instituții naționale cu 

atribuții în domeniul MIF 

- Lacune privind realizarea 

tabloului național situațional 

comprehensiv, care să asigure 

nevoile de cunoaștere / 

coordonare a situației / 

misiunilor de control și 

supraveghere a frontierei 

- Elaborarea unui proiect cu finanțare 

externă privind dezvoltarea CNC, 

inclusiv a structurilor corespondente 

regionale / locale 

- Prezentarea Planului de dezvoltare a 

CNC și a structurilor corespondente  

regionale / locale în cadrul Grupul de 

Lucru privind Migrația al Comunității 

Democrațiilor, împreună cu solicitarea 

de finanțare a acestui demers 

- Identificarea de noi riscuri, a 

riscurilor reziduale și gestiunea 

acestora 

- Verificarea validității riscului 

identificat și a consecințelor acestuia  

- Urmărirea lunară / trimestrială a 

nivelului de realizare a activităților 

incluse în proiectele de dezvoltare a 

CNC și a structurilor corespondente 

regionale  / locale 

3.3. Întârzierea / 

imposibilitatea dotării 

cu mijloace speciale 

de comunicații, 

echipamente adecvate 

de control și 

supraveghere la 

frontiera verde și în 

punctele de trecere a 

frontierei; cu sisteme 

informaționale; 

sisteme fixe de 

monitorizare video, 

sistem integrat de 

examinare a 

documentelor și 

înregistrare a datelor 

biometrice, sistem E-

frontieră, sistem 

informațional de 

analiză a riscurilor 

 

 

 

- Activitate ineficace de 

supraveghere și control la 

frontiera verde și în punctele 

de trecere a frontierei 

- Imposibilitatea 

supravegherii video a zonelor 

de responsabilitate 

- Dificultăți de implementare 

în RM a conceptului Smart 

Borders 

- Practici de control și 

supraveghere a frontierei 

neconforme  standardelor UE 

și, respectiv, condițiilor din 

Planul de acțiuni UE – RM de 

liberalizare a regimului de 

vize  

I 

E 

2 pt. 3 pt. 6 pt.  TOL - Elaborarea unui plan de achiziții pe 3 

ani pentru echipament, tehnologii / 

programe informaționale și mijloace 

tehnice 

- Identificarea precisă a structurilor 

supuse riscului și a efectelor posibile, pe 

termen scurt, mediu, lung 

- Revizuirea periodică a priorităților de 

dotare, în funcție de evoluția situației, și 

eliminarea obiectivelor nerealizabile  

- Identificarea potențialelor surse de 

finanțare (bugetul de stat / donatori) și 

efectuarea intervențiilor pentru 

accesarea acestora 

- Elaborarea de proiecte alternative de 

finanțare, în situația deficitului de 

resurse bugetare 

- Implicarea în realizarea proiectelor a 

șefilor structurilor relevante și 

pregătirea acestora în domeniul 

managementului de proiect 

 

- Urmărirea lunară a realizării 

activităților din planul de achiziții 

pentru echipament, tehnologii / 

programe informaționale și mijloace 

tehnice 

- Monitorizarea impactului riscului 

asupra activității PF 

- Urmărirea apariției riscului identificat 

și a efectelor acestuia 

- Monitorizarea rezultatelor măsurilor 

de răspuns și aplicarea măsurilor de 

corecție 

- Identificarea de noi riscuri, a 

riscurilor reziduale și gestiunea 

acestora 

- Verificarea validității riscului 

identificat și a consecințelor acestuia  

- Crearea unui grup de lucru, compus 

din reprezentanți ai structurilor 

relevante din PF pentru monitorizarea 

trimestrială / anuală a modului de 

implementare a planului  
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3.4. Menținerea 

situației  de dotare 

insuficientă a 

structurilor de 

investigații speciale, a 

celor criminalistice și 

a echipelor mobile 

 

 

 - Capacitate tehnică redusă 

de reacție la infracțiunile 

transfrontaliere 

- Capacitate redusă de 

patrulare și observare pe timp 

de noapte, și pe principii de 

termoviziune 

- Capacitate redusă de 

investigare de către 

personalul PF a cazurilor de 

migrație ilegală și de 

criminalitate transfrontalieră 

I 

E 

2 pt. 3 pt. 6 pt.  TOL - Efectuarea de intervenții la MAI 

pentru simplificarea, accelerarea și 

creșterea gradului de transparență a 

procedurilor de achiziții publice 

- Elaborarea de rapoarte privind modul 

de implementare a planului 

 

 

3.5. Absența 

mijloacelor de 

contracarare a 

traficului cu arme de 

distrugere în masă, a 

tehnologiilor şi 

materialelor nucleare, 

a armelor și a  

mijloacelor 

neconvenționale și 

letale, mai ales pe 

teritoriul regiunii 

transnistrene și în 

vecinătatea acesteia 

- Incapacitate de investigare 

și reacție la cazurile de trafic 

cu armele de distrugere în 

masă și la infracțiuni care 

implică utilizarea acestora  

- Apariția de cazuri de trafic 

cu arme de distrugere în 

masă, tehnologii și materiale 

nucleare, arme și mijloace 

letale, neconvenționale 

- Lipsa de cunoștințe și 

aptitudini de utilizare a 

mijloacelor de contracarare a 

traficului cu arme de 

distrugere în masă, a 

tehnologiilor şi materialelor 

nucleare, a armelor și a  

mijloacelor neconvenționale 

și letale, a modului de 

exploatare și întreținere a 

acestora 

I 

E 

1 pt. 2 pt.  2 pt. TOL - Întâlniri trimestriale cu echipa 

Programului de prevenire și proliferare 

a armelor de distrugere în masă, 

implementat cu suportul Departamentul 

de Stat al SUA, în vederea coordonării 

și monitorizării implementării 

suportului acordat 

- Solicitarea de sprijin în situația 

producerii de evenimente din categoria 

vizată de prezentul risc 

- Evaluarea comună de către echipa 

proiectului și PF a rezultatelor 

proiectului și proiectarea unor activități 

de  urmare pentru a asigura durabilitatea 

acestuia, precum: formare de formatori 

în domeniul mijloacelor de contracarare 

a traficului cu arme de distrugere în 

masă, a tehnologiilor şi materialelor 

nucleare, a armelor și a  mijloacelor 

letale, neconvenționale, și privind 

modul de exploatare și întreținere a 

echipamentului special donat cu 

suportul Departamentului de Stat al 

SUA 

- Monitorizarea situațiilor în care se 

produc evenimente din categoria vizată 

de prezentul risc 

- Monitorizarea impactului riscului 

asupra activității PF 

- Urmărirea apariției riscului identificat 

și a efectelor acestuia 

- Monitorizarea rezultatelor măsurilor 

de răspuns și aplicarea măsurilor de 

corecție 

- Identificarea de noi riscuri, a 

riscurilor reziduale și gestiunea 

acestora 

- Verificarea validității riscului 

identificat și a consecințelor acestuia  

- Controlul periodic al capacității de 

acțiune a PF în situația producerii de 

evenimente din categoria vizată de 

prezentul risc 
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OBIECTIVUL 4. DEZVOLTAREA COOPERĂRII INTERINSTITUȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE A PF 

4.1. Deficiențe de 

cooperare la nivel 

inter-instituțional, 

inclusiv întârzierea 

adoptării de către 

structurile naționale 

cu responsabilități în 

cadrul MIF a 

măsurilor de realizare 

a compatibilității și a 

interoperabilității 

 

 

 

 

- Întârzierea completării / 

actualizării cadrului de 

cooperare inter-instituțională 

- Desfășurarea ineficace a 

acțiunilor / operațiunilor 

comune cu autorități 

naționale  cu atribuții în 

domeniul MIF 

- Incompatibilitate și deficit 

de interoperabilitate în 

situația desfășurării de 

operațiuni comune cu 

autorități naționale  cu 

atribuții în domeniul MIF 

- Nivel redus de integrare 

operațională, fapt care 

determină neîndeplinirea / 

realizarea deficitară a 

atribuțiilor și misiunilor PF 

- Incapacitatea de a asigura  

interoperabilitatea acțiunilor 

și sistemelor informaționale 

ale instituțiilor naționale cu 

atribuții în domeniul MIF 

(MAI, inclusiv IGP, BMA, 

MAEIE, MTIC, SV etc.) 

- Lipsa sincronizării și 

intercorelării proceselor de 

elaborare a produselor 

analitice (analiza riscurilor, 

rapoarte, comunicate de 

presă, note informative etc.) 

ale instituțiilor cu atribuții în 

domeniul MIF (în special PF, 

BMA și SV) 

I 

E 

2 pt. 2 pt.  4 pt. TOL - Dezvoltarea cadrului de cooperare 

inter-instituțională, constituirea de 

grupuri de lucru comune permanente pe 

temele de interes reciproc 

- Identificarea aspectelor de 

incompatibilitate / deficit de 

interoperabilitate și soluționarea 

acestora prin corelarea programelor de 

dezvoltare ale autorităților cu atribuții în 

cadrul MIF, precum și prin acordurile 

de cooperare bilaterală, încheierea de 

acorduri  

- Evaluarea de către Direcția tehnologii 

informaționale a DGMO a nivelului de 

interoperabilitate a Sistemului 

Informațional Integrat al PF cu 

sistemele  altor autorități naționale 

(MAI, BMA, MAEIE, MTIC, SV etc.), 

în vederea detectării problemelor și 

stabilirea măsurilor de soluționare în 

comun a acestora 

- Instituirea mecanismelor de informare 

operativă reciprocă la nivelul șefilor de 

autorități de resort și prin puncte de 

contact 

- Desfășurarea exercițiilor tactice / 

antrenamentelor comune în vederea 

creșterii nivelului de interoperabilitate și 

sporirii profesionalismului  

- Emiterea de reglementări comune în 

domenii care impun abordări unitare  

- Actualizarea sistematică a bazei de 

date cu acordurile inter-instituționale ale 

PF cu alte autorități naționale, precum și 

a celor în proces de negociere / semnare 

- Urmărirea periodică în cadrul 

ședințelor operative ale PF a situației 

privind cooperarea inter-instituțională: 

probleme apărute,  stadiul negocierilor 

etc. 

- Monitorizarea cooperării cu 

instituțiile parte în acordurile de 

cooperare  

- Monitorizarea impactului riscului 

asupra activității PF 

- Urmărirea apariției riscului identificat 

și a efectelor acestuia 

- Monitorizarea rezultatelor măsurilor 

de răspuns și aplicarea măsurilor de 

corecție 

- Identificarea de noi riscuri, a 

riscurilor reziduale și gestiunea 

acestora 

- Verificarea validității riscului 

identificat și a consecințelor acestuia  

- Controlul comun cu autoritățile 

interesate a aplicării planurilor de 

cooperare 

- Verificarea comună cu autoritățile 

interesate a conținutului planurilor și 

programelor de dezvoltare 

instituțională în vederea corelării 

acestora, realizării compatibilității și 

interoperabilității 

- Evaluarea comună, în sistemul 

lecțiilor învățate, a rezultatelor 

acțiunilor de cooperare și efectuarea 

corecțiilor necesare ale mecanismelor 

utilizate. 
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- Crearea mecanismului de colectare a 

deficiențelor de cooperare inter-

instituțională  

- Crearea de grupuri de lucru ad-hoc 

pentru soluționarea problemelor urgente 

de cooperare 

4.2. Deficiențe de 

cooperare bilaterală / 

internațională și 

generarea de 

dificultăți, inclusiv în 

contextul evoluției 

situației politice din 

vecinătatea RM 

- Discontinuități de concepție 

și acțiune / execuție la nivelul 

managementului autorităților 

responsabile de gestionarea 

frontierei, ce pot condiționa  

cooperarea defectuoasă în 

domeniul MIF între 

autoritățile naționale ale RM 

și cele ale țărilor vecine  

- Inconsistența, și prin 

urmare, scăderea eficacității 

acțiunilor / operațiunilor 

desfășurate în comun în 

scopul combaterii migrației 

ilegale și a  criminalității 

transfrontaliere  

- Creșterea gradului de  

securitate a frontierelor RM 

pentru fluxurile de migrație 

ilegală și crimele 

transfrontaliere 

I 

E 

2 pt. 2 pt. 4 pt. TOL - Dezvoltarea cadrului de cooperare 

internațională cu autoritățile omoloage 

ale statelor vecine, cu EUBAM, 

FRONTEX, cu alți parteneri de 

cooperare polițienească, constituirea de 

grupuri de lucru comune pe temele de 

interes reciproc 

- Identificarea deficiențelor de 

cooperare și soluționarea acestora prin 

contacte directe și prin acorduri bi și 

multilaterale  

- Instituirea mecanismelor de informare 

operativă reciprocă la nivelul șefilor de 

autorități și prin puncte de contact 

- Desfășurarea de activități comune în 

vederea creșterii nivelului de 

interoperabilitate 

- Crearea mecanismului de colectare a 

deficiențelor de cooperare  

internațională  

- Crearea de grupuri de lucru ad-hoc 

pentru soluționarea problemelor urgente 

de cooperare 

 

- Urmărirea periodică în cadrul 

ședințelor operative ale PF a situației 

privind cooperarea internațională 

- Monitorizarea cooperării cu partenerii 

externi de cooperare  

- Monitorizarea impactului riscului 

asupra activității PF 

- Urmărirea apariției riscului identificat 

și a efectelor acestuia 

- Monitorizarea rezultatelor măsurilor 

de răspuns și aplicarea măsurilor de 

corecție 

- Identificarea de noi riscuri, a 

riscurilor reziduale și gestiunea 

acestora 

- Verificarea validității riscului 

identificat și a consecințelor acestuia  

- Evaluarea comună cu partenerii 

externi a modului de aplicare a 

documentelor de cooperare și 

efectuarea  

- Evaluarea comună, în sistemul 

lecțiilor învățate, a rezultatelor 

acțiunilor de cooperare și efectuarea 

corecțiilor necesare ale mecanismelor 

utilizate 
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OBIECTIVUL 5. DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII FRONTIEREI DE STAT LA NIVEL REGIONAL ȘI LOCAL,  

ÎMBUNĂTĂȚIREA CONDIȚIILOR DE MUNCĂ LA SECTOARELE PF 

5.1. Întârzieri în 

realizarea / 

completarea 

infrastructurii de 

toate categoriile a 

frontierei de stat și 

asigurarea condițiilor 

normale de 

desfășurare a 

activității la 

structurile regionale / 

locale (starea precară 

a sediilor, condiții de 

muncă improprii) 

 

- Infrastructura frontierei, 

necorespunzătoare, ce nu 

susține  îndeplinirea adecvată 

a misiunilor PF 

- Culoar, semne de frontieră 

alte amenajări neîntreținute 

corespunzător, ce pot 

permeabiliza frontiera pentru 

migrația ilegală și 

criminalitatea  

transfrontalieră 

- Necunoașterea de către 

cetățeni a regulilor de acces și 

ședere, conform legislației,  

în zona de frontieră, și, 

respectiv, riscul de 

amplificare a încălcării 

acestora 

- Imposibilitatea asigurării 

condițiilor normale de 

desfășurare a activității la 

structurile regionale / locale 

(starea precară a sediilor, 

condiții de muncă improprii) 

- Condiții nesatisfăcătoare de 

securizare a sediilor și de 

depozitare a armamentului și 

muniției aflate la sectoarele 

PF 

I 

E 

2 pt. 2 pt. 4 pt. TOL - Identificarea donatorilor care pot 

susține proiectele PF de dezvoltare a 

infrastructurii frontierei de stat, de 

îmbunătățire a condițiilor de muncă la 

sectoarele PF și efectuarea lobby-ului 

necesar pentru obținerea suportului 

acestora 

- Înaintarea la MAI pentru includerea în 

bugetul instituției a necesităților de 

finanțare ale PF privind dezvoltarea 

infrastructurii frontierei de stat și de 

îmbunătățire a condițiilor de muncă la 

sectoarele PF 

- Includerea în Planul de dezvoltare a 

infrastructurii frontierei de stat a 

proiectelor alternative de finanțare 

pentru completarea infrastructurii, 

întreținerea acesteia și de îmbunătățire a 

condițiilor de muncă la sectoarele PF 

- Desfășurarea de evaluări pentru 

cunoașterea, în dinamică, a stării și 

necesarului de infrastructură și a 

situației privind condițiile de muncă la 

sectoarele PF 

- Chestionarea periodică a personalului 

pentru cunoașterea opiniei asupra 

necesarului/deficitului privind condițiile 

de muncă din subdiviziunile PF 

- Desfășurarea de activități de 

comunicare organizațională care să 

prezinte preocuparea conducerii DPF 

pentru dezvoltarea infrastructurii 

frontierei de stat și de îmbunătățire a 

condițiilor de muncă la sectoarele PF 

- Monitorizarea acțiunilor desfășurate 

de către donatorii care sprijină 

activitatea PF în vederea cunoașterii 

politicilor pe care le promovează 

- Monitorizarea efectelor activităților 

de lobby desfășurate 

- Monitorizarea impactului riscului 

asupra activității PF 

- Monitorizarea rezultatelor măsurilor 

de răspuns și aplicarea măsurilor de 

corecție 

- Identificarea de noi riscuri, a 

riscurilor reziduale și gestiunea 

acestora 

- Verificarea validității riscului 

identificat și a consecințelor acestuia  

- Monitorizarea de către grupul de 

lucru constituit în acest scop a 

progresului Planului de dezvoltare a 

infrastructurii frontierei de stat și a 

proiectelor de dezvoltare a 

infrastructurii frontierei de stat și de 

îmbunătățire a condițiilor de muncă la 

sectoarele PF 

- Monitorizarea opiniei / percepției 

personalului asupra necesarului / 

deficitului privind condițiile de muncă 

din subdiviziunile PF 

- Evaluarea impactului activități de 

comunicare organizațională care  

prezintă preocuparea conducerii DPF 

pentru dezvoltarea infrastructurii 

frontierei de stat și de îmbunătățire a 

condițiilor de muncă la sectoarele PF  
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- Revizuirea sistemului de securizare a 

sediilor și de depozitare a armamentului 

și muniției aflate la sectoarele PF 

- Controlul modului de securizare a 

sediilor și de păstrare a armamentului 

și muniției 

- Controlul respectării regulilor privind 

asigurarea condițiilor de muncă din 

subdiviziunile PF 

5.2. Incapacitate și 

lipsă de resurse 

financiare pentru  

întreținerea  

aparaturii / 

echipamentelor / 

mijloacelor din dotare 

 

  

- Incapacitatea de exploatare 

eficace a echipamentului și 

tehnicii speciale, fapt ce 

afectează îndeplinirea 

misiunilor  

- Lipsa de capacitate / surse 

financiare pentru menținerea 

și reparația echipamentului și 

tehnicii speciale 

- Lipsa unui mecanism de 

dezvoltare durabilă  

activităților care necesită 

utilizarea de mijloace tehnice,  

informatice, mijloace de 

mobilitate 

- Pierderi financiare pentru 

echipamentul care nu este 

folosit în mod adecvat sau 

este scos din uz din această 

cauză 

I 

E 

2 pt. 2 pt. 4 pt. TOL - Evidența strictă a termenelor de 

funcționare / garanție a aparaturii / 

echipamentelor / mijloacelor din dotare 

- Evaluarea periodică a impactului 

asupra îndeplinirii misiunilor a 

dificultăților de asigurare a dezvoltării 

durabile a aparatajului / echipamentelor 

/ mijloacelor din dotare 

- Elaborarea de proiecte alternative de 

finanțare, în situația deficitului de 

resurse bugetare 

- Evitarea economiilor aparente prin 

achiziționarea dotărilor de calitate slabă 

- Elaborarea caietelor de sarcini astfel 

încât să asigure selectarea celor mai 

bune oferte / valori 

- Realizarea de planuri de urgență 

pentru asigurarea la subdiviziunile unde 

este strict necesar a dotărilor pentru 

îndeplinirea misiunilor, în situația lipsei 

dezvoltării durabile celor proprii  

- Includerea în proiectele de investiții  

pentru achiziționarea de aparataj / 

echipamente / mijloace a resurselor 

necesare pentru întreținere și dezvoltare 

durabilă 

- Monitorizarea aspectelor de 

întreținere și dezvoltare durabilă a 

aparatajului / echipamentelor / 

mijloacelor din dotare 

- Monitorizarea impactului asupra 

îndeplinirii misiunilor a dificultăților 

de asigurare a întreținerii aparatajului / 

echipamentelor / mijloacelor din dotare 

etc 

- Urmărirea apariției riscului identificat 

și a efectelor acestuia 

- Monitorizarea rezultatelor măsurilor 

de răspuns și aplicarea măsurilor de 

corecție 

- Identificarea de noi riscuri, a 

riscurilor existente și gestiunea 

acestora 

- Verificarea validității riscului 

identificat și a consecințelor acestuia 

- Controlul punerii în aplicare a 

planurilor de urgență și efectuarea 

corecțiilor ce se impun  

- Controlul introducerii în proiectele de 

investiții pentru achiziționarea de 

aparataj / echipamente / mijloace a 

resurselor necesare pentru întreținere ți 

dezvoltare durabilă 
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OBIECTIVUL 6. IMPLEMENTAREA LEGISLAȚIEI ȘI REGLEMENTĂRILOR INTERNE ÎN VEDEREA APLICĂRII LEGALITĂȚII ȘI SPORIRII GRADULUI 

DE INTEGRITATE A PERSONALULUI 

6.1. Instrumente 

anticorupție 

nefinalizate 

(mecanisme de 

monitorizare a 

conduitei profesionale 

și integrității; analize 

și profile de risc; 

materiale educative și 

de informare publică)   

- Impact asupra aplicării 

inconsistente a măsurilor 

anticorupție planificate de 

MAI în general, și PF, în 

particular 

- Cunoașterea incompletă a 

situației în domeniu 

- Imposibilitatea prevenirii și 

combaterii eficace a cazurilor 

de corupție din cauza 

dificultăților de înlăturare a 

cauzelor și condițiilor care le 

favorizează  

- Mecanism nefuncțional de 

norme / proceduri standard  

de efectuare a testării de 

integritate a personalului  

- Menținerea / creșterea ratei 

cazurilor de corupție 

înregistrate în PF 

I 

E 

1 pt. 2 pt. 2 pt. TOL - Elaborarea de planuri anuale de măsuri 

anticorupție pe baza monitorizărilor 

efectuate, modificarea / completarea / 

aplicarea acestora în funcție de evoluția 

situației 

- Pregătirea scenariilor de răspuns 

public la situații punctuale, sesizate de 

populație, ori detectate prin mijloace 

interne 

- Constituirea grupului de lucru al PF pe 

probleme anticorupție, cu rol de analiză 

a surselor de risc, efectuarea profilelor 

de risc, identificarea riscurilor și 

proiectarea în mod operativ a 

răspunsurilor adecvate 

- Revizuirea, completarea, modificarea, 

în dinamică, a instrumentelor 

anticorupție 

- Efectuarea, potrivit competențelor, a 

testărilor de integritate a personalului 

- Desfășurarea de activități de 

comunicare organizațională cu tematică 

anticorupție  

 

- Monitorizarea evoluției cazurilor de 

corupție și adoptarea oportună a 

măsurilor ce se impun  

- Urmărirea modului de aplicare și a 

impactului realizării activităților din 

planul de măsuri anticorupție, 

detectarea impedimentelor și efectuarea 

corecțiilor necesare 

- Urmărirea apariției riscului identificat 

și a efectelor acestuia 

- Monitorizarea rezultatelor măsurilor 

de răspuns și aplicarea măsurilor de 

corecție 

- Identificarea de noi riscuri, a 

riscurilor reziduale și gestiunea 

acestora 

- Verificarea validității riscului 

identificat și a consecințelor acestuia 

- Verificarea periodică a cunoașterii și 

aplicării de către polițiștii de frontieră a 

regulilor etice, deontologice și de 

integritate 

- Controlul respectării măsurilor 

anticorupție prevăzute de legislație și / 

sau dispuse de conducerea PF 

- Elaborarea raportului anual privind 

implementarea planului de măsuri 

anticorupție    

6.2. Instruire 

inadecvată / 

insuficientă în 

domeniul anti-

corupției a polițiștilor 

ce frontieră 

- Cunoașterea incompletă a 

cauzelor / riscurilor de 

corupție și imposibilitatea 

gestionării adecvate a acestei 

problematici 

 

I 1 pt. 2 pt. 2 pt. TOL - Elaborarea unui plan de instruiri în 

domeniul anticorupție pentru personalul 

de conducere și de execuție 

- Realizarea de proiecte pentru 

obținerea finanțării activităților de 

prevenire, combatere și formare 

- Monitorizarea modului de 

implementare a planului de instruiri în 

domeniul anticorupție 

- Urmărirea procesului de incorporare 

în sistemul de testare profesională și 

psihologică a problematicii anticorupție 
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- Conștientizarea redusă a 

consecințelor la care 

personalul se expune în cazul 

tolerării sau implicării în 

fapte de corupție 

- Menținerea / creșterea ratei 

cazurilor de corupție 

înregistrate în PF 

- Impact negativ de imagine 

în societate privind PF 

anticorupție; identificarea de furnizori 

alternativi de instruire în domeniul 

anticorupție naționali / din țări cu 

experiență în domeniu 

- Formarea de formatori în domeniul 

anticorupție în vederea instruirii 

continue a personalului PF  

- Includerea în sistemul de testare 

profesională și psihologică al 

personalului instituției a temelor 

anticorupție 

- Realizarea de materiale pe teme 

anticorupție și diseminarea acestora la 

subdiviziunile PF  

- Urmărirea apariției riscului identificat 

și a efectelor acestuia 

- Monitorizarea măsurilor de răspuns și 

aplicarea măsurilor de corecție 

- Identificarea de noi riscuri, riscurilor 

reziduale și gestiunea acestora 

- Verificarea validității riscului 

identificat și a consecințelor acestuia 

- Verificarea periodică a cunoașterii și 

aplicării de către polițiștii de frontieră a 

regulilor etice, deontologice și de 

integritate 

- Evaluarea impactului activităților de 

formare și efectuarea corecțiilor necesare 

6.3. Confundarea de 

către societate a 

competențelor PF cu 

cele ale altor 

autorități cu atribuții 

la frontieră cu grad 

de încredere redus, ce 

denigrează imaginea 

instituției 

 

- Transferul către PF a 

imaginii negative a altor 

instituții cu atribuții la 

frontieră 

- Scăderea nivelului de 

încredere a populației în PF 

- Neutilizarea de către 

populație a instrumentelor de 

semnalare a cazurilor de 

corupție ce implică polițiști 

de frontieră 

I 

E 

2 pt. 3 pt. 6 pt. TOL - Includerea în planul de comunicare al 

PF a activităților care să reflecte 

specificul instituției și să elimine 

confuzia de competențe între PF și alte 

instituții cu atribuții la frontieră  

- Elaborarea și distribuirea la frontieră și 

pe pagina web a PF de materiale 

informative privind diferențele de 

competențe între instituțiile cu atribuții 

la frontieră 

- Formularea oportună a reacțiilor la 

situațiile negative din care rezultă 

confuziile între PF și alte instituții 

- Campanii de informare publică privind 

instrumentele de sesizare de către 

populație a încălcărilor / abuzurilor 

comise de către polițiștii de frontieră; 

asigurarea protecției identității celor 

care depun sesizări 

- Informarea sistematică a mijloacelor 

de informare în masă privind 

competențele specifice PF  

- Monitorizarea implementării 

activităților de promovare a imaginii 

distincte a Poliției de Frontieră de cea a 

altor instituții cu atribuții la frontieră 

- Monitorizarea presei și a diferitelor 

situații din care rezultă confuziile între 

PF și alte instituții și formularea 

reacțiilor necesare  

- Urmărirea apariției riscului identificat 

și a efectelor acestuia 

- Monitorizarea rezultatelor măsurilor 

de răspuns și aplicarea măsurilor de 

corecție 

- Identificarea de noi riscuri, a 

riscurilor reziduale și gestiunea 

acestora 

- Verificarea validității riscului 

identificat și a consecințelor acestuia 

- Monitorizarea și evaluarea eficacității 

instrumentelor  de sesizare a 

încălcărilor / abuzurilor comise de către 

polițiștii de frontieră 
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OBIECTIVUL 7.  DEZVOLTAREA COMUNICĂRII INTERNE / EXTERNE,  

SPORIREA TRANSPARENȚEI INSTITUȚIONALE ȘI PROMOVAREA IMAGINII PUBLICE A PF 

7.1. Întârzieri / politici 

inadecvate / ineficace 

de dezvoltare a 

sistemului de 

promovare a imaginii 

instituționale, de 

relații publice (RP) și 

de comunicare 

internă / externă  

- Politici de comunicare 

internă și externă incoerente 

și inconsistente, cu efecte 

negative asupra RP și 

imaginii instituționale ale PF 

- Mesaje publice cu impact 

redus, neconvingătoare, ce nu 

pot susține eficient 

promovarea efortului 

instituțional sau chiar pot 

agrava problemele existente  

- Deficit de informare a 

efectivelor cu privire la 

obiectivele PF, răspuns 

inadecvat al acestora la 

solicitările instituției, precum 

și pierderea susținerii 

polițiștilor de frontieră pentru 

reformă  

- Proiectarea în societate a  

imaginii distorsionate privind 

competențele PF, în raport cu 

alte instituții ce dețin atribuții 

la frontieră 

I 2 pt. 2 pt.  4 pt. TOL - Elaborarea planului anual de 

comunicare organizațională internă și 

externă, cu obiective și activități clare, 

desemnarea responsabililor și precizarea 

termenelor de realizare 

- Informarea personalului, direcțiilor din 

DPF, a structurilor regionale / locale 

relevante cu privire la atribuțiile ce le 

revin din planul anual de comunicare 

- Evaluarea trimestrială a îndeplinirii și 

planului de comunicare; detectarea 

activităților restante/a impedimentelor 

apărute și proiectarea de noi reacții în 

funcție de evoluția situației 

- Pregătirea în domeniul comunicării 

interne / externe / relațiilor publice a 

personalului cu atribuții în domeniu  

- Desfășurarea de activități de 

comunicare organizațională care să 

prezinte reperele principale ale reformei 

PF, stadiul acesteia, proiectele, 

realizările și problemele instituției 

- Realizarea mecanismelor de fluidizare 

a comunicării interne pe verticala și 

orizontala structurii PF 

- Dezvoltarea comunicării externe a PF 

cu MAI, alte autorități din MAI și din 

afara acestuia, precum și cu partenerii 

internaționali 

- Crearea de grupuri de lucru ad-hoc, în 

vederea soluționării crizelor mediatice 

ce afectează negativ imaginea PF 

- Dezvoltarea prin activități specifice a 

vizibilității publice a PF  

- Monitorizarea realizării și impactului  

activităților din plan de către Secția 

relații publice, efectuarea corecțiilor ce 

se impun 

- Monitorizarea presei în vederea 

cunoașterii oportune a știrilor privind 

PF și formularea reacțiilor adecvate 

- Urmărirea apariției riscului identificat 

și a efectelor acestuia 

- Monitorizarea rezultatelor măsurilor 

de răspuns și aplicarea măsurilor de 

corecție 

- Identificarea de noi riscuri, a 

riscurilor reziduale și gestiunea 

acestora 

- Verificarea validității riscului 

identificat și a consecințelor acestuia 

- Crearea grupului de lucru, compus 

din reprezentanți ai direcțiilor 

relevante, în scopul monitorizării 

trimestriale a modului de implementare 

a planului 

- Elaborarea raportului anual privind 

implementarea planului de comunicare 

- Verificarea cunoașterii de către 

polițiștii de frontieră a reperelor 

principale ale reformei PF, stadiului 

acesteia, proiectelor, realizărilor și 

problemelor instituției – implicarea în 

această activitate a conducerii PF 

- Evaluarea modului de desfășurare a 

comunicării interne, a posibilității 

polițiștilor de frontieră de a prezenta 

probleme de serviciu și personale 
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- Chestionarea periodică a polițiștilor de 

frontieră cu privire la percepția asupra 

aspectelor comunicării interne / externe  

- Evaluarea în sistemul lecțiilor 

învățate a soluționării crizelor media  

- Controlul îndeplinirii atribuțiilor 

privind comunicarea internă / externă și 

relațiile publice ale PF  

7.2. Alocarea 

insuficientă de 

personal pentru 

structurile de RP / 

comunicare. 

Activități inadecvate 

și insuficiente de 

consolidare a 

capacității în 

domeniul comunicării 

ale personalului de 

conducere și a celui de 

specialitate 

- Capacitate redusă de 

gestionare a problemelor 

curente privind RP și 

comunicarea, suprasolicitarea 

personalului de specialitate 

existent 

- Gestionarea problematicii 

de către personal insuficient 

pregătit - atribuții de 

comunicare externă 

neacoperite (purtătorul de 

cuvânt)  

- Soluționarea neprofesionistă 

a crizelor media 

- Gestionarea inadecvată a 

activității de RP și de 

comunicare organizațională 

din cauza pregătirii 

insuficiente în domeniu a 

personalului de conducere și 

de specialitate   

I 2 pt. 2 pt. 4 pt. TOL - Desemnarea din rândul specialiștilor 

în comunicare / altui personal a 

purtătorului de cuvânt al PF, cu atribuții 

de formulare și prezentare a reacțiilor / 

intervențiilor publice ale PF 

- Întreprinderea demersurilor de 

optimizare funcțională a structurii 

centrale de relații publice a DPF prin 

suplimentarea numărului de posturi; 

asigurarea de posturi pentru înființarea 

funcției cu atribuții de relații publice la 

direcțiile regionale ale PF  

- Desemnarea la direcțiile regionale ale 

PF, până la înființarea funcției cu 

atribuții de relații publice, a câte unei 

persoane cu responsabilități de purtător 

de cuvânt și relații publice  

- Pregătirea în domeniul comunicării 

interne / externe și al relațiilor publice, 

pe baza planului elaborat în acest scop, 

a personalului de conducere, a celui 

care îndeplinește atribuții de 

comunicare și relații publice, a 

purtătorilor de cuvânt și specialiștilor în 

comunicare 

- Monitorizarea activității în domeniul 

comunicării interne / externe și al 

relațiilor publice a personalului de 

conducere, a celui care îndeplinește 

atribuții de comunicare și relații 

publice, a purtătorilor de cuvânt și 

specialiștilor în comunicare 

- Urmărirea apariției riscului identificat 

și a efectelor acestuia 

- Monitorizarea rezultatelor măsurilor 

de răspuns și aplicarea măsurilor de 

corecție 

- Identificarea de noi riscuri, riscurilor 

reziduale și gestiunea acestora 

- Verificarea validității riscului 

identificat și a consecințelor acestuia 

- Monitorizarea evoluției crizelor 

media și solicitarea de sprijin de la 

MAI în situația depășirii capacității de 

răspuns a DPF 

- Monitorizarea implementării planului 

de instruiri pentru personalul de 

conducere, a celui care îndeplinește 

atribuții de comunicare și relații 

publice, a purtătorilor de cuvânt și 

specialiștilor în comunicare 

- Controlul îndeplinirii atribuțiilor de 

către personalul cu responsabilități în 

domeniu și efectuarea corecțiilor ce se 

impun 
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Anexa nr. 11. Capacităţi şi soluţii consolidate pentru implementarea PDS  
 
 

Nivelul organizațional 

Instrumente 
Descrierea necesarului  

de capacități 

Soluțiile  

consolidate 

1.  

Schimbări la 

nivel 

funcțional 

1.1 Capacități pentru efectuarea 

analizei funcționale. 

1.2 Capacități în domeniul elaborării 

cadrului normativ și de politici 

a) consultarea / contractarea experților și 

analiză funcțională, efectuată; 

b) vizite de studii și bunele practici, efectuate / 

preluate; 

c) optimizarea și / sau transferarea unor funcții 

operaționale, improprii misiunii de bază a 

aparatului central; 

d) consolidarea structurilor de administrare și 

de dezvoltare într-o subdiviziune operațională 

integră;  

e) cadru de reglementare și de politici, adaptat 

/ modificat 

2.  

Schimbări la 

nivel structural 

2.1 Capacități în domeniul proiectării 

organizatorice și stabilirii necesarului 

de unități de personal. 

2.2 Capacități de proiectare, 

implementare și monitorizare a noii 

structuri organizaționale 

a) vizite de studii și bunele practici, efectuate / 

preluate; 

b) structuri organizatorice apte să-și 

îndeplinească misiunile, adaptate la cerințele și 

standardele aquis-ului Schengen; 

c) noua structură organizațională,  optimizată, 

prin completarea efectivelor sectoarelor PF cu 

personal pentru securitatea aeronautică și a 

ordinii publice la obiectivele de transport 

aerian, feroviar și fluvial în zona de frontieră și 

în alte sectoare; pentru asigurarea drepturilor și 

condițiilor de muncă, excluderea 

supraîncărcării personalului ca urmare a 

deficitului de angajați.  

3.  

Schimbări la 

nivelul 

sistemelor de 

management 

3.1 Capacități pentru efectuarea 

analizei sistemelor de management. 

3.2 Capacități de negociere și de 

încheiere a acordurilor de cooperare cu 

ONG-uri, autorități naționale / 

internaționale relevante. 

3.3 Capacități de elaborare și 

implementare a noilor sisteme de 

management. 

a) consultarea / contractarea experților și 

analiză sistemelor de management efectuată; 

b) sistemele de management existente, 

optimizate/dezvoltate; 

c) noi sisteme de management, identificate, 

proiectate și implementate (proceduri de 

planificare, raportare, comunicare și 

coordonare internă simplificate); 

d) vizite de studiu, efectuate, bunele practici, 

preluate; 

e) cadru normativ, adaptat, completat, 

modificat, după caz; 

f) programe, planuri și proceduri standard de 

operare în domeniul managementului 

resurselor umane,elaborate și funcționale; 

g) noi mecanisme de informare și comunicare, 

elaborate 

4. 

Infrastructură, 

echipament și 

tehnologia 

informațiilor 

4.1 Capacități de gestionare a 

sistemelor informaționale. 

4.2 Capacități de asigurare a 

subdiviziunilor cu echipament modern 

și tehnică specială. 

4.3 Capacități de mobilitate a 

structurilor specializate. 

 

a) studii privind necesarul tehnico-material în 

conformitate cu standardele aquis-ului 

Schengen, realizate; 

b) potențiali donatori, identificați și contactați; 

c) proiecte cu finanțare externă, inclusiv prin 

parteneriate publice private, elaborate, 

înaintate, promovate, negociate; 
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4.4 Capacități de instruire a 

personalului conform necesităților PF 

d) tehnologiile existente, modernizate/ 

dezvoltate. 

e) infrastructura Colegiului național al PF, 

modernizată / dezvoltată. 

5. 

Consolidarea 

procesului de 

politici 

5.1 Capacități de formare inițială și 

continuă. 

5.2 Capacități de identificare a 

soluțiilor și mecanismelor  de 

optimizare a procesului de proiectare / 

implementare a politicilor. 

5.3 Capacități de planificare bugetară 

pe bază de programe 

a) vizite de studii, efectuate, bune practici, 

preluate; 

b) necesități de formare inițială și continuă 

identificate, programe implementate;  

c) proces de elaborare și implementare a 

politicilor, optimizat, cu includerea 

mecanismelor de coordonare internă, 

comunicare, răspundere, transparență și 

evaluare a impactului; 

d) mecanism de antrenare a managerilor în 

procesul de proiectare a politicilor, funcțional, 

control asigurat; 

e) planificarea bugetară pe bază de programe, 

ajustată la cerințele UE 

6. 

Restructurarea 

mecanismelor 

de prestare a 

serviciilor 

6.1 Capacități de analiză, studii și 

cercetării în domeniu, efectuare. 

6.2 Capacități de elaborare și 

implementare a noilor sisteme de 

management, materializate în cadrul de 

reglementare și în documente de 

politici interne 

a) analize și studii privind identificarea 

aspectelor ce pot îmbunătăți mecanismele 

actuale de prestare a serviciilor, efectuate; 

b) cadru de reglementare și de politici în 

domeniu, elaborat, implementat și monitorizat; 

c) proces de prestare a serviciilor bazat pe 

includerea standardelor și managementului 

calității, restructurat și adaptat la criterii de 

apreciere a performanțelor 

7. 

Îmbunătățirea 

mecanismelor 

de cooperare 

inter-

instituțională și 

internațională 

7.1 Capacități de negociere și 

încheiere a acordurilor de cooperare cu 

ONG-uri, autorități naționale / 

internaționale relevante. 

7.2 Elaborarea și / sau actualizarea 

cadrului de reglementare și de politici 

în domeniu. 

7.3 Mecanism de consolidare a 

capacităţilor de reacţie integrată, 

eficace şi rapidă a autorităţilor 

responsabile pentru managementul 

integrat al frontierei de stat, 

operațional. 

a) cooperarea cu autoritățile naționale, ONG-

uri, autoritățile de frontieră ale altor țări, 

extinsă și consolidată; 

b) mecanisme eficace și rapide privind 

organizarea și desfășurarea operațiunilor / 

acțiunilor (patrulări, razii, ambuscade etc.) 

comune cu alte autorități responsabile în 

domeniu, inclusiv din străinătate, 

instituționalizate și operaționale; 

c) parteneriate, inclusiv publice private, 

extinse și operaționale; 

d) domenii noi de cooperare cu parteneri 

externi, identificate, agreate, formalizate; 

e) proiecte finanțate de UE, alți parteneri, 

inițiate, negociate, implementare 

Nivelul individual 

Instrumente 
Descrierea necesarului  

de capacități 

Soluțiile 

 preferabile 

1.  

Instruiri și 

dezvoltare 

personală 

 

1.1 Capacități de armonizare a 

cadrului de politici și de reglementare 

în domeniul DPF la standardele UE.  

1.2 Capacități de analiză, studii, 

programe manageriale. 

1.3 Capacități de comunicare și 

utilizare a limbilor străine. 

1.4 Capacități de planificare 

strategică a resurselor și bugetare pe 

bază de programe. 

a) Proces de evaluare a necesarului de 

instruire a personalului, realizat; 

b) sistem de formare a personalului conform 

standardelor UE / FRONTEX, adaptat; 

c) experți din structuri similare din țările UE 

necesari pentru instruirea formatorilor, cadrelor 

didactice din instituțiilor de învățământ ale PF 

și personalului în domenii deficitare, 

contractați; 
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1.5 Capacități de elaborare și 

implementare a planurilor și 

programelor privind procedurile 

operaționale comune. 

1.6 Capacități de aplicare a metodelor 

moderne de investigare, urmărire 

penală și expertiză a documentelor. 

1.7 Capacități de utilizare a 

tehnologiilor și echipamentului 

modern 

d) proces de dezvoltare profesională continuă, 

instituționalizat și operațional; 

e) cursuri de instruire și de specializare în 

domeniile de responsabilitate ale 

subdiviziunilor specializate, organizate și 

desfășurate; 

f) vizite de studii, ateliere, conferințe și 

ședințe operative cu tematică relevantă în 

domeniu, organizate și desfășurate 

 

2.  

Studierea și 

preluarea 

bunelor 

practici 

2.1 Capacități de adaptare a formelor 

și metodelor de activitate la 

standardele UE(acquis-ul Schengen). 

2.2 Capacități de organizare și 

desfășurare a operațiunilor comune, 

inclusiv internaționale. 

2.3 Capacități de implementare a 

formelor și metodelor noi în prevenirea 

și combaterea crimelor transfrontaliere 

și traficului de ființe umane. 

2.4 Capacități de asigurare a 

securității aeronautice și ordinii 

publice în punctele de trecere a 

frontierei de stat. 

2.5 Capacități de instruire a cadrelor 

didactice în domeniile deficitare. 

2.6 Capacități de instruire și 

gestionare a Sistemului de instruire la 

distanță e – learning. 

2.7 Capacități de instruire în 

domeniul anticorupție. 

a) proceduri și metode interne operaționale în 

domeniu, modificate și actualizate; 

b) proiecte de atragere a asistenței externe în 

vederea organizării vizitelor de studiu şi 

studierii experienței pozitive a țărilor UE, 

elaborate, înaintate, negociate; 

c) experți UE necesari pentru formularea de 

recomandări și adaptarea formelor / metodelor 

de activitate la standardele UE în domeniile 

deficitare, contractați; 

d) consultanță externă în procesul de elaborare 

/ armonizare a cadrului normativ și de 

cooperare internațională cu cea comunitară, 

acordată; 

e) documente de politici, planuri / programe 

privind procedurile operaționale comune, 

elaborate, operaționale 

 

 

3.  

Modificarea 

politicilor 

interne în 

domeniul 

resurselor 

umane 

3.1 Capacități de selectare, 

promovare, motivare și dezvoltare a 

carierei polițiștilor de frontieră. 

3.2 Capacități de evaluare a 

performanțelor individuale 

a) identificarea schimbărilor necesare în 

politicile interne în domeniul resurselor umane, 

realizată, investigate, soluțiile identificate; 

b) noi politici în domeniul managementului 

resurselor umane, elaborate și implementate, 

monitorizarea continuă a procesului realizată; 

c) cadru de politici și de reglementare privind 

evaluarea performanțelor individuale, 

optimizat; 

d) sistem de promovare a personalului, 

realizat și funcțional 

4.  

Schimbarea 

culturii 

organizaționale 

4.1 Mecanisme și metode sociologice 

necesare dezvoltării sistemului de 

management al resurselor umane. 

4.2 Capacități de analiză și evaluare a 

culturii organizaționale. 

4.3 Capacități de lucru în echipă și 

receptivitate 

a) oportunități de ameliorare a culturii 

organizaționale, identificate, politici în 

domeniu elaborate și implementate; 

b) valori organizaționale bazate pe integritate, 

profesionalism și devotament, identificate, 

diseminate și aplicate; 

c) campanii de socializare și motivare, 

desfășurate; 

d) sondaje anuale de opinii interne şi externe, 

desfășurate, evaluate, valorizate 
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Anexa. nr.12 Proiecte negociate pentru anii 2014 – 2016 și în derulare  

 

12.1. Proiecte în derulare 

 

№ 

 

Denumirea 

proiectului/ 

programului de 

asistență 

Bugetul 

proiectului/ 

programului 

Perioada de 

implementare 

Donator/ 

coordonator 

de proiect 

Scopul  

proiectului 

1. Rețeaua de 

comunicații fixe și 

mobile pentru PF 

a RM 

23.000.000 

euro 

2009-2014 

Faza I: 

12.2009-03.2012 

Faza II: 

03.2012- 02.2014 

UE Securizarea și monitorizarea mai 

bună a frontierei de stat, prin 

instalarea unui sistem de comunicații 

fixe și mobile pe segmentele 

frontierei de stat. 

Dezvoltarea unui sistem eficient de 

control al frontierei de stat ce va 

permite libera circulație a 

persoanelor și mărfurilor, prevenirea 

criminalității trans-frontaliere, 

respectând drepturile și libertățile 

fundamentale ale omului 

 

2. Misiunea Uniunii 

Europene de 

Asistență la 

Frontieră în 

Moldova și 

Ucraina 

(EUBAM) 

- 11.2005-11.2015 UE Cooperarea cu Ucraina pentru 

armonizarea standardelor și 

procedurilor în domeniul 

managementului frontierei cu cele 

ale statelor membre ale UE. 

Susținerea serviciilor partenere în 

eforturile acestora în domeniul 

combaterii corupției; fortificarea 

cooperării agenților de frontieră la 

nivel național și internațional. 

Consolidarea capacităților  

instituțiilor de frontieră și vamale din 

RM și Ucraina în combaterea fraudei 

vamale, depistarea cazurilor de 

contrabandă și trafic de ființe umane, 

desfășurarea unor controale vamale 

și de frontieră eficiente în vederea  

supravegherii efective a frontierei de 

stat 

3. Programul de 

prevenire și 

proliferare  
(ADM PPP - armele 

de distrugere în 

masă)  

23.000.000 

dolari 

08.2012- 08.2014 Agenția de 

apărare și 

reducere a 

amenințăril

or 

(DTRA).De

partamentul 
Apărării 

SUA. 

Conducător 

de proiect 

 

Îmbunătățirea și consolidarea 

capacităților PF și a Serviciului 

Vamal de a descuraja, detecta și 

interzice trecerea armelor de 

distrugere în masă și a materialelor 

conexe peste frontiera de stat a RM.  

Asistența se acordă sub formă de 

echipamente, materiale, tehnologii și 

instruiri cu scopul sporirii securității 

frontierelor în vederea prevenirii, 

detectării, descurajării și interzicerii 

traficului cu arme de distrugere în 

masă și materiale și tehnologii 

aferente prin teritoriul Republicii 

Moldova. 
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4. Patrularea 

comună la 

frontiera terestră 

și fluvială între 

Republica 

Moldova și 

Ucraina  

1.800.000  

euro 

2012 - 2014 UE prin 

intermediul 

- OIM 

Parteneri: 

organele de 

frontieră ale 

Germaniei, 

Finlandei, 

Poloniei, 

Lituaniei 

Consolidarea capacităților 

profesionale de supraveghere în 

comun a frontierei moldo-ucrainene 

pe uscat și pe apele de frontieră, 

dotarea subdiviziunilor PF cu tehnică 

și echipament modern, dezvoltarea 

mecanismului de  coordonare a 

patrulării în comun a frontierei 

moldo-ucrainene terestre și fluviale  

5. Susținerea RM în 

implementarea 

Planului UE-RM 

de liberalizare a 

regimului de vize 

(FIRMM) 

1.200.000 

euro 

01.2013- 12.2014 

 

UE (Cehia, 

Ungaria, 

România, 

Elveția) 

prin 

intermediul 

- ICMPD 

Dezvoltarea unor mecanisme 

durabile privind prevenirea și 

combaterea migrației ilegale și de 

consolidare a capacităților analitice 

și practice, precum și transferul de 

know-how și expertiză în domeniul 

gestionării migrației 

6. Consolidarea 

managementului 

migrației și a 

cooperării în 

domeniul 

readmisiei în 

Europa de Est 

(MIGRECO) 

673.000 

euro 

02.2013- 01.2015 

 

UE 

prin 

intermediul 

– OIM 

Consolidarea gestionării migrației și 

favorizarea cooperării în domeniul 

readmisiei în Ucraina, RM și Belarus 

în conformitate cu standardele 

europene prin:  

- organizarea sesiunilor de instruiri 

cu privire la colectarea / stocarea și 

analiza datelor privind migrația; 

- vizite de studiu pentru 

reprezentanții agențiilor de 

gestionare a migrației și frontierelor; 

- susținerea încheierii și implementării 

acordurilor de readmisie; 

- susținerea Strategiei naționale cu 

privire la managementul integrat al 

frontierei de stat 

7. Cooperarea în 

domeniul 

migrației ilegale și 

a protecției 

drepturilor 

omului în cadrul 

liniei de finanțare 

”Mecanismul 

financiar 

Norvegian” 

170.310 

euro 

01.2013-03.2014 

(15 luni) 

 

 

UE și RM  

În calitate 

de partener 

de proiect 

Guvernul 

Ungariei și 

Inspectoratu

l PF al 

României 

Sporirea securității cetățenilor prin 

îmbunătățirea eficienței cooperării 

între organele de drept și ONG-urile 

din țările partenere în combaterea 

migrației ilegale și crimei organizate 

8. Suport pentru 

implementarea 

Planului de 

Acțiuni privind 

liberalizarea 

regimului de vize 

(SBS VLAP 

PolicyMatrix) 

5.000.000 

euro 

2014-2016 UE 

 

Îmbunătățirea mobilității cetățenilor 

moldoveni, asigurarea ordinii publice 

si securității aeronautice, 

consolidarea statului de drept si a 

protecției drepturilor omului in 

conformitate cu standardele UE.  

Guvernare eficientă prin 

îmbunătățirea activității instituțiilor 

publice si gestionării resurselor 

publice, precum si asigurarea 

respectului pentru drepturile 

fundamentale ale omului 
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12.2. Proiecte finalizate în anul 2013 
 

№ 

 

Denumirea 

proiectului/ 

programului de 

asistență 

Bugetul 

proiectului/ 

programului 

Perioada de 

implementare 

Donator/ 

coordonator 

de proiect 

Scopul  

proiectului 

1. Proiectul Regional 

de Susţinere a 

Protecţiei în 

Republica Belarus, 

Republica Moldova 

şi Ucraina 

 

400.000 

euro 

2009-2013 

Faza 1 

04.2009-03.2011 

Faza 2 

10.2011-09.2013 

 

Uniunea 

Europeană 

 

Sporirea capacităţilor autorităţilor 

responsabile şi a societăţii civile, 

prin elaborarea unui sistem de azil 

corect şi eficient în conformitate cu 

standardele internaţionale, 

asigurarea faptului că solicitanţii de 

azil au acces pe teritoriul 

Republicii Moldova şi la o 

procedură corectă de determinare a 

statutului de refugiat 

 

2. Proiect de instruire 

a iniţiativei optime 

privind 

managementul 

integrat la 

frontieră  

 

- 2011-2013 Uniunea 

Europeană 

 

Dezvoltarea cooperării inter-

instituţionale, bilaterale şi 

multilaterale între ţările ţintă ale  

UE în domeniul managementului 

integrat al frontierei de stat. 

Dezvoltarea capacităţilor  

operaţionale, sporirea 

conştientizării şi suportului în lupta 

împotriva corupţiei şi crearea unui 

sistem modern de instruire în cele 6 

ţări beneficiare 

 

3. Consolidarea 

capacităţilor de 

formare şi analitice 

privind migraţia în 

Moldova şi Georgia 

 

 

1.600.000 

euro 

ianuarie 2011 – 

februarie 2013 

Uniunea 

Europeană 

Stabilirea unui mecanism durabil 

care va asigura capacităţile de 

formare instituţionalizate şi 

independente în Moldova şi 

Georgia pentru managementul 

migraţiei şi azilului 
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12.3. Fișe de proiect elaborate 

 

№ 

 

Denumirea 

proiectului/ 

programului de 

asistență 

Bugetul 

proiectului/ 

programului 

Perioada de 

implementare 

Donator/ 

coordonator 

de proiect 

Scopul  

proiectului 

1. Gestionarea 

frontierei și 

dezvoltarea 

sistemului integrat 

de examinare a 

documentelor 

2.000.000 

euro 

24 luni UE- 

donator 

potențial 

Proiectul este preconizat pentru 

suportul bugetar următor în valoare 

de 60 mln euro pentru anii 2017-

2020. 

Dezvoltarea capacităților de control 

la frontieră prin dezvoltarea 

sistemului integrat de examinare a 

documentelor în conformitate cu 

standardele UE 

2. Perfecționarea 

managementului 

resurselor umane și 

integrității 

personale 

 2014-2015 UE- 

donator 

potențial 

Consolidarea şi dezvoltarea 

managementului resurselor umane 

în cadrul PF în conformitate cu 

cerinţele şi standardele comunităţii 

UE 

3. Dezvoltarea 

infrastructurii 

frontierei de stat 

10.000.000 

euro 

48 luni UE- 

donator 

potențial 

Construcția complexelor de 

comandă și control de nivel tactic 

care vor asigura managementul 

frontierei în conformitate cu 

standardele UE 

4. Dezvoltarea 

capacităților PF de 

combatere a crimei 

organizate și a 

actelor de terorism 

500.000  

euro 

24 luni UE- 

donator 

potențial 

Asigurarea și îmbunătățirea 

capacităților profesionale ale 

personalului organului de aplicare a 

legii al DPF în domeniul 

combaterii crimei organizate și 

actelor teroriste, cu scopul de a 

proteja și de a asigura securitatea 

internă și externă a statului de 

posibile amenințări atît din interior 

cît și din exterior 

5. Creșterea 

integrității 

personalului PF 

prin dezvoltarea 

sistemului 

comprehensiv de 

prevenire și 

combatere a 

corupției 

400.000  

euro 

12 luni  

(2014-2014) 

UE- 

donator 

potențial 

Creșterea integrității personalului 

PF prin dezvoltarea sistemului 

comprehensiv de prevenire și 

combatere a corupției 

 

6. „Dezvoltarea 

capacităților de 

supraveghere a 

frontierei” 

5.000.000 

euro 

36 luni UE- 

donator 

potențial 

Crearea sistemului fix de 

supraveghere a frontierei în 

conformitate cu cele mai bune 

practici ale UE. 

7. Implementarea 

sistemului: ”Loc de 

munca virtual in 

cadrul DPF” 

  UE- 

donator 

potențial 

Scopul principal este asigurarea 

serviciilor stabile de virtualizare a 

locurilor de muncă. 
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Lista abrevierilor 
 

UE  Uniunea Europeană 

FRONTEX Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor 

membre ale Uniunii Europene 

EUBAM Misiunea UE de asistență la frontieră în Moldova și Ucraina 

ICNUR  Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru refugiați 

ICMPD  Centrul Internațional pentru dezvoltarea politicii de migrație 

OIM  Organizația Internațională pentru Migrație 

RM  Republica Moldova 

CBTM  Cadru bugetar pe termen mediu 

CS  Cancelaria de Stat 

BR al CS Biroul pentru Reintegrare al Cancelariei de Stat 

MF  Ministerul Finanțelor 

MAEIE  Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene 

MJ  Ministerul Justiției 

MA  Ministerul Apărării 

MS  Ministerul Sănătății 

MMPSF Ministerul Muncii Protecției Sociale și Familiei 

MAIA  Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare 

MEc  Ministerul Economiei 

MTIC  Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor 

MDRC  Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor 

SIS  Serviciul Informații și Securitate 

CNA  Centru Național Anticorupție 

PG  Procuratura Generală 

SV  Serviciul Vamal 

AT  Agenția Turismului 

APL  autoritățile administrației publice locale 

ONG  organizații neguvernamentale 

MAI  Ministerul Afacerilor Interne  

DPF  Departamentul PF 

BMA  Biroul Migrație și Azil 

IGP  Inspectoratul General al Poliției 

STI  Serviciul Tehnologii Informaționale 

SSICC  Serviciul Securitate Internă și Combaterea Corupției 

PF  Poliția de Frontieră 

 

Denumirea subdiviziunilor DPF  

DGCF   Direcția generală control al frontierei 

DGMO  Direcția generală management operațional 

DGRU  Direcția generală resurse umane  

DUP   Direcția urmărire penală 

DIS   Direcția investigații speciale 

DJPC   Direcția juridică și practică contravențională 

DAR   Direcția analiza riscurilor 

DED   Direcția expertiză a documentelor 

DIE  Direcție inspecție efectiv 

DPPA  Direcția politici și proiecte de asistență 

DCI   Direcția cooperare internațională  

DMLA   Direcția management logistic și achiziții 

DEF   Direcția economie și finanțe 

DS    Secretariat  

SAI   Secția audit intern  

SRP  Secția relații publice  

 

Denumirea subdiviziunilor din subordinea DPF  

DR  Direcții regionale 

CATMÎI Centrul de aprovizionare tehnico-materială și întreținere a imobilelor  

CNPF  Colegiul Naţional al PF 


