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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.
Organizare instituţională:
 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;
 65 Puncte de Trecere a Frontierei (41 la frontiera externă și 24 la frontiera
internă);
 11 Puncte 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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2. OBIECTIVE INSTITUŢIONALE
 Implementarea unui management organizatoric dinamic şi
flexibil, care să permită modernizarea permanentă a
Poliției de Frontieră Române, în acord cu cerinţele
naţionale şi europene.
 Asigurarea necesarului de resurse umane, tehnică, mijloace de mobilitate
terestră şi navală, alte echipamente specifice şi bunuri materiale, pentru
îndeplinirea misiunilor specifice de către toate structurile din subordine.
 Gestionarea şi utilizarea eficientă a resurselor financiare alocate la nivelul
instituţiei.
 Aplicarea politicilor şi priorităţilor naţionale şi europene, într-o manieră unitară
şi coerentă în acord cu atribuţiile conferite de legislația specifică domeniului de
activitate.
 Monitorizarea, coordonarea și evaluarea permanentă a activităților privind
executarea controlului la frontiere, a modului de implementare a aquis-ului
Schengen la nivelul structurilor subordonate şi urmărirea aplicării celor mai
bune practici europene în activitatea de control la frontiere, precum și a
activităților de prevenire şi combatere a migraţiei ilegale şi infracţionalităţii
transfrontaliere.
 Gestionarea eficientă a migraţiei ilegale şi a infracţionalității transfrontaliere
înregistrate în zona de competenţă teritorială a poliţiei de frontieră, prin
implementarea, într-o manieră unitară, a măsurilor specifice de prevenire şi
combatere a acestora, coordonarea – în limitele şi condiţiile stabilite de lege –
activităţilor desfăşurate de structurile subordonate şi derularea efectivă de
acţiuni de investigare şi cercetare a infracţiunilor deosebit de grave
circumscrise crimei organizate, migraţiei ilegale şi criminalităţii
transfrontaliere.
 Asigurarea unei reprezentări de înalt nivel a statului român, a Ministerului
Afacerilor Interne şi a Poliției de Frontieră Române în relaţiile de cooperare cu
structurile similare din ţările vecine, cu structurile partenere din ţările membre
U.E., cu agenţiile europene, precum şi cu alte instituţii cu care se colaborează.
 Asigurarea transparenţei instituţionale şi a deschiderii către cetăţean, cu
respectarea legislaţiei în vigoare.
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3. MANAGEMENTUL RESURSELOR INSTITUȚIONALE
3.1. EFICIENTIZARE STRUCTURALĂ
În anul 2018 s-a avut în vedere implementarea unui
management organizatoric dinamic şi flexibil, care să conducă
la modernizarea permanentă a PFR, funcţie de necesităţile şi
cerinţele naţionale şi comunitare.
În acest sens, în scopul eficientizării activităţilor desfăşurate
la nivelul PFR, în anul 2018 au fost efectuate modificări organizatorice prin ordine ale
ministrului afacerilor interne, dispoziții ale inspectorului general și ale șefilor de
inspectorate teritoriale/directorului Gărzii de Coastă, ce au vizat:
 schimbarea denumirii structurilor de combatere a migrației ilegale și
infracționalității transfrontaliere (de la nivel central și teritorial) și redistribuirea
unor posturi dedicate activităților de prevenire;
 transferarea internă a unor servicii în cadrul direcţiilor din aparatul central;
 înfiinţarea Direcţiei Platforme Europene de Cooperare şi Suport Informaţional şi a
Direcţiei Asigurare Logistică, posturile fiind asigurate prin redistribuire /
transformare.
La nivelul Poliţiei de Frontieră Române, situaţia alocării posturilor existente la
data de 31.12.2018 este următoarea:
- 71% frontierei externe,
- 21% frontierei interne,
3% I.G.P.F.,
5% structurilor subordonate nemijlocit I.G.P.F. şi unităţilor de învăţământ.
Din totalul alocat, un procent de 81,6% îl reprezintă posturile operative, iar
18,4% cele neoperative.
3.2.

RESURSE UMANE

Asigurarea necesarului de resurse umane la nivelul
structurilor poliției de frontieră a fost unul din obiectivele prioritare
ale instituţiei noastre, în contextul în care avem obligaţia
îndeplinirii misiunilor specifice şi asigurării unui înalt nivel de
supraveghere şi control a întregii frontiere, în special, a frontierei
externe U.E.
Astfel, în anul 2018, prin efectul Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de
stat, au încetat raporturile de serviciu/muncă 240 angajați, din care 28 ofițeri, 185 agenți
și 27 personal contractual.
În acest context, au fost efectuate demersurile necesare pentru încadrarea
posturilor rămase vacante, atât din rândul absolvenţilor unităţilor de învăţământ cu
specific „Poliție de Frontieră”/alte unități ce oferă specializarea necesară PFR, cât şi
prin încadrare directă, din sursă externă, fiind derulate următoarele activităţi:
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 încadrarea a 600 absolvenţi, promoțiile Iulie şi Noiembrie 2018 proveniţi de
la Scoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu”;
 organizarea concursurilor pentru ocuparea a 398 posturi de execuţie de
specialitate şi a 140 posturi de conducere.
Conform dinamicii de personal realizată la data de 31.12.2018, procentul de
încadrare, raportat la numărul posturilor prevăzute, este de 91,81% (83,7% ofiţeri,
93,6% agenţi și 91,5% P.C.).
3.2.1. PREGĂTIREA PROFESIONALĂ
În anul 2018, în cadrul procesului de formare profesională iniţială şi continuă a
poliţiştilor de frontieră, s-a organizat şi desfăşurat recrutarea candidaţilor pentru
instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru PFR, sesiunile iulie-august 2018
şi ianuarie 2019, fiind organizate şi desfăşurate 2 examene de admitere şi 2 examene de
absolvire.
A fost coordonată activitatea de pregătire a scafandrilor Poliției de Frontieră
Române, fiind desfășurate 14 misiuni de pregătire a acestora în colaborare cu
Serviciul Independent pentru Intervenții și Acțiuni Speciale al IGPR și 3 misiuni de
pregătire în colaborare cu Grupul Naval al Forțelor pentru Operațiuni Speciale din
cadrul Statului Major al Forțelor Navale.
În anul 2018 în cadrul instituțiilor de învățământ ale PFR, au fost organizate
cursuri de capacitate în vederea obținerii gradului profesional următor pentru 953 de
polițiști de frontieră care au îndeplinit condițiile legale iar 2.119 poliţişti de frontieră
(178 ofiţeri şi 1.941 agenţi) au fost pregătiţi în diverse domenii de activitate necesare
îndeplinirii atribuţiilor postului, în cadrul a 114 cursuri pentru dezvoltarea
carierei/programe formative.
De asemenea, 125 poliţişti de frontieră (98 ofiţeri şi 26 agenţi) au participat la
132 programe/stagii de formare pe linii de activitate organizate de Agenţia FRONTEX,
CEPOL, Marshall, OIM, Comisia Europeană şi EUROPOL (sesiuni de instruire,
conferinţe şi reuniuni), iar 98 poliţişti (91 ofiţeri şi 7 agenţi) au participat la grupuri de
lucru/activităţi practice desfăşurate sub egida instituţiilor europene.
Pentru a veni în sprijinul instituţiilor colaboratoare, în cadrul unităţilor de
învăţământ ale PFR, au fost organizate cursuri/programe formative pentru 643 cursanţi
care încadrează mijloace de mobilitate navală din cadrul structurilor I.G.P.R., I.G.S.U. și
I.G.J.R.
3.2.2. ASISTENŢĂ PSIHO-SOCIOLOGICĂ
Activitatea desfăşurată de către ofiţerii psihologi din Poliţia de Frontieră Română a
presupus implicarea în gestionarea problematicii specifice atât la nivelul structurilor, cât
şi la nivel individual, reușind alături de alte măsuri luate de managementul PFR, să
faciliteze într-o manieră suportivă adaptarea personalului la solicitările specifice locului
de muncă.
Asistenţa psihologică s-a materializat prin:
 7.443 activităţi de asistenţă psihologică;
 1.356 intervenţii psihologice primare;
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 5.890 activităţi de evaluare psihologică;
 113 activităţi psihoterapie/consiliere psihologică;

36 activităţi de monitorizare psihologică.
Reprezentanţi ai PFR au participat la activitățile din cadrul proiectului ,,Un
parteneriat pentru schimbare - managementul furiei şi controlul emoţiilor negative la
locul de muncă", finanţat prin programul Erasmus+ al Comisiei Europene, I.G.P.F.
având calitatea de partener.
3.2.3. STAREA ȘI PRACTICA DISCIPLINARĂ
 935 polițiști de frontieră recompensați (cu 11,1% mai mult comparativ cu anul
2017);
 159 polițiști de frontieră sancționați (în scădere cu 8,75% faţă de anul 2017) 2
agenți de poliţie de frontieră fiind destituiţi din funcţia publică.
3.3. RESURSE FINANCIARE
Activitatea financiar-contabilă s-a desfăşurat în scopul asigurării finanţării
corespunzătoare, atât a activităţilor de supraveghere şi control a frontierei cât şi a
activităţilor financiar-logistice ale structurilor PFR, asigurării echilibrului financiar,
finanţării ordonatorilor terţiari subordonaţi şi a urmărit încadrarea cheltuielilor în limitele
creditelor aprobate.
Execuția bugetară generală a fost de 99,94 %, toate obiectivele și acțiunile de
investiții aprobate fiind finalizate.
Structura bugetului, pe principalele categorii de cheltuieli, a fost următoarea:
cheltuieli de personal 89,64%, bunuri și servicii 5,66%, proiecte cu finanţare din fonduri
externe nerambursabile 2,83% și active nefinanciare 1,87%.
3.4. RESURSE LOGISTICE
Activitățile desfășurate în domeniul resurselor logistice sunt prezentate adecvat
Componentei tehnice a Sistemului Integrat pentru Securitatea Frontierei (SISF), definit
prin Strategia naţională de management integrat al frontierei de stat a României în
perioada 2018-2020, aprobată prin H.G. nr. 486/2018.
Componenta tehnică a SISF este reprezentată de următoarele subsisteme - suport:
3.4.1. SUBSISTEMUL „SUPRAVEGHERE”
- reprezintă ansamblul
mijloacelor tehnice destinate observării frontierei folosind tehnologii bazate în
principal pe senzori cu termoviziune, radare, camere video specializate sau combinaţii
ale acestora.
În vederea creşterii gradului de dotare și modernizare a mijloacelor tehnice
existente, în cursul anului 2018 au fost derulate activităţi pentru:
 achiziționarea a 100 binocluri de vedere pe timp de noapte;
 pregătirea și derularea în perspectivă a achizițiilor pentru autospeciale de
supraveghere cu termoviziune și platforme mobile de supraveghere, camere
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portabile fără răcire, navă maritimă de patrulare și șalupe de intervenție necesare
acţiunilor FRONTEX, etc.
 Testarea la Marea Neagră, în cadrul proiectului de cercetare “SAFESHORE”
(System for Detection of Threat Agents in Maritime Border Environment), a
prototipului dezvoltat să integreze diferite tehnologii şi tipuri de senzori capabil să
completeze sistemele existente de supraveghere a frontierei.
Gradul de dotare cu mijloace tehnice destinate observării frontierei este de 52%.
3.4.2. SUBSISTEMUL „CONTROL” - dedicat efectuării controlului identităţii
persoanelor, al bunurilor pe care acestea le deţin asupra lor şi al mijloacelor de
transport, la tranzitarea punctelor de trecere situate la frontiera externă.
Gradul de dotare cu mijloace tehnice destinate controlului la frontieră este de
70%.
Pentru întărirea controlului la frontieră, în anul 2018 au fost achiziționate
următoarele echipamente:
 50 endoscoape pentru inspecția spațiilor greu accesibile;
 80 oglinzi pentru inspecția mijloacelor de transport;
 45 dispozitive de detecţie contrabandă, prin verificarea densității materialelor;
 176 terminale mobile multifuncţionale şi 82 cititoare fixe pentru controlul
documentelor de călătorie.
Proiectul “ABC4EU” (Automated Border Control Gates for Europe) – s-a
realizat testarea unei soluții de tip Sistem de Intrare/Ieșire la frontieră terestră în PTF
Calafat. S-a elaborat documentația de achiziție pentru implementarea unui sistem de 6
porți ABC în Aeroportul Otopeni.
Programul Second Line of Defense/ NSDD – Nuclear Smuggling Detection
and Deterrence - au fost instalate echipamente în PTF Constanţa şi PTF Jimbolia, în
total fiind instalate 109 portaluri monitoare de detecţie a radiaţiei nucleare la nivelul
structurilor teritoriale.
3.4.3. SUBSISTEMUL „COMUNICAŢII FIXE“ – reprezintă ansamblul
reţelelor de transport de date de bandă largă, securizată, prin intermediul căreia se
realizează schimbul de informaţii între locaţiile fixe, cuprinzând inclusiv
infrastructura fixă necesară funcţionării subsistemului „Radiocomunicaţii mobile
profesionale“.
În vederea modernizării sistemelor de comunicaţii gestionate, au fost adoptate
măsuri pentru:
 upgrade-ul sistemului de videoconferinţă - a fost extins la 11 sedii aeroportuare şi au
fost modernizate echipamentele instalate la structurile situate la frontiera externă a
U.E., pentru a asigura videoconferinţă cu mai mulţi participanţi;
 realizarea în contextul EUROSUR, a upgrade-ului nodurilor de comunicaţii şi
amenajarea Centrelor Regionale de Coordonare la Garda de Coastă, ITPF Iaşi, ITPF
Sighetu Marmaţiei şi ITPF Timişoara.
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3.4.4. SUBSISTEMUL „RADIOCOMUNICAŢII MOBILE PROFESIONALE“
asigură suportul tehnic pentru realizarea schimbului de informaţii (voce şi date) între
elementele operative mobile, precum şi între acestea şi centrele de comandă şi control.
4.
5.
În vederea dezvoltării și menținerii în stare de funcțiune a sistemului de
comunicații mobile în standard TETRA au fost derulate activitățile pentru:
 achiziționarea a 200 terminale portabile;
 instalarea și configurarea stațiilor mobile TETRA pe 197 de autovehicule.
3.4.5.SUBSISTEMUL „INFRASTRUCTURĂ” - cuprinde ansamblul
construcţiilor civile necesare proiectului SISF (imobile noi, modernizări de construcţii
existente, execuţii sau consolidări de stâlpi, turnuri şi piloni pentru instalarea
echipamentelor de supraveghere şi de comunicaţii, racordare la utilităţi etc.).
În cursul anului 2018, în vederea dezvoltării şi modernizării infrastructurii PFR au
fost derulate activităţi pentru:
 construirea unui nou sediu pentru SPF Isaccea;
 modernizarea și extinderea sediilor SPF Siret și SPF Valea Vișeului;
 semnarea contractelor pentru reabilitarea termoenergetică a sediilor la STPF Calafat,
ITPF Giurgiu, STPF Arad, ITPF Oradea;
 întocmirea și depunerea documentațiilor de proiectare pentru reabilitarea
termoenergetică a sediilor SPF Bechet, SPF Orlea și PTF Negru Vodă;
 atribuirea contractului de proiectare în faza de studiu de fezabilitate pentru obiectivul
“Construire Sediu UNIP”;
 întocmirea documentațiilor tehnice de proiectare pentru construirea unui sediu nou la
SPF Tomești, amenajarea spațiilor de pregătire la Școala Iași și reabilitare sediu,
construire depozit de obiecte confiscate și amenajare de camere de anchetă la ITPF
Sighetu Marmației;
 achiziția de generatoare și stabilizatoare de tensiune pentru pontoane.
3.4.6 SUBSISTEMUL „INFORMATIC“ (IT) - ansamblu de aplicaţii
informatice, precum şi infrastructura hardware şi software asociată care permite
personalului PFR accesul la o gamă largă de resurse informatice.
Pentru optimizarea Sistemului Informatic Online al PFR au fost achiziționate
echipamente de resort: 1.300 staţii de lucru, 11 servere, 33 UPS rackabil 3000VA, 37
multifuncționale laser; 1 sistem de videostreaming online al conferinţelor, 1 sistem
de videoproiecţie, 26 routere, 157 licențe antivirus.
3.4.7. SUBSISTEMUL „MOBILITATE“ cuprinde platforma terestră–navală–
aeriană a SISF şi include toate mijloacele de transport utilizate în cadrul operaţiunilor
de supraveghere şi intervenţie la frontiera de stat.
Gradul de înzestare cu mijloace auto este de 53%, respectiv 78% cu mijloace navale.
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În anul 2018 au fost achiziționate 189 autospeciale de patrulare 4x4 Dacia
Duster, repartizate structurilor teritoriale ale Poliției de Frontieră.
3.4.8. SUBSISTEMUL „SUPORT LOGISTIC INTEGRAT“ (SLI) este destinat
asigurării operaţiunilor de întreţinere a capabilităţilor SISF pe întreaga perioadă a
ciclului de viaţă al acestuia.
Menținerea în stare de funcționare a mijloacelor tehnice din dotarea structurilor
teritoriale ale Poliției de Frontieră s-a realizat prin asigurarea reparațiilor la camerele de
supraveghere cu termoviziune portabile și a celor din compunerea sistemelor fixe de
supraveghere, a autospecialelor de supraveghere cu termoviziune precum și a altor
componente electronice din compunerea sistemelor fixe.
De asemenea, au fost desfășurate activități de mentenanțaă preventivă și corectivă
în vederea asigurării unei disponibilităţi ridicate a serviciilor oferite de subsistemele de
comunicaţii.
Au fost asigurate servicii de mentenanță pentru sistemul de propulsie și energetic
din dotarea navelor maritime de supraveghere și de intervenție.
În cadrul Bazei de Reparaţii Nave Brăila au fost realizate reparații și revizii la 597
mijloace de mobilitate navală, inspecții tehnice la 137 nave și s-a asigurat mentenanța
preventivă și corectivă în post garanție la portalurile de detecție radiații.

3.5.

REGLEMENTĂRI ŞI CONTENCIOS

3.5.1. ARMONIZARE LEGISLATIVĂ
S-a avut în vedere aplicarea politicilor şi priorităţilor naţionale
şi europene într-o manieră unitară şi coerentă în acord cu atribuţiile
conferite de legea specifică domeniului de activitate.
În acest sens au fost finalizate şi înaintate spre promovare 5
proiecte de Hotărâri de Guvern, 1 proiect de Lege şi 2 proiecte de
Ordin al ministrului.
Au fost realizate o serie de întâlniri cu autorităţile implicate în activităţile de
control la frontieră (ANAF, CNAIR), în contextul implementării măsurilor prevăzute în
Memorandumul cu tema „Măsuri pentru îmbunătățirea activității în punctele de trecere
a frontierei şi/sau a calității acestora, în scopul reducerii timpilor de așteptare”.
În 2018 au fost gestionate 1.667 dosare civile, aflate pe rolul diferitelor instanţe
de judecată, atât din Bucureşti, cât şi din teritoriu, în diferite faze procesuale.
Din totalul dosarelor aflate în lucru în perioada analizată, au fost soluţionate 653
dosare, din care: 538 cauze s-au soluţionat favorabil, iar 115 s-au soluţionat nefavorabil
I.G.P.F.
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4. REALIZĂRI ÎN DOMENIUL DE COMPETENŢĂ
A. DEŢINEREA PREŞEDINŢIEI FORUMULUI DE COOPERARE LA
MAREA NEAGRĂ
Poliţia de Frontieră Română a deţinut în perioada decembrie 2017 - noiembrie
2018 preşedinţia Forumului de Cooperare la Marea Neagră, aflându-se la al patrulea
mandate. Pe perioada mandatului, în luna septembrie 2018, s-a desfăşurat sub
coordonarea părţii române, în plan virtual (interconectarea NCC-urilor), Exercițiul
”Black Sea Hawk 2018”.
În cadrul celei de – a XIX-a Întâlniri Anuale a Şefilor Poliţiilor de Frontieră /
Gărzilor de Coastă din ţările riverane Mării Negre, desfăşurată în perioada 0607.11.2018, la Odessa - Ucraina, delegaţia română a efectuat transferul Preşedinţiei
Forumului la Marea Neagră către Administraţia Serviciului Frontierei de Stat a Ucrainei
şi a prezentat raportul de activitate în perioada deţinerii mandatului.
B. DESCHIDEREA PUNCTULUI
DOBROMIR-KRUSHARI

DE

TRECERE

A

FRONTIEREI

În data de 17 decembrie 2018, în localitatea Dobromir, a avut loc inaugurarea
oficială a Punctului de Trecere a Frontierei Dobromir, deschis în regim de trafic
internațional, la frontiera cu Republica Bulgaria. Deschiderea acestuia punct de frontieră
se înscrie în sfera consolidării relaţiilor bilaterale dintre cele două state, răspunzând
dezideratelor acestora de promovare şi susținere a intereselor comune.
P.T.F. Dobromir - Krushari este deschis pentru traficul internațional de persoane,
precum și pentru traficul internațional de mărfuri, până la limita unei greutăți totale de
3,5 tone. Prin acest punct de frontieră nu este permis transportul de materiale
periculoase, animale vii şi produse supuse controlului fitosanitar.
C. ÎNTÂLNIRI CU STATELE VECINE
În scopul intensificării relațiilor de colaborare interinstituțională internațională în
domeniul transfrontalier, conducerea Poliției de Frontieră Române a avut întâlniri cu
șefii instituțiilor cu atribuții la frontieră din statele vecine (Ucraina, Ungaria şi
Moldova), ocazie cu care au fost dezbătute probleme actuale înregistrate la frontiera
comună, precum şi identificarea unor noi metode de cooperare, inclusiv pe segmentul
fluidizării traficului la frontiere.
1. În data de 8 iunie 2018, în Punctul de Trecere a Frontierei Artand - Borş, s-a
desfăşurat întâlnirea şefilor autorităţilor cu atribuţii la frontieră din România şi
Ungaria.
Cu ocazia întrevederii, ţinând cont de interesele economice şi sociale ale celor
două ţări, autorităţile de frontieră au convenit deschiderea ocazională a unui punct de
trecere între localităţile Santăul Mare (România) şi Nagykereki (Ungaria), în scopul
efectuării unor transporturi de materiale de construcţii, demers care s-a materializat în
data de 06.11.2018.
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2. În data de 04.12.2018, la sediul Inspectoratului General al Poliţiei de
Frontieră, a avut loc vizita unei delegaţii a Administraţiei Serviciului Frontierei de
Stat a Ucrainei, condusă de către şeful instituției, în vederea participării la cea de-a
X-a şedinţă a Împuterniciţilor de Frontieră Principali ai României şi U crainei.
În cadrul întrevederii, a fost semnat Planul privind dezvoltarea cooperării
instituţiilor de frontieră ale României şi Ucrainei pentru anul 2019, s-a discutat
despre deschiderea Punctului de Trecere a Frontierei Isaccea – Orlovka şi au fost
abordate aspecte privind promovarea și materializarea conceptului de control comun la
frontieră.
3. În data de 22 noiembrie 2018, în cadrul Ședinței Comune a Guvernelor din
Republica Moldova și România, şeful Poliţiei de Frontieră Române împreună cu
omologul său din Republica Moldova au semnat un document de cooperare bilaterală
privind constituirea şi activităţile echipelor mixte de patrulare la frontiera de stat.
Patrularea în comun la frontieră are o contribuţie importantă în realizarea unui
sistem eficient de supraveghere a frontierei de stat, precum şi în schimbul de informaţii
în domeniul prevenirii şi combaterii infracţionalităţii transfrontaliere.
În perioada 29 – 30.11.2018, la Chișinău /Republica Moldova, a avut loc întâlnirea
șefilor autorităților de frontieră din România și Republica Moldova.
D. DEZVOLTAREA UNITĂŢII NAŢIONALE DE INDORMAŢII PRIVIND
PASAGERII
În data de 19 septembrie 2018 a avut loc Conferința de deschidere a Proiectului
“Dezvoltarea Unității Naționale de Informații privind Pasagerii (UNIP)”, proiect
finanțat din Fondul pentru Securitate Internă – componenta pentru cooperare
polițienească.
Bugetul total al proiectului este de aproximativ 5,2 milioane de euro, finanţat prin
Fondul de Securitate Internă, din care contribuţia Uniunii Europene este de 3,9 milioane
de euro, iar contribuţia naţională este de 1,3 milioane de euro și se derulează pe o
perioadă de patru ani.
Prin acest proiect, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Române își
propune modernizarea soluției informatice împreună cu realizarea unei soluții de
Disaster Recovery a datelor, pregătirea personalului în domeniul analizării și prelucrării
datelor PNR, dar și asigurarea unor condiții optime de lucru pentru desfășurarea
activității specifice.
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4.1.

REZULTATE ALE SITUAŢIEI OPERATIVE PRIVIND
CONTROLUL ŞI SUPRAVEGHEREA FRONTIEREI

a) În anul 2018, valorile traficului de călători prin punctele de trecere a frontierei au
fost cu aproximativ 5,6 % mai mari în comparaţie cu anul precedent, iar cele pentru
traficul mijloacelor de transport cu 2,8% mai mari.
Traficul de călători
Traficul mijloacelor de transport

2017
59.714.986
16.150.615

2018
Tendinţe

63.044.794

16.596.623

b) În conformitate cu prevederile Codului Frontierelor, în anul 2018 nu s-a permis
intrarea în ţară unui număr de 7.388 de persoane, înregistrându-se o creştere de 35,5%
faţă de anul anterior când au fost aplicate 5.462 măsuri de nepermiterea intrării în ţară.
Atrag atenţia modificările semnificative apărute la frontiera cu Moldova (creştere cu
120,5%) și Bulgaria (scădere cu 27%).
c) În perioada de referinţă au fost depistate 17.883 fapte ilegale (7.524 infracţiuni
şi 10.359 contravenţii), cele mai multe înregistrându-se în domeniile: trecere/tentativă
de trecere ilegală a frontierei, contrabandă și fraudă vamală și fals şi uz de fals.

FAPTE
ILGALE



Infracţiuni
Contravenţii
TOTAL

2017
2018
8.436 7.524
8.155 10.359
16.591 17.883

Tendinţe
-912
-10,8%
2.204
27%
1.292
7,8%






25,6% din numărul faptelor penale au fost constatate la frontiera cu R. Moldova, cea
mai mare creștere faţă de perioada similară 2017 înregistrându-se la frontiera aeriană
(52,3%), iar cea mai mare scădere la frontiera cu Serbia (58,5%).
32,9% din numărul total al sancțiunilor contravenționale au fost aplicate la frontiera
cu R.Moldova. De asemenea, comparativ cu anul 2017, se constată scăderea cu
43,6% a numărului de sancţiuni contravenţionale aplicate în porturi, creșterea cu
94,4% la frontiera cu Serbia și cu 64,2% la frontiera aeriană.

d) În perioada de referinţă, la frontierele României au fost depistate 6.642
persoane în trecere/tentativă de trecere ilegală a frontierei, numărul acestora fiind de
aproximativ 2,5 ori mai mic comparativ cu anul 2017 când au fost depistate 15.700
persoane.
După scopul în care au fost săvârşite aceste treceri, situaţia se prezintă astfel:
2017
2018
TENDINŢE
14.788 5.773 -9.015 -61,0% 
Migraţie ilegală
253
399
146
57,7% 
Trafic ilegal cu bunuri
226
195
-31
-13,7% 
Treceri ilegale cu autor necunoscut
433
275
-158
-36,5% 
Alte scopuri
TOTAL
15.700 6.642 -9.058 -57,7% 
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e) Migraţia ilegală la frontiera României
În raport cu fluxul de migranți ce a afectat teritoriile statelor europene, atât
membre ale Uniunii Europene cât și terțe, cum ar fi cele din Balcanii de Vest, numărul
migranților depistați la frontierele României în anul 2018, a fost în scădere față de
nivelul anului anterior.
În perioada analizată au fost depistați;
 5.773 cetăţeni străini implicaţi în migraţia ilegală, astfel:
2017
2.840
3.006

Persoane
depistate
în intrare
trecere/tentativa de trecere ilegală
ieşire
Persoane blocate la frontieră pe teritoriul
statului vecin în momentul depistării în 8.942
tentativă de intrare ilegală în România
TOTAL
14.788

2018
1.649
1.337

TENDINŢE
-1.191 -41,9% 
-1.669 -55,5% 

2.787

-6.155

-68,8%



5.773

-9.015

-61%



 847 persoane provenind din ţări producătoare de migranţi au depus cereri pentru
acordarea statutului de azilant la structurile poliţiei de frontieră în momentul
depistării în trecere / tentativă de trecere ilegală a frontierei;
 185 călăuze/facilitatori.
Comparativ cu anul 2017, se constată:
 Scăderea numărului de persoane depistate la frontiera verde cu 52,9% pe sensul
de intrare în România și cu 80% pe sensul de ieșire;
 Creșterea de 4 ori a numărului de migranți ascunși în mijloace de transport la
intrarea în țară și cu peste 25% pe sensul de ieșire;
Pentru gestionarea fenomenului migraţionist la frontierele României, în
eventualitatea unui aflux masiv de migranţi, au fost luate o serie de măsuri, după
cum urmează:
 la frontiera cu Serbia, au fost menţinute în anul 2018, măsurile de acţiune derulate
împreună cu forţele participante din cadrul MAI şi cele de relocare a personalului
şi a tehnicii de patrulare şi supraveghere. De asemenea, au fost executate misiuni
de supraveghere aeriană cu sprijinul IGAv care au totalizat 19 ore de zbor,
conform planului de cooperare existent;
 la frontiera cu Republica Bulgaria, începând cu luna iunie, au fost adoptate măsuri
pentru întărirea supravegherii și controlului la frontieră, care au presupus inclusiv
relocarea personalului şi a tehnicii din dotarea ITPF Giugiu pentru întărirea
zonelor de risc identificate. Totodată, conform planului de cooperare cu IGAv, a
fost intensificată supravegherea aeriană, fiind executate misiuni care au totalizat
313 ore de zbor.
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PRINCIPALELE
DESCOPERIRI
PE
INFRACŢIONALITĂŢII TRANSFRONTALIERE

LINIA

COMBATERII

Poliţia de Frontieră Româna a acordat în anul 2018 o atenţie deosebită combaterii
şi prevenirii infracţionalităţii transfrontaliere, în acest sens fiind înfiinţate structuri de
prevenire a actelor ilegale săvârşite la frontiera de stat.
Un rol important l-a avut cooperarea cu autorităţile europene în vederea
contracarării fenomenelor infracţionale transfrontaliere, poliţiştii de frontieră participând
la întâlniri de lucru punctuale în cadrul cărora s-au realizat schimburi de informaţii
referitoare la grupări de criminalitate organizată care acţionează transfrontalier.
Ca urmare a acțiunilor desfășurate, independent sau în cooperare cu autorități
naționale sau internaționale, în cursul anului 2018, polițiștii de frontieră au descoperit:

Autovehicule suspecte a fi furate
Arme
Cartușe
Valoarea bunurilor reținute(mil lei)
Țigări (pac)
Aur (kg)
Argint (kg)
EURO
USD
LEI
Obiecte de patrimoniu
Monede de patrimoniu

2017
151
99
6.087
109,5
4.914.376
4,356
4,480
340.857
424.720
489.378
3
0

2018
253
250
10.115
152,5
4.779.494
3,804
12,886
191.170
58.802
1.060.316
111
461

 au fost identificate şi destructurate 18 grupuri organizate (conform Codului
Penal) în vederea săvârşirii infracţiunii de contrabandă cu ţigări în care au fost
identificate 160 persoane.
 bunuri contrafăcute purtând mărci internaţionale protejate, după cum urmează:
 144.427 bucăţi articole de îmbrăcăminte şi lenjerie;
 30.019 bucăţi produse cosmetice şi de parfumerie;
 121.166 perechi încălţăminte;
 392.020 bucăți alte produse (electronice, electrice, jucării, accesorii IT,
accesorii auto, articole sticlărie/porţelan, etc.).
 26,691 kg cocaină, 6,208 kg heroină, 19,057 kg canabis, 0,390 kg hașiș, 0,118
kg marijuana, 5.045 l și 1,2 kg precursori, 960 bucăţi și 30 fiole anabolizante, 6,73
kg și 683 bucăţi alte stupefiante, 1.199 bucăţi, 5 fiole și 7,154 kg substanțe
psihotrope, 5,724 kg și 45 bucăţi amfetamine.
 34 ambarcații, 20 motoare bărci, 14.853 m plase monofilament, 1.478 unelte de
pescuit, 10.528 kg pește, fiind constatate 871 infracţiuni de braconaj piscicol şi
aplicate 1.058 contravenţii în valoare de 166.100 lei.
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PREGĂTIREA PRELUĂRII DE CĂTRE ROMÂNIA A PREŞEDINŢIEI
CONSILIULUI UE
În contextul pregătirii privind exercitarea Preşedinţiei Consiliului UE de către ţara
noastră în anul 2019, pentru îndeplinirea prevederilor OMAI nr. 101/2017, cu
modificările şi completările ulterioare, la nivelul aparatului central al IGPF, s-a asigurat
participarea unui număr de 28 de poliţişti de frontieră la o serie de activităţi de
pregătire, desfăşurate pe mai multe paliere, după cum urmează:
 48 cursuri şi stagii de perfecționare organizate în cadrul ISOP - Programe de
formare în scopul pregătirii Preşedinţiei României la Consiliul U.E.;
 6 sesiuni de instruire, organizate de către Ministerul Afacerilor Externe, în
parteneriat cu Institutul European Român, Institutul Francez şi Ecole Nationale
d’Administration (ENA).
De asemenea, în cursul anului 2018 s-a menţinut un contact permanent cu celelalte
structuri MAI pentru a gestiona eficient dosarele din competenţa directă, subsumate
participării PFR la Grupurile de Lucru sub egida Consiliului: Frontiere / Comitet Mixt,
Frontiere / Documente False, DAPIX – interoperabilitate, DAPIX – schimb de informaţii
pe componenta PNR, dar şi reuniuni la nivel de experţi organizate de către Comisia
Europeană / Agenţia eu-LISA, după caz, privind implementarea Regulamentului EES,
evaluarea implementării Regulamentului EUROSUR, precum şi a altor dosare
circumscrise domeniului JAI, care sunt tangente sferei de activitate a PFR.

5.

SUPORT DECIZIONAL

Suportul decizional la nivelul Poliției de Frontieră Române a fost asigurat prin
stabilirea priorităților, obiectivelor, responsabilităților, a cadrului juridic precum și prin
îmbunătăţirea comunicării pe verticală şi orizontală şi creşterea fluxului informaţional în
ambele sensuri prin dezvoltarea reţelei INTRANET.
În cadrul instrumentelor necesare asigurării suportului decizional, la nivelul
instituţiei au fost avute în vedere realizarea evaluări riscurilor, inclusiv a celor de
corupţie, procedurarea activităţilor specifice, evaluarea şi raportarea periodică a stadiului
de implementare a cerinţelor standardelor de control intern managerial.
5.1.

ACTIVITATEA DE CONTROL

În domeniul de competență au fost efectuate 139 activități de control, din care 5
controale de fond, 27 controale tematice şi 107 controale inopinate, au fost propuse şi
aprobate de către conducerea entităţilor publice 693 măsuri, după cum urmează: 33
cercetări prealabile, 73 atenționări, 588 măsuri de remediere / îmbunătăţire a activităţii, 1
informare a structurilor teritoriale ale D.G.A. și 1 cercetare administrativă.
La nivelul structurilor de control au fost soluţionate 782 sesizări / petiţii /
reclamaţii îndreptate împotriva personalului PFR, fiind propuse şi aprobate 593
măsuri, după cum urmează: 100 cercetări prealabile, 169 „Atenţionări”, 204 măsuri de
remediere/îmbunătăţire a activităţii, 41 informări a structurilor centrale şi teritoriale ale
D.G.A., 11 sesizări ale organelor de parchet competente şi 20 cercetări administrative.
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5.2.

PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI

Pentru prevenirea faptelor de corupţie au fost realizate 107
controale, cuprinzând acţiuni care au vizat modul de desfăşurare a
activităţilor în cadrul punctelor şi sectoarelor de frontieră,
respectarea deontologiei şi eticii profesionale de către personalul
PFR, a dispoziţiilor pe linie de prevenire a faptelor de corupţie. Pentru creșterea
eficienței acestora, 3 controale au fost realizate în cooperare cu structuri similare ale
statelor vecine.
Au fost transmise către DGA 42 informări cu privire la posibile fapte/acte de
corupţie săvârşite de personalul propriu, valoare apropiată de cea înregistrată în anul
2017, când s-au transmis 39 informări.
În urma măsurilor implementate, în anul 2018, la nivelul Poliţiei de Frontieră
Române s-au înregistrat 71 cazuri de rezistenţă la corupţie (desistări), fiind sesizate de
îndată structurile teritoriale DGA, în scădere cu 32% faţă de anul 2017 (94 cazuri).
Din totalul celor 71 cazuri, 11 reprezintă autodenunţuri care s-au finalizat cu
flagrant organizat cu sprijinul reprezentanţilor Direcţiei Generale Anticorupţie.

6. COOPERARE INTERINSTITUŢIONALĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ
6.1.

COOPERARE INTERINSTITUŢIONALĂ

În scopul asigurării securităţii frontierei de stat şi a combaterii infracţionalităţii
transfrontaliere, principala soluție strategică a fost consolidarea cooperării
interinstituționale.
Pentru îndeplinirea cu succes a obiectivelor stabilite, pentru prevenirea,
descoperirea şi combaterea faptelor asociate migraţiei ilegale şi infracţionalităţii
transfrontaliere, Poliţia de Frontieră Română colaborează cu toate structurile
Ministerului Afacerilor Interne precum şi cu unităţile specializate din cadrul Ministerului
Public, Serviciului Român de Informaţii, Direcţiei de Luptă Antifraudă, Agenției
Naționale de Administrare Fiscală, alte instituţii de stat sau private cu atribuţii în
domeniu.
A fost consolidată activitatea de cooperare cu partenerii tradiţionali în domeniu,
precum: Ministerul Justiţiei, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Externe,
Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Pază, Serviciul de
Telecomunicaţii Speciale, Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor,
Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Comunicaţiilor şi
Societăţii Informaţionale, Ministerul Fondurilor Europene etc.
În anul 2018 au fost desfăşurate 27.700 misiuni din care 13.058 independent iar
14.642 în colaborare cu structuri M.A.I. şi alte instituţii.
Dintre acţiunile şi grupurile de lucru la care s-a participat enumerăm:
 Conferința inițială de planificare a exercițiului “DEMERSYS ” organizat de
IGSU;
Page 15 of 21

 Grup de lucru privind organizarea Campionatului european de fotbal 2020, la
sediul FRF;
 Reuniunea pentru finalizarea Planului Național privind Răspunsul în Caz de
Incident sau Trafic Ilicit cu Materiale Nucleare și Radioactive - CNCAN;
 Conferința inițială de planificare a exercițiului NATO de management al
crizelor “CMX 19” – coordonat de MApN;
 Exercițiul comun de antrenament pentru căutarea și salvarea de vieți omenești
pe mare și răspuns la poluare marină cu hidrocarburi ‟SARPOL 2018;
 Exercițiul “Antrenamentul Serviciilor de Poliție din Uniunea EuropeanăEUPST II CARPATHIANS BLUESHIELD 2018” - IGJR;
 Exercițiul „Moara Vlăsiei 18.8” derulat împreună cu reprezentanți MapN;
 Exercițiul de pregătire - joc de război „ACADEMIC SEMINAR 18‟ din
cadrul CPX „HISTRIA‟ - Academia Tehnică Militară ‟Carol I;
 Exercițiul internațional medical ”MODEX 2018,, pentru antrenarea modulelor
medicale de tip EMT, concomitent cu exercițiul național ,,SEISM 2018 ‟;
 Exercițiul naţional de comandament CPX „HISTRIA 18”, etc.
6.2.

COOPERARE INTERNAŢIONALĂ

6.2.1. AFACERI EUROPENE
Activitatea Poliţiei de Frontieră Române în domeniul
afacerilor europene, pe parcursul anului 2018, a presupus o serie de
activităţi, după cum urmează:
 Promovarea intereselor naţionale/instituţionale în cadrul
discuţiilor/negocierilor pachetului legislativ de modificare a
cadrului legal actual cu incidenţă asupra activităţii Poliţiei de Frontieră Române;
 Definitivarea contribuţiilor instituţionale în cadrul procesului, demarat de MAI,
pentru pregătirea exercitării de către România a Preşedinţiei Consiliului UE, în
primul semestru al anului 2019.
 122 experţi din cadrul PFR au asigurat participarea la 81 reuniuni ale grupurilor de
lucru organizate sub egida Consiliului Uniunii Europene şi Comisiei Europene,
precum şi a altor agenţii/organisme europene.
6.2.2. RELAŢII INTERNAŢIONALE
Poliţia de Frontieră Română a dezvoltat o foarte bună colaborare cu instituţiile
similare din statele vecine, statele membre ale Uniunii Europene şi alte ţări terţe,
realizându-se 249 deplasări în străinătate la care au participat 508 reprezentanţi PFR.
De asemenea, au fost desfăşurate activităţi specifice pentru primirea a 63 delegaţii
străine (Georgia, Indonezia, Japonia, Olanda, Ungaria, Canada, Liban, etc) la care au
participat 452 reprezentanţi străini şi 404 reprezentanţi PFR, din care 29 activităţi s-au
derulat la sediul IGPF.
Activitatea de colaborarea cu statele vecine s-a derulat în condiţii foarte bune,
fiind desfăşurate atât întâlniri de lucru la nivelul conducerii instituţiilor, cât şi
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activităţi specifice conform Acordurilor în vigoare şi Planurilor de cooperare
încheiate, în domeniul asigurării respectării regimului juridic al frontierei de stat şi în
domeniul cooperării pentru combaterea criminalităţii transfrontaliere.
Cooperarea prin intermediul birourilor / centrelor / punctelor de contact la
frontieră s-a derulat permanent, fiind transmise / primite către / din partea partenerilor de
cooperare 22.674 cereri de asistenţă (10.095 cereri primite şi 12.579 cereri transmise)
în domeniile: migraţie ilegală, falsuri în documentele de trecere a frontierei,
autovehicule furate, fraudă vamală, identificarea persoanelor cu antecedente judiciare,
etc.
Alte activități internaționale la care Poliția de Frontieră Română a
participat:
 Întâlnirea Anuală a PNF OSCE pe problematica Managementului şi Securităţii
Frontierei (a XII-a), având ca scop promovarea cooperării transfrontaliere și interagenții în domeniul securității și managementului frontierei;
 Vizita la Bucureşti, Otopeni şi Giurgiu, a unei delegaţii formate din reprezentanţi ai
ICMPD Liban, respectiv ai Securităţii Generale Libaneze, în vederea participării la
un schimb de experienţă pe tema documentelor de călătorie;
 Întâlnirile Secretariatului Forumului European privind Funcțiile de Pază de
Coastă (ECGFF), 4 grupuri de lucru organizate în Germania şi Spania și conferinţa
anuală plenară a acestuia (Hamburg, 11 - 14.09.2018).
Cooperarea cu misiunile diplomatice ale altor state în România precum şi ale
României în străinătate a vizat în principal acordarea de sprijin din partea PFR prin
transmiterea unor date în vederea asigurării de către misiunile diplomatice a asistenţei
consulare. Se remarcă o bună cooperare cu ataşaţii de afaceri interne şi ofiţerii de
legătură străini acreditaţi la Bucureşti, principalele state de cooperare fiind: Germania,
Spania, Franţa, Marea Britanie, Italia.
6.2.3. 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 2018, Poliţia de Frontieră Română a fost implicată în 11 operaţiuni
comune și 2 proiecte operaţionale (Seconded Team Member – sTM şi Mixed Crew
Concept) organizate sub egida FRONTEX, participând cu 172 poliţişti de frontieră,
experţi în diverse profiluri.
În cadrul operaţiunilor Frontex, au fost detaşate 2 nave maritime de patrulare, 3
echipaje canine, 4 autospeciale de patrulare, 8 autospeciale de patrulare închiriate, 7
autoturisme de serviciu, 40 autoturisme pentru transport închiriate, 2 camere portabile cu
termoviziune.
De asemenea, în Punctele Focale și-au desfăşurat activitatea 13 experți din state
memebre UE.
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PFR a fost reprezentată de către 13 specialiști în cadrul Centrului Situaţional
Frontex şi Centrului Naţional de Coordonare din Roma, în calitate de experţi în
validarea incidentelor şi monitorizarea navelor suspecte.
Activităţi de pregătire sub egida FRONTEX
O activitate importantă în cadrul consolidării capacităţilor instituţionale o
constituie participarea poliţiştilor de frontieră români în cadrul activităţilor de pregătire
organizate de Agenţie. În cursul anului 2018, peste 180 polițiști de frontieră români au
luat parte la activități de dezvoltare, pregătire, respectiv de instruire în domenii de
specialitate, organizate de către Agenția Frontex.
În prezent, rezerva națională de experți – EBCGT este constituită din aproximativ
440 experți PFR, specializați în diverse profiluri (17).

7. ACCESAREA FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE
7.1. PROGRAME DERULATE DIN
FONDUL PENTRU SECURITATE INTERNĂ
Finanțarea alocată Poliției de Frontieră prin Fondul pentru Securitate Internă Frontiere şi Vize 2014 - 2020 a crescut cu 42% în 2018, față de valoarea alocată până în
anul 2017, respectiv de la 62,2 milioane euro la 88,6 milioane euro.
Finanțarea suplimentară, de 26,4 milioane euro, este destinată:
 achiziţiei unei nave maritime de patrulare și a 2 şalupe de intervenţie ce urmează a
fi detaşate în cadrul operaţiunilor comune FRONTEX – 16,95 milioane euro;
 dezvoltării și implementării infrastructurii IT&C la nivelul PFR în contextul
instituirii sistemului European de intrare/ieșire – 5,77 milioane euro;
 achiziției a 14 autospeciale de supraveghere – 3,36 milioane euro;
 achiziției de echipamente necesare sistemului ETIAS – 0,320 milioane euro.
În anul 2018 s-au aflat în implementare 33 de contracte de finanţare, din care au
fost finalizate 4, în valoare de 1,5 milioane euro şi au fost semnate 8 contracte de
finanţare, în valoare de 29,35 milioane euro;
Valoarea totală a contractelor de finanţare semnate până în prezent reprezintă un
procent de 69,3% din finanțarea alocată prin Fondul pentru Securitate Internă. În
cadrul acestor contracte de finanțare au fost semnate 31 de contracte de achiziție publică,
în valoare de 12,1 milioane lei.
7.2. PROIECTE FINANŢATE DIN GRANTURI ALE COMISIEI,
PROGRAME DE CERCETARE-DEZVOLTARE, FONDURI STRUCTURALE
ŞI PROGRAME DE COOPERARE TRANSFRONTALIERE
În anul 2018, la nivelul Poliției de Frontieră Române s-au desfășurat următoarele
activități:
1. Au fost semnate 8 contracte de finanţare:
 3 în cadrul Programului Operational Regional în valoare de 14.238.776 lei
pentru obiectivele ITPF Giurgiu, ITPF Oradea şi STPF Arad;
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 1 în cadrul Programului Operaţional Pescuit şi Afaceri Maritime în valoare de

11.647.248 lei;
 1 în cadrul Programului de cooperare Transfrontalieră România-Ungaria în
valoare de 71.860 euro la nivelul ITPF Oradea - achiziţionare echipamente
pentru controlul şi securitatea cetăţenilor care tranzitează frontiera;
 3 granturi cu Agenţia Frontex în valoare de 103.308 euro pentru dezvoltarea de
instrumente de pregătire.
2. Au fost aprobate de către Comisia Europeană 2 proiecte în valoare de 4.387.119
euro în cadrul Programelor de Cooperare România-Moldova, România-Ucraina,
acestea fiind în perioada de contractare (reabilitare sediu SPF Tomesti, amenajări
Şcoala Iaşi, amenajare 5 camere de anchetă ITPF Iaşi, ambarcaţiune de patrulare
pe Prut, reabilitare pavilion administrativ ITPF Sighet, construire depozit bunuri
confiscate ITPF Sighet, activităţi de pregătire).
3. Au fost depuse 10 cereri de finanţare care sunt în diverse stadii de evaluare la
autorităţile finanţatoare, care au ca scop reabilitarea termică a unor sedii, întărirea
capacităţii de detecţie cu ajutorul mijloacelor de supraveghere aeriene – drone,
activităţi de pregătire pentru combaterea contrabandei, valoarea acestora fiind de
3.539.722 lei şi 16.593.511 euro.
4. Au fost finalizate 4 granturi în valoare de 182.000 euro, din care 2 de cercetaredezvoltare (dezvoltarea unei soluţii pentru armonizarea tipurilor de porţi ABC,
dezvoltarea unui sistem de detecţie a zborurilor dronelor la joasă altitudine şi a
dispozitivelor de control a acestora) şi 2 granturi Fontex (dezvoltare de
instrumente de pregătire).

8. MANAGEMENTUL COMUNICĂRII
8.1. INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
În anul 2018 au fost transmise către mass-media 816 materiale de presă de la
nivel central şi 1.962 la nivel local constând în situații statistice zilnice, buletine
informative, ştiri despre situaţia operativă înregistrată la frontieră, comunicate de presă
în care au fost transmise informații utile pentru cetățeni atât cu privire la măsurile luate
în punctele de trecere ale frontiere, cât și pe fenomene infracţionale la frontierele ţării.
1. La nivel central s-au cuantificat 4.100 materiale publicate în presa scrisă, audiovizuala şi electronică centrala, un procent de 86 % dintre acestea fiind pozitive şi
neutre.
2. La nivel teritorial s-au cuantificat 19.769 – materiale publicate în presa scrisă,
audio-vizuală si electronică locală.
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 552 ştiri şi materiale de presă, 264
date deschise, 1.577 fotografii reprezentative şi 175 filme.
Pe pagina oficială de pe reţeaua de socializare Facebook, care în anul 2018 a ajuns
la peste 83.000 de urmăritori (follow-eri), au fost derulate următoarele campanii de
informare:
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#calatoreste in siguranta - destinată călătoriei în străinătate a minorilor cetățeni
români;
#traficonline – destinată fluidizării traficului prin punctele de frontieră;
#suntemladatorie – prezentarea activității poliţiştilor de frontieră;
#filedeistorie – repere istorice naţionale şi instituţionale.
În cursul anului 2018 în evidenţa specifică a I.G.P.F. s-au înregistrat 8.024 petiţii.
Din totalul acestora, 7.336 au reprezentat cereri referitoare la regimul juridic al frontierei
de stat a României, 161 s-au constituit a fi sesizări şi reclamaţii şi 251 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.
În anul de referinţă, factorii de conducere ai Poliției de Frontieră Române au
acordat 403 audienţe cetăţenilor români sau străini, precum şi personalului propriu.
Personalul cu atribuţii pe linie de relaţii cu publicul a consiliat 50.850 persoane
fizice sau juridice, cetăţeni români sau străini. Din acest total, cu 810 s-a relaţionat
direct, la sediul instituţiei iar 49.040 persoane au fost consiliate telefonic.
În vederea asigurării transparenţei instituţionale şi a deschiderii către cetăţean, în
anul de referinţă s-a reeditat un pliant cu informaţii utile destinat cetăţenilor români care
călătoresc în străinătate.
8.2.

RELAŢIA CU CNP ŞI SINDICATELE

Anul 2018 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, 64 CR- uri adresate instituţiei ( DIAMANTUL – 8,
SNAPF – 15, EUROPOL – 10, SNAP – 8, DECUS – 1, SNPPC – 3, altele – 19).
Principalele repere ale cooperării şi dialogului între IGPF şi organizaţiile
profesionale şi sindicale au fost îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi de dotare, precum
şi asigurarea drepturilor prevăzute în legislaţie pentru personal propriu.

9. DIFICULTĂŢI IDENTIFICATE ÎN ACTIVITATE / PROPUNERI
DE EFICIENTIZARE A ACTIVITĂŢII



Dificultăţi în menținerea în stare de funcționare a echipamentelor utilizate
pentru supravegherea și controlul frontierei datorate timpilor mari de reparații.
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;
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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;
Menţinerea presiunii migranților la frontiera terestră cu Serbia și Bulgaria;
Dificulăți întâmpinate în identificarea migranților și efectuarea cercetărilor din
lipsa traducătorilor autorizați pentru limbi rare.

10. OBIECTIVE 2019
 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;
 Desfăşurarea activităţilor necesare pentru absorbţia 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;
 Regândirea procesului de pregătire a elevilor în cadrul instituţiilor proprii de
învăţământ, în sensul reducerii stagiului de pregătire de la 2 ani la 1 an şi jumătate;
 Dezvoltarea Unității Naționale de Informații privind Pasagerii, prin conectarea la
aplicaţia RO UNIP a unui număr cât mai mare de companii aeriene care operează pe
teritoriul României, precum şi optimizarea Sistemului de evidenţă a datelor PNR
prin implementarea unor noi capabilităţi.
 Dezvoltarea Compartimentului Protecţia Datelor cu Caracter Personal;
 Dezvoltarea structurii de control la nivelul aparatului central;
 Upgrade-ul sistemului SCOMAR;
 Asigurarea transparenței instituționale și a deschiderii către cetățean, cu respectarea
legislației în vigoare.
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