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1. INTRODUCERE  
 

Poliţia de Frontieră Română este instituţia specializată a statului, care exercită 
atribuţiile ce îi revin cu privire la supravegherea şi controlul trecerii frontierei de stat, 
prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale şi a faptelor specifice criminalităţii 
transfrontaliere săvârşite în zona de competenţă, respectarea regimului juridic al 
frontierei de stat, paşapoartelor şi străinilor, asigurarea intereselor statului român pe 
Dunărea interioară, inclusiv braţul Măcin şi canalul Sulina situate în afara zonei de 
frontieră, în zona contiguă şi în zona economică exclusivă, respectarea ordinii şi liniştii 
publice în zona de competenţă, în condiţiile legii. 

      Poliția de Frontieră are în responsabilitate peste 3.140 km de frontieră (apă și 
frontiera terestră), din care 2.070 km reprezintă frontiera externă a Uniunii 
Europene – a doua frontieră externă a UE. 

 Poliţia de Frontieră Română are următoarea organizare: 
 Inspectoratul General al Poliției de Frontieră - nivel central; 
 Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași - frontiera cu 

R.Moldova; 
 Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației - 

frontiera cu Ucraina; 
 Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea - frontiera cu 

Ungaria;  
 Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara - frontiera cu 

Serbia; 
 Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu - frontiera cu 

Bulgaria; 
 Garda de Coastă - frontieră maritimă, frontieră cu Ucraina și frontieră cu 

Bulgaria;  
 1 Centru de Supraveghere şi Control Trecere Frontieră Aeroportuar 

(Otopeni), cu 2 Puncte de Trecere a Frontierei Aeroportuare în subordine; 
 3 Sectoare ale Poliţiei de Frontieră, fiecare având în subordine un Punct de 

Trecere a Frontierei Aeroportuare; 
 11 Puncte de Trecere a Frontierei Aeroportuare independente; 
 7 structuri de contact (Porubne, Galaţi, Giurgiu, Porţile de Fier I, Cenad, 

Artand şi Oradea); 
 3 unități de învățământ. 

Inspectoratele Teritoriale ale Poliției de Frontieră și Garda de Coasta au în 
subordine structuri teritoriale operative şi anume:  

• 19 Servicii Teritoriale ale Poliţiei de Frontieră constituite la nivelul fiecărui 
județ aflat în zona de frontieră;  

• 3 Grupuri de Nave;  
• 79 Sectoare ale Poliţiei de Frontieră;  
• 64 Puncte de Trecere a Frontierei (40 la frontiera externă și 24 la frontiera 

internă); 
• 10 Puncte de Temporare de Trecere a Frontierei; 
• 1 centru de formare în domeniul maritim/fluvial unde sunt pregătiţi atât 

lucrătorii din Poliţia de Frontieră Română cât şi din cadrul altor structuri ale 
Ministerului Afacerilor Interne. 
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    Pentru gestionarea fenomenului migraţionist la frontierele României, în 
eventualitatea unui aflux masiv de migranţi, la nivelul Poliţiei de Frontieră 
Române au fost luate o serie de măsuri, după cum urmează: 

- A fost elaborat „Planul de contingență privind principalele măsuri necesare 
pentru înlăturarea amenințărilor la adresa securității naționale generate de un aflux 
masiv de imigranți, precum și pentru prezervarea climatului de ordine și siguranță 
publică”;  

- A fost elaborat şi s-au luat măsuri pentru punerea în aplicare a planului 
interinstituţional încheiat cu I.G.P.R. şi I.G.J.R., având ca scop cooperarea pentru 
intensificarea controlului la frontiere şi menţinerea ordinii publice în zonele de 
frontieră;  

- Au fost luate măsuri de creştere a capacităţii operaţionale a dispozitivului de 
supraveghere a frontierei cu Serbia, prin organizarea, planificarea şi desfăşurarea unor 
acţiuni în sistem integrat cu Jandarmeria Română, Poliţia Română şi Inspectoratul 
General de Aviaţie; 

- Începând cu 03.04.2017 a fost activat Centrul Zonal de Conducere Integrată a 
Acțiunilor (CZCIA); 

- Au fost luate măsuri de relocare a personalului în vederea gestionării eficiente 
a migrației la frontiera cu Serbia. Totodată, a fost intensificată supravegherea aeriană, 
prin solicitarea suplimentării orelor de zbor de către IGAv în baza planurilor de 
cooperare existente cu această instituție; 

   
F. Principalele descoperiri pe linia combaterii infracţionalităţii 

transfrontaliere 
 
    Ca urmare a acțiunilor desfășurate independent sau în cooperare cu autorități 

naționale sau internaţionale, în cursul anului 2017, polițiștii de frontieră au descoperit: 
• 151 autovehicule suspecte a fi furate  

• 684 kg. materiale explozive și 210.000 petarde, 99 arme și 6.087 cartuşe; 
• bunuri în valoare de aproximativ 109,5 milioane lei;   
• 4.914.376 pachete ţigări cu o valoare de 46.608.891 lei ( 3.882.250 pachete 

în valoare de 37.666.760 lei făcând obiectul contrabandei cu ţigări), 8506kg tutun şi 
au fost identificate şi destructurate 38 grupuri organizate (conform Codului Penal) 
în vederea săvârşirii infracţiunii de contrabandă cu ţigări în care au fost identificate 
163 persoane; 

• Alte bunuri descoperite și reţinute în vederea confiscării :  
 28.663 litri de alcool; 
 4,356 kg aur; 
 4,480 kg argint; 
 340.857 EURO; 
 424.720 USD 
 489.378 Lei. 

 
• bunuri contrafăcute purtând mărci internaţionale protejate, după cum 

urmează: 
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 Exercițiul demonstrativ combinat “ESDC 17” la Marea Neagră/Garda de 
Coastă pentru stoparea migraţiei ilegale pe Marea Neagră(STRUCTURI MAI) 

 Exercițiul de conducere “SEISM 2017” etapa 1, fără acțiunea forțelor în 
teren (EXCON);   

 Ședințe, grupuri comune de lucru constituite pentru implementarea 
conceptului de reziliență la nivel național, a celor 7 cerințe de bază ale rezilienței în 
cadrul “GISAR” (Grup Interministerial Strategic privind Prezența Aliată Adaptată în 
România). 

 Grup de lucru privind planificarea exercițiilor din cadrul Programului 
Național Integrat de Exerciții „HISTRIA”; 

 Grup de lucru pentru documentarea de bune practici în obținerea și 
valorificarea informațiilor din surse deschise (“OSINT"), etc. 

 
5.2. COOPERARE INTERNAŢIONALĂ 

 
5.2.1. AFACERI EUROPENE 

    Activitatea Poliţiei de Frontieră Române în domeniul afacerilor europene, pe 
parcursul anului 2017, a presupus o serie de activităţi, după cum urmează:  

• promovarea intereselor naţionale/instituţionale în cadrul 
discuţiilor/negocierilor la nivel european cu incidenţă asupra activităţii Poliţiei de 
Frontieră Române, fiind asigurată participarea la un număr de 24 reuniuni ale 
Grupurilor de Lucru la nivelul Consiliului; 

• elaborarea elementelor de mandat, conform domeniului de competenţă al 
instituţiei, ale reprezentanţilor României la grupuri de lucru organizate de către 
Consiliu, Comisia Europeană, Frontex, eu-LISA, Europol, forumuri regionale 
(Forumul Salzburg, Grupul Vişegrad 4+2, Forumul statelor membre Schengen cu 
frontiere externe terestre), fiind elaborate 144 asemenea contribuţii; 

• a fost demarat procesul de pregătire a preşedinţiei rotative a Consiliului de 
către România, în primul semestru al anului 2019.  

 
5.2.2. RELAŢII INTERNAŢIONALE 
    Poliţia de Frontieră Română a derulat o foarte bună colaborare cu instituţiile 

similare din statele vecine, statele membre ale Uniunii Europene şi alte ţări terţe, 
realizându-se 229 deplasări în străinătate la care au participat 545 reprezentanţi 
P.F.R.. 

    De asemenea, au fost desfăşurate activităţi specifice pentru primirea a 100 
delegaţii străine la care au participat 635 reprezentanţi străini şi 532 reprezentanţi 
P.F.R., din care 23 activităţi s-au derulat la sediul IGPF, menționând: 

 Vizita Comisarului UE pentru securitatea Uniunii Europene; 
 Vizita Ambasadorului Regatului Țărilor de Jos la  București; 
 Vizita Ambasadorului Germaniei la București; 
 Vizita unei delegaţii formată din ambasadori şi înalţi oficiali ai Uniunii 

Europene şi Reprezentanţei Permanente a Comisiei Europene în România. Vizita s-a 
realizat în contextul campaniei „Da, ne pasă!”;   

    În cursul anului 2017 au fost încheiate şi puse în aplicare planuri de cooperare 
cu structurile similare din R. Ungară, R. Bulgaria, R. Moldova, R. Serbia şi Ucraina și 
au avut loc întrevederi la nivelul conducerii autorităţilor de frontieră, astfel: 
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 11 iulie 2017, la Ruse (Republica Bulgaria) - întâlnirea de lucru a 
reprezentanților instituțiilor de frontieră din România și Republica Bulgaria;  

 28 iulie 2017, la Iași (România) - întrevederea de lucru anuală a șefilor 
instituțiilor de frontieră din România și Republica Moldova. 

 21 septembrie 2017, la P.T.F.Porțile de Fier I, a avut loc întrevederea cu 
șeful Direcției Poliției de Frontieră din Republica Serbia.  

 28 septembrie 2017, în localitatea Cernăuți (Ucraina), s-a desfăşurat cea de-a 
IX-a şedinţă a împuterniciţilor de frontieră principali ai României şi Ucrainei;  

 09-10 februarie 2017, la Szeged (Ungaria), a avut loc întrevederea cu 
inspectorul general al Poliției Ungare;  

 
    Alte activități internaționale la care Poliția de Frontieră Română a 

participat: 
 Întâlnirea Anuală a PNF OSCE pe problematica Managementului şi 

Securităţii Frontierei (a XI-a), având ca scop promovarea cooperării transfrontaliere 
și inter-agenții în domeniul securității și managementului frontierei. 

 întâlnirile Secretariatului Forumului European privind Funcțiile de Pază 
de Coastă (ECGFF), la exercițiul COASTEX 17 (24-27 mai 2017) și la conferinţa 
anuală plenară a acestuia (Lisabona, 22 - 24.09.2017).   

 4 grupuri de lucru organizate de Forumul de Cooperare la Marea Neagră 
(FCMN), precum şi la exerciţiul “Black Sea Hawk 2017” desfăşurat sub 
coordonarea părţii bulgare. 

    În luna decembrie 2017, la Constanţa - România s-a desfăşurat cea de-a XVIII-
a Întâlnire Anuală a Şefilor Poliţiilor de Frontieră / Gărzilor de Coastă din 
statele riverane Mării Negre.  

  
5.2.3. AGENŢIA FRONTEX 
 
    Modul de acţiune al Poliţiei de Frontieră Române a fost apreciat de colegii 

europeni şi experţii FRONTEX, cu ocazia participării la operaţiunile comune 
desfăşurate pe teritoriul României sau în alte state. 

    În anul 2017, Poliţia de Frontieră Română a fost implicată în 13 operaţiuni 
comune, 1 exerciţiu de intervenţie rapidă și un proiect (Seconded Team Member 
– sTM ) organizate sub egida FRONTEX, participând cu 370 poliţişti de frontieră, 4 
nave maritime de patrulare, 3 autospeciale cu termoviziune, 6 echipaje canine, 
27 autospeciale de patrulare, 4 microbuze şi 46 autoturisme de serviciu. 

    În cadrul Punctelor Focale și-au desfășurat activitatea 38 experți din statele 
membre UE. 

    În cadrul Proiectului sTM – seconded Team Members 2017 (fost SGO) au 
fost selectați și și-au desfășurat activitatea 16 polițiști de frontieră români; 

    În cadrul Centrului Situaţional Frontex şi Centrului Naţional de 
Coordonare din Roma 13 specialiști romîni au participat în calitate de experţi în 
validarea incidentelor şi monitorizarea navelor suspecte. 

     În cursul anului 2017 a avut loc o sesiune de selecție a personalului PFR, în 
vederea extinderii rezervei naţionale de experţi – EBCGT, care în momentul de față 
este constituită din peste 450 experți PFR, specializați în diverse (17) profiluri.   
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6. ACCESAREA FONDURILOR EXTERNE 
NERAMBURSABILE 

 
6.1. PROGRAME DERULATE DIN FONDUL PENTRU SECURITATE 

INTERNĂ 

    Prin Programul național aferent Fondului pentru Securitate Internă, componenta 
Frontiere și Vize 2014-2020, cu termen de implementare anul 2022, în anul 2017 au 
fost elaborate şi aprobate 9 fișe detaliate de proiect în valoare de 9.345.700 Euro şi 
au fost semnate 11 contracte de finanţare în valoare de 11.691.700 euro, prioritare 
fiind acţiunile care au vizat menţinerea în stare de funcţionare a sistemelor de 
supraveghere, echipamentelor, sistemelor informatice şi de comunicaţii existente, 
achiziția de echipamente pentru controlul documentelor, precum şi achiziția de 
autospeciale de supraveghere.  

    La data de 01.12.2017 a fost  revizuit Programul național aferent Fondului 
pentru Securitate Internă componenta Frontiere și Vize 2014-2020 prin 
suplimentarea fondurilor alocate cu suma de 18.500.000 euro la Acțiunea 
Specifică pentru echipamente Frontex, pentru achiziţionarea a 3 şalupe de intervenţie 
şi o navă maritimă de patrulare  pentru a fi detaşate în cadrul operaţiunilor comune 
FRONTEX. 

    În cadrul Programului Național al României pentru sprijin din Fondul pentru 
Securitate Internă Cooperare polițienească pentru perioada –2014 – 2020, 
suplimentat de Comisia Europeană în 31.08.2017, Inspectoratul General al Poliției de 
Frontieră a propus o fişă sintetică privind proiectul ,,Dezvoltarea Unității Naționale 
de Informații privind Pasagerii” în valoare de 5.237.678 euro.  

 
6.2. PROIECTE FINANŢATE DIN GRANTURI ALE COMISIEI, 

PROGRAME DE CERCETARE-DEZVOLTARE, FONDURI STRUCTURALE 
ŞI PROGRAME DE COOPERARE TRANSFRONTALIERE 

 
    În anul 2017, la nivelul Poliției de Frontieră Române s-au desfîșurat următoarele 

activități:  
- au fost finalizate 4 proiecte de grant, în valoare de 296.253 euro;  
- s-au semnat Contracte de Finanţare pentru 10 proiecte, în valoare de 

1.460.000 euro, finanţate prin Programul de Cercetare Dezvoltare Horizon; 
- 2020, Programul dedicat învăţământului Erasmus+, FRONTEX, Programul 

Operaţional Regional (care finanţează reabilitarea infrastructurii clădirilor 
instituţiilor publice); 

- au fost depuse 7 Fişe de proiect aflate la acest moment în procedura de 
evaluare a cererilor de finanţare (valoare de 12.602.039 euro).  
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7. MANAGEMENTUL COMUNICĂRII 
7.1. INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE 

 

    În  anul  2017 au fost transmise către mass-media 860 materiale de presa de la 
nivel central şi 850 la nivel local.   

 La nivel central s-au cuantificat 4.232 materiale publicate în presa scrisă, 
audio-vizuala şi electronică centrala, un procent de 92 % dintre acestea fiind pozitive 
si neutre  

 La nivel teritorial s-au cuantificat 15.265 –materiale publicate în presa 
scrisă,audio-vizuala si electronică locala. 

    Migraţia ilegală a fost subiectul care a suscitat atenţia reprezentanţilor mass-
media în mod deosebit în anul 2017. În prima parte a anului, atenţia a fost pe graniţa 
cu Serbia și măsurile dispuse în acea zonă, culminând în a doua parte a anului cu cele 
şase cazuri de salvare pe mare înregistrate la Marea Neagră. Subiectul a fost intens 
mediatizat de presa naţională, dar şi de cea internaţională.  

    De asemenea, s-a continuat comunicarea pe rețelele de socializare, prin 
intermediul conturilor Poliţiei de Frontieră Române de pe: Facebook, Twitter, 
Google+, Instagram și Youtube, fiind postate şi distribuite 612 materiale de presa, 
248 date deschise, 1.725 fotografii reprezentative şi 365 filme. 

 
    În cursul anului 2017 în evidenţa specifică a I.G.P.F. s-au înregistra un număr de 

8.236 petiţii. Din totalul acestora, 7.744 au reprezentat diferite cererii referitoare la 
regimul juridic al frontierei de stat a României, 175 s-au constituit a fi sesizări şi 
reclamaţii şi 328  dintre acestea au fost mesaje de mulţumire formulate de cetăţeni, 
ca gest de apreciere  faţă de operativitatea şi interesul manifestat de instituţie în a da 
curs solicitărilor acestora. 

    Personalul cu atribuţii pe linie de relaţii cu publicul au consiliat un număr de 
aproximativ 71.227 persoane fizice sau juridice, cetăţeni români sau străini. Din acest 
total, cu 1.115 s-a relaţionat direct, la sediul instituţiei, iar  70.112 persoane  au 
fost consiliate telefonic. 

      
7.2. RELAŢIA CU CNP ŞI SINDICATELE 

    Anul 2017 a fost reprezentat printr-o relaţie de normalitate şi comunicare a 
conducerii PFR cu organizaţiile profesionale şi sindicale, parcurgându-se astfel, o 
nouă etapă de colaborare şi sprijin reciproc, în interesul personalului şi instituţiei. 

    Reprezentanţii poliţiei de frontieră au participat la întâlniri cu structurile 
sindicale şi profesionale, dialogul promovat fiind transparent şi constructiv şi au 
soluţionat în conformitate cu prevederile legale, 107 CR- uri adresate instituţiei ( 
DIAMANTUL – 34, SNAPF – 27, EUROPOL – 20, PRO LEX – 8, SNAP – 4, 
DECUS – 2, SNPPC – 1, altele – 11).  

    Îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi de dotare, asigurarea drepturilor pentru 
personal, prevăzute în legislaţie au constituit principalele repere ale cooperării şi 
dialogului între IGPF şi organizaţiile profesionale şi sindicale. 
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8. DIFICULTĂŢI IDENTIFICATE ÎN ACTIVITATE / 
PROPUNERI DE EFICIENTIZARE A ACTIVITĂŢII 

 
 Diminuarea capacităţii operaţionale a structurilor PFR, prin creşterea 

deficitului de personal ca urmare a aplicării normelor legale privind pensiile militare 
de stat;  

 Creșterea timpilor de așteptare la trecerea frontierei de stat, din cauza  
intensificării traficului prin punctele de trecere a frontierei, în aceleași condiții de 
infrastructură rutieră, precum și a reintroducerii controalelor sistematice, în 
conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 458 din 2017; 

   Măsuri dispuse: 
- Suplimentarea personalului pentru efectuarea verificărilor la trecerea 

frontierei de stat, prin utilizarea de personal din cadrul turelor aflate în 
repaus;  

- Efectuarea de manevre de personal de pe un sens pe altul; 
- Utilizarea tuturor resurselor umane și materiale aflate la dispoziție. 
 Fonduri insuficiente pentru întreținerea fâșiei de protecție a frontierei; 
 Creșterea presiunii migranților la frontiera terestră cu Serbia și Bulgaria; 
 Reactivarea rutei de migrație pe Marea Neagră în anul 2017  ( 6 cazuri cu 

537 migranți și 12 călăuze). 
 Măsuri: 

- Întărirea dispozitivului de supraveghere la Marea Neagră;  
- Continuarea schimbului de informații în cadrul Forumului de Cooperare la 

Marea Neagră;  
- Întărirea cooperării pe plan bilateral România –Turcia; 
 Dificulăți întâmpinate în identificarea migranților și efectuarea cercetărilor 

din lipsa traducătorilor autorizați pentru limbi rare; 
 Dificultăţi în menținerea în stare de funcționare a echipamentelor utilizate 

pentru supravegherea și controlul frontierei datorate timpilor mari de reparații. 
 
 

9. OBIECTIVE 2018 
 
• Asigurarea şi menţinerea unui nivel înalt de supraveghere şi control la frontieră 

şi în spaţiul de liberă circulaţie, inclusiv prin introducerea și utilizarea unor 
tehnologii moderne, la nivelul standardelor europene, în funcție de necesitățile 
operative; 

• Monitorizarea şi evaluarea în permanenţă a modului de acţiune privind 
controlul frontierei de stat, urmărind respectarea prevederilor aquis-ului 
Schengen, precum şi implementarea recomandărilor experţilor europeni; 

• Susţinerea şi promovarea marilor proiecte europene strategice în materie de 
management al frontierelor externe şi imigraţiei, respectiv elaborarea unor 
politici eficiente în aceste domenii; 
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• Desfăşurarea activităţilor necesare pentru absorbţia la un nivel maxim a 
fondurilor comunitare nerambursabile destinate securizării frontierei externe a 
Uniunii Europene; 

• Menţinerea şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare / cooperare, atât în plan 
intern, cât şi în plan internaţional cu autorităţile cu atribuţii în managementul 
frontierelor şi cu structurile similare din celelalte state membre ale Uniunii 
Europene, ţări vecine şi terţe; 

• Asigurarea resurselor umane, materiale şi logistice necesare implementării 
managementului integrat al frontierei; 

• Dezvoltarea competenţelor profesionale, precum şi menţinerea la un nivel 
ridicat al gradului de pregătire a personalului propriu, în vederea aplicării 
corecte a legislației naționale și comunitare; 

• Asigurarea transparenței instituționale și a deschiderii către cetățean, cu 
respectarea legislației în vigoare; 

• Dezvoltarea Unității Naționale de Informații privind Pasagerii. 
 
 
 
 
 
 


