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1. Introducere 

 
 

1.1. Prezentarea instituţiei 
 

◘ gestionarea din punct de vedere al resurselor umane, logistice şi 
financiare a activităţii structurii.  

           
Structura de execuţie, cu competenţe teritoriale limitate, este organizată în 5 servicii 
teritoriale şi 15 sectoare ale poliţiei de frontieră. 

 
1.2. Atribuţiile generale ale instutuţiei 

 
Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu, denumit în continuare 

inspectorat teritorial, este structura teritorială a Poliţiei de Frontieră Române, cu 
personalitate juridică, subordonată nemijlocit Inspectoratului General al Politiei de 
Frontieră,  al cărei şef îndeplineşte calitatea de ordonator terţiar de credite. 
 Inspectoratul teritorial asigură coordonarea, controlul şi răspunde de întreaga 
activitate a structurilor subordonate cu privire la controlul la frontieră în scopul prevenirii şi 
combaterii migraţiei ilegale, a faptelor specifice criminalităţii transfrontaliere, respectării 

Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu, prin structurile subordonate, 
asigură supravegherea şi controlul trecerii frontierei de stat în zona de competenţă astfel: 

• zona cuprinsă între km. 15 şi km. 68 (pe Braţul Borcea) şi km. 0 şi km. 10 (pe 
Braţul Bala), pe o lungime totală de 63 km. pe Dunărea interioară în zona de 
competenţă a S.P.F. Feteşti și km. 68 – 100 pe Brațul Borcea în zona de 
competență a S.P.F. Călărași, pe o adâncime de 10 km. de o parte şi de cealaltă a 
malurilor Dunării interioare deschisă navigaţiei internaţionale;  

• zona cuprinsă între km.flv. 370 şi km.flv. 817,2 cu o lungime totală de 447,2 km. 
de frontieră cu Republica Bulgaria, pe o suprafaţă de 30 de km. din teritoriul 
naţional al României de la linia frontierei de stat către interior, ce are următorul rol: 

◘ implementarea unitară a concepţiei Poliţiei de Frontieră Române cu privire 
la supravegherea şi controlul trecerii frontierei de stat, a prevederilor 
Regulamentului 399/2016, modificat prin Regulamentul U.E. nr. 458/2017 şi a 
celorlalte acte normative emise la nivelul U.E.; 

            ◘ dispunerea eficientă a forţelor, echipamentelor şi mijloacelor de mobilitate 
deţinute, în funcţie de situaţia operativă existentă la nivelul frontierei şi analizele de risc; 
            ◘ cooperarea eficientă cu instituţia similară din statul vecin, în baza 
documentelor bilaterale de colaborare existente; 
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regimului juridic al frontierei de stat, al paşapoartelor şi străinilor, respectării ordinii şi 
liniştii publice în zona de competenţă. 

Pentru îndeplinirea atribuţiilor privind prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale, 
zona de competenţă este intreaga suprafaţă a teritoriului naţional, în conformitate cu 
prevederile legale in vigoare. 

 
2. Obiective instituționale 

 
Obiectivele generale şi specifice asumate de către  instituţie au fost materializate 

în Planul anual cu principalele activităţi al  I.T.P.F. Giurgiu, iar personalul inspectoratului 
teritorial, indiferent de domeniul de activitate, a acţionat pe tot parcursul anului care a 
trecut, pentru atingerea unor standarde de performanţă compatibile cu cele din statele 
Uniunii Europene și au vizat.  

- Gestionarea eficientă a activităţilor specifice pentru prevenirea şi combaterea 
migraţiei ilegale şi infracţionalităţii transfrontaliere; 
 - Aplicarea acquisului Schengen la nivelul structurilor I.T.P.F. Giurgiu în activitatea 
de control la frontieră; 
 - Menţinerea 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 proprii; 

- Asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă publică în zona de competenţă, 
transparenţă şi deschidere către cetăţean, cu respectarea legislaţiei în vigoare; 

- Cooperarea permanentă pe criterii eficiente cu organele similare ale R.Bulgaria 
pentru gestionarea problematicii specifice comune, cu respectarea legislaţiei în vigoare.  

 
 

3. Managementul resurselor instituționale 
3.1.Resurse umane 
Din totalul de 1400 funcţii existente la nivelul I.T.P.F. Giurgiu, 61 sunt funcţii de 

conducere şi 1339 sunt funcţii de execuţie. 
La data de 31.12.2019 gradul de încadrare este de 92,00% (82,23% - ofiţeri, 

93,81% agenţi şi 87,18% la personal contractual) – în creștere cu 1,35% față de 2018. 
În sectorul operativ își desfășoară activitatea 92,72% (în creștere cu 6,83% față de 
2018), iar la structurile suport 87,50%. 

La data de 31.12.2018 gradul de încadrare a fost de 90,78% (81,22% - ofiţeri, 
92,84% agenţi şi 79,49% la personal contractual). În sectorul operativ și-au desfășurat 
activitatea 86,79% din personal, iar la structurile suport 13,21%. 

 
3.2. Pregătirea continuă  
Situaţia participării la cursuri de pregătire în anul 2019, comparativ cu anul 2018. 

 Tip curs 2018 2019 
Ofițeri Agenți Ofițeri Agenți 

Personal pregătit în 
instituțiile de 
învățământ M.A.I. 

Perfecționare 1 9 12 26 
Specializare 2 9 2 4 
Capacitate - - - - 

TOTAL 3 18 14 30 
Personal pregătit în 
instituțiile de 
învățământ P.F.R. 

Perfecționare - 59 1 166 
Specializare - 12 - - 
Capacitate 3 133 2 52 

TOTAL 3 204 3 218 
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3.3. STAREA ȘI PRACTICA DISCIPLINARĂ 
Recompense: 
În anul 2019 un număr de 115 poliţişti au fost recompensaţi cu “mulțumiri scrise” 

pentru rezultate deosebite obţinute în munca operativă, din care 20 ofiţeri si 95 agenţi. 
Abateri disciplinare și sancțiuni 
În perioada de referinta, la nivelul inspectoratului au fost efectuate 15 de cercetări 

prealabile si sancţionaţi 10 poliţişti. Tot in aceasta perioada au fost puși la dispoziţie 7 
polițiști, conform art. 65 din Legea nr. 360/2002, privind statutul poliţistului. 

  Se menţine un număr mare de atenţionări efectuate de conducerea unităţii pentru 
personalul din subordine, fiind atenţionaţi pentru faptele comise un număr de  25 ofiţeri si 
27 agenţi de poliţie. 

 
4. Resurse financiare 

 
 În perioada anul 2019, 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 I.T.P.F. Giurgiu și plății în totalitate a 
drepturilor bănești cuvenite personalului, asigurării echilibrului financiar şi s-a urmărit 
încadrarea cheltuielilor în limitele creditelor aprobate.     

Obiectivul serviciului financiar ”gestionare și utilizare în proporție de 100% a 
resurselor financiare alocate prin executarea bugetului de venituri și cheltuieli 
alocat inspectoratului” în perioada analizată s-a realizat prin îndeplinirea atribuțiilor 
acestuia.      

Managementul activităţii financiar contabile a asigurat utilizarea în procent de 
99,99 % a alocaţiilor financiare, care în anul 2019 au fost de 122.210.949,00 lei, 
comparativ cu aceeași perioadă a anului 2018 când alocațiile financiare au fost utilizate în 
același procent valoarea acestora fiind de 100.082.338,00 lei, o creștere cu aproximativ 
22,10 %. 

 
5. Resurse logistice 

 
         Obiectivele principale ale personalului care încadrează structura logistică a I.T.P.F. 
Giurgiu au constat în îndeplinirea activităților reieșite din fișele posturilor și din procedurile 
de lucru ale compartimentelor componente, pentru asigurarea necesarului de tehnică, 
mijloace de mobilitate terestră și navală, alte echipamente specifice și bunuri materiale 
pentru îndeplinirea misiunilor de către toate structurile proprii. 

 
 
5.1. Subsistemul Mobilitate 
Referitor la dotarea cu echipamente folosite pentru supravegherea şi controlul 

frontierei, menţionăm că, acestea sunt în majoritate conforme cu prevederile Catalogului 
Schengen fiind specifice pentru controlul în prima linie, în linia a doua, pentru controalele 
suplimentare în cadrul punctelor de trecere a frontierei dar şi pentru activităţile de 
supraveghere atât la frontiera terestră, cât şi la frontiera maritimă. Nivelul actual de dotare 
a asigurat şi asigură suportul misiunilor operative specifice. Luând în calcul vechimea în 
exploatare, se constată un grad de îmbătrânire de peste 60% la toate categoriile de 
tehnică, fapt care atrage, pe de o parte riscul depăşirii performanţelor tehnice şi 
operaţionale, iar pe de altă parte creşterea costurilor pentru menţinerea acestora în stare 
de funcţionare. 
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Categorie de tehnică Grad de 
înzestrare 

Vechime în exploatare (ani) 

0-5 5-10 Peste 10 

Mijloace Auto 62 % 13% 12% 75% 

Echipamente de supraveghere 53 % 3% 42% 55% 

Echipamente de control 67 % 20% 26% 54% 

 0-10 10-20 Peste 20 

Mijloace navale 71,74% 9,80% 68,63% 21,57% 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Armament, muniţii şi tehnică specială precum si gradul de dotare/înzestrare al 

I.T.P.F. Giurgiu este următorul: 
- armament = 100 %; 
- muniţie = 68 %; 
- media mijloacelor specifice de ordine publică este de aproximativ 20 %; 
- aparatura optica de observare – ochire și vedere = 53%; 
- mijloace, aparatură şi echip. ptr. supravegherea şi controlul trecerii  front. = 60 %. 
 
5.2. Activitațile Compartimentului Administrarea Patrimoniului Imobiliar  
Au constat în coordonarea și organizarea activității de asigurare a spațiilor de lucru 

pentru personalul unității și de exploatare și întreținere a fondului construit aflat în 
administrare. 

În anul 2019 au fost incluse in lista obiectivelor propuse pentru finanțare din 
„Programul Operațional Regional 2014-2020 – Axa Prioritară 3.Prioritatea de investiții 
3.1.Operatiunea B- Zona de Investiție Teritorială Delta Dunării”două clădiri din cadrul 
I.T.P.F.Giugiu : 

- Reabilitare modernizare sistem termo-energetic la S.P.F. Bechet  
- Reabilitare modernizare sistem termo-energetic la S.P.F. Orlea, clădiri 

pentru care a fost  achiziționat și efectuat serviciul de Expertiză Tehnică, Audit Energetic 
si Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Investitii. 

          In perioada evaluată  s-a lucrat la documentația pentru reabilitarea termo-
energetică de la sediul I.T.P.F.Giurgiu si S.P.F.Calafat prin Programul Operațional 
Regional 2014-2020 al Unitaților Teritorial Administrative – Sud Muntenia si Sud-Vest 
Oltenia. 
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          In urma încărcării documentației  pentru reabilitarea termo-energetica de la 
sediul I.T.P.F.Giurgiu și S.P.F.Calafat in programul My-smis, dupa o serie de evaluări, 
clarificări și întâlniri intre reprezentanți ai I.T.P.F.Giurgiu, I.G.P.F. și A.D.R.- Sud Muntenia  
si Sud - Vest Oltenia:  

- pentru reabilitarea sediului S.P.F. Calafat în data de 19.12.2017 a fost 
semnat contractul de finanțare  

- pentru reabilitarea sediului I.T.P.F.Giurgiu în data de 24.05.2018 a fost 
semnat contractul de finanțare. 
           In data de 18.12.2019 a fost semnat Procesul Verbal de recepție la terminarea 
lucrărilor    nr. 1350809 pentru sediul S.P.F.Calafat.  

Au fost întocmite  noi contracte  in functie de  bugetul alocat pe anul 2019  in 
proporție de 98%, celelalte in proportie de 2% nu au fost intocmite deoarece avem 
locațiile preluate de la alte societăți, acestea  fiind valabile in funcție de contractele de 
închiriere sau de comodat. 

 
5.3. Resurse IT și comunicații 
Întrucat în luna martie a început reabilitarea termoenergetică a pavilionului 

administrativ de la sediul I.T.P.F.Giurgiu, în prima parte a anului s-au realizat activități de 
extindere a rețelei de comunicații la sediul I.T.P.F.Giurgiu relocat.  

Au fost înlocuite toate cititoarele optice de documente fixe de călătorie din punctele 
de trecere a frontierei din zona de competență a I.T.P.F. Giurgiu (inclusiv aeroportul 
internațional Craiova). 

Au fost receptionate tablete și dispozitive mobile de citire a documentelor de 
călătorie și identitate în vederea dotării structurilor din cadrul I.T.P.F.Giurgiu pentru 
asigurarea mobilitatii pe frontieră și redundanței în filtre.  

A fost testat cu success și a fost demarată procedura de achiziție de routere LTE în 
vederea implementării conectării celor 9 pontoane și a triajului din localitatea Ruse – 
Bulgaria la rețeaua de date a P.F.R., activitate ce va reduce costurile de telefonie și va 
crește operativitatea Birourilor Operaționale Navale, făcând posibilă implementarea în 
timp real a traficului naval pe fluviul Dunărea. 

A fost dezvoltată aplicația de generare a avizelor de pescuit, aplicație ce a facilitat 
scurtarea timpului de emitere a avizelor de la aproximativ 25 de zile la maxim 8 ore (în 
timpul programului de lucru). Aplicația a decongestionat activitatea lucrătorilor din cadrul 
secretariatelor, iar în prezent deservește structurile din cadrul I.T.P.F. Giurgiu, I.T.P.F. 
Iași și ale Gărzii de Coastă (11 structuri).  La nivelul I.T.P.F. Giurgiu au fost emise un 
numar de 7.805 avize.  

 
6.  Reglementări și contecios 

În vederea realizării obiectivelor specifice, polițiștii ce încadrează Biroul Juridic au 
desfăşurat următoarele activităţi: 
           În anul 2019 au fost înregistrate 116 dosare în care inspectoratul are calitate 
procesuală, comparativ cu perioada similară din anul trecut, în care au fost înregistrate 76 
dosare (în creștere cu 52,6%).  

Consilierii juridici din cadrul biroului au întocmit un număr de 98 întâmpinări și căi 
de atac împotriva hotărârilor judecătorești, față de 146 anul precedent (în scădere cu 
32,8%). 

Finalitatea dosarelor juridice a constat în 62 soluţii definitive, din care 53 favorabile 
unității și 9 nefavorabile. 

 
7. Realizări în domeniul de competenţă 

Direcţiile de acţiune specifice activităţii inspectoratului teritorial precum şi 
obiectivele prevăzute in Strategia managerială a Poliţiei de Frontieră Române pentru 
securizarea frontierei de stat, în perioada 2013-2020, se regăsesc în mod concret, în 
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acţiunile şi misiunile  inspectoratului, în documentele de planificare, organizare şi 
execuţie. 

În anul 2019 au fost utilizate în misiuni de supraveghere a frontierei de stat un 
număr de 131 mijloace de mobilitate terestră, similar cu anul 2018. În perioada 2018 - 
2019 numărul mijloacelor de mobilitate navală s-a menţinut constant, fiind de 49 de nave 
din  51 mijloace de mobilitate navala (2 nave au fost neoperaţionale, neîncadrate cu 
echipaj).  

În executarea supravegherii frontierei de stat a fost folosită aparatură de observare 
pe timp de noapte totalizând un număr 26.740 h de funcţionare, în anul 2019, iar în anul 
2018, un numar de  21.955 h de funcţionare (în creștere cu 21,8%). 

În cadrul verificărilor la frontieră a fost folosită aparatură de tip Sonda C02 , HBD și 
BUSTER fiind controlate: în anul 2019, 271.531 mijloace de transport iar în anul 2018, 
200.860 mijloace de transport (în creștere cu 35,2%). 

La nivelul sectoarelor subordonate I.T.P.F. Giurgiu, pentru realizarea supravegherii şi 
controlul trecerii frontierei de stat, în anul 2019 au fost utilizaţi un numar de 13 câini de 
serviciu care au executat 757 misiuni iar în anul 2018 au fost utilizaţi un numar de 17 câini 
de serviciu care au executat  916 misiuni (în scădere cu 17,3%). 

 
 
 7.1. Date statistice privind traficul de persoane şi mijloace de transport prin 

punctele de trecere 
 
7.1.1. Traficul general de persoane 
În anul 2019 la nivelul inspectoratului teritorial a fost înregistrată o creștere a 

traficului de persoane cu 24,83%. Evoluția traficului general de persoane este prezentată 
mai jos.  

 
 TOTAL 

2019 6.517.578 
2018 5.220.993 

 
 
7.1.2. Traficul general al mijloacelor de transport 
În anul 2019 la nivelul inspectoratului teritorial a fost înregistrată o creștere a 

traficului mijloacelor de transport cu 18,68% față de  2018).  
Evoluția traficului mijloacelor de transport este prezentată mai jos.  
 

 TOTAL 
2019 2.933.042 
2018 2.471.307 

 
7.2.Criminalitatea transfrontalieră 
7.2.3 Fapte de primă sesizare 
 

         Analizând acest aspect prin prisma situaţiei operative, rezultă că, în anul 2019, nu 
s-a permis intrarea în ţară a unui numar de 377 cetăţeni străini, în creștere cu 39,11% 
față de anul 2018. 

În ceea ce priveşte ieşirea din ţară, situaţia se prezintă astfel: 
- Străini NPE: 33, cu nereguli în documentele de călătorie, înregistrându-se o 

creștere de 43,5% comparativ cu perioada similară a anului precedent. 
         Se constată o creștere a persoanelor de cetățenie română NPE de 1,5% faţă de  
2018. 
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Totodată au fost descoperite în punctele de trecere a frontierei 33 persoane,  în 
creștere cu 153,8% față de anul precedent, pentru care erau emise mandate europene 
de arestare sau erau urmăriți general. 

 
7.2.4. Fapte ilegale constatate la frontieră            
În perioada analizată s-au constatat un numar de 2.594 fapte ilegale, în creștere cu 

23,1% comparativ cu anul 2018, când s-au înregistrat un număr de 2.108 fapte ilegale.           
Acestea au constat in : 

• 1.158 infracţiuni săvârşite de 1.302 persoane, care au facut obiectul a 814 lucrări 
şi cauze penale; 

• 1.436 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 642.860 lei;  
Analizând comparativ cu anul 2018, se constată creșterea numărului de 

infracţiuni cu 23,3% şi creșterea numărul de contravenţii cu 22,8%.      
Procentual, pe tipuri de infracţiuni, situaţia se prezintă astfel: 

- braconajul piscicol (32%); 
- infracţiuni la regimul circulaţiei rutiere (20,5%); 
- nerespectarea dreptului de proprietate intelectuală (17,7%); 
- infractiuni privind trecerea frontierei (7,7%); 
- fals şi uz de fals (5,9%); 
- infracțiuni economice (4,2%); 
- traficul internaţional cu autovehicule furate (3,5%) 
 

Valoarea contravențiilor aplicate a crescut cu 10%.   
  Situaţa contravenţiilor  constatate şi a amenzilor aplicate se prezintă astfel: 
 

   Contravenţii/ 
Valoare 

2019 

Contravenţii/ 
Valoare 

2018 
Tendinte 

TOTAL 1.436/642.860 1.169/584.345  /  

 
Creșterea faptelor ilegale constatate la frontieră se datorează activităților 

desfășurate în contextul presiunii migraționiste care se manifestă la frontiera cu R. 
Bulgaria cât și dispunerii eficiente a forțelor și mijloacelor. 
 

7.2.5 Criminalitatea economico - financiară 
În anul 2019 au fost constatate 268 infracţiuni de natură economico-financiară, 

contrabandă şi fraude vamale, încălcarea dreptului de proprietate intelectuală, evaziune 
fiscală (faţă de 400 în 2018), în scădere cu 10,7%. 

 
 TOTAL 

2019 268 
2018 300 

Se constată o creștere de 191,2% a valorii bunurilor confiscate față de 2018. 
 
 

 TOTAL 
2019 69.630.304 
2018 23.859.386 

Principalele bunuri, susceptibile a fi contrafăcute, confiscate în anul de referință 
sunt: 

 Obiecte textile  113.061 buc; 
 Încălțăminte  25.144 perechi; 
 Parfumuri  129.886 buc; 
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 Obiecte marochinărie 27.404 buc; 
 Jucării   35.612 buc; 
 Alte produse  93.945 buc 

 
 Totodată au mai fost confiscate bunuri pentru care nu au putut fi prezentete 
documente de proveniență sau au fost folosite la comiterea unei infracțiuni, astfel: 

 Băuturi alcoolice  6.163,7 l; 
 Bani    1.937,712 mii RON; 
 Metale și pietre prețioase 3,808 kg; 

 
 
7.2.6. Traficul de țigări         

              În anul 2019, la nivelul I.T.P.F.Giurgiu au fost înregistrate 61 cazuri/70 
persoane implicate, cu 11.107.780 ţigarete și 90,450 kg. tutun vrac  (faţă de 29 
cazuri/29 persoane implicate, cu 496.760 ţigarete în anul 2018 – numărul de ţigarete 
fiind în creștere de 2136% față de anul trecut, iar numărul cazurilor înregistrate în creștere 
cu 110,3%.  
 Ca element de noutate față de 2018, în anul 2019 au reapărut infracțiunile ce au ca 
obiect transportul de tutun vrac mărunțit - 5 cazuri cu 6 persoane implicate (2 cetățeni 
Bulgaria, 2 cetățeni România, 1 cetățean Turcia, 1 cetățean Marea Britanie) precum și 
infracțiunile pe comunicații – 5 cazuri cu 8 persoane implicate (4 cetățeni Bulgaria, 4 
cetățeni România).   

 
7.2.7. Traficul cu autovehicule furate 
Fenomenul este în creștere, comparativ cu anul precedent,  fiind constatate 41 

infracţiuni pe această linie, numărul de autovehicule indisponibilizate fiind în creștere cu 
24,2%. (38 mijloace de transport indisponibilizate în 2019 față de 32 în 2018), astfel: 

- 25 autoturisme; 
- 2 microbuze; 
- 8 autocamioane; 
- 3 semiremorcă. 
 
    
7.2.8. Traficul cu arme şi muniţii 

 
Pe linia traficului cu armament, muniţii şi explozibili se constată un trend ușor 

descrescător, înregistrându-se, în anul 2019 un număr de 19 infracțiuni față de 24 în 
2018, în scădere cu 20,8%. Totuși, se constată o creștere a numărului de cartușe și 
materiale pirotehnice confiscate. 

La nivelul inspectoratului, în urma activităţilor operative desfăşurate au fost 
înregistrate următoarele descoperiri: 

 2019 2018 
Arme  9 15 
Cartușe 401 350 
Art. pirotehnice (kg) - - 
Art. pirotehnice (buc) 38094 1 
Art. pirotehnice (cutii) - 45600 

 
7.2.9. Prevenirea și combaterea consumului de droguri și substanțe interzise 

Pe linia prevenirii și combaterii consumului de droguri, în perioada analizată, 
poliţiştii de frontieră în colaborare cu lucrători ai structurilor poliției de frontieră bulgare au 
depistat 1.010 kg canabis. Totodată, au fost constatate 5 infracţiuni, în creștere cu 25% 
față de aceași perioadă 2018 (4 infracțiuni – 10,2 kg heroină și 10 kg canabis), la regimul 
stupefiantelor, în care au fost implicați cetățeni români, polonezi și unul grec. De 
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asemenea, în perioada analizată au fost aplicate 10 contravenții (în creștere cu 150% 
față de 2018 – 4 contravenții) fiind depistați 10 cetățeni bulgari ce transportau 182.480 
comprimate ce conțin substanțe interzise și 10.250 fiole cu substanțe anabolizante 
(32.623 comprimate și 1.774 fiole - 2018). 

 
7.2.10. Braconajul piscicol înregistrează o creștere la numărul de infracţiuni de 

62,7% (371 în 2019 faţă de 228 în 2018).  
 

 TOTAL 
2019 371 
2018 228 

 
Totodată, au fost confiscate bunuri folosite la comiterea de infracțiuni, astfel: 

- pește     2.428,2 kg; 
- plase monofilament  1.804 buc, 3744 ml; 
- ambarcațiuni   8 buc; 
- bărci pneumatice  9 buc; 
- bărci lemn   8 buc; 
- motoare barcă  8 buc; 
- acumulatori   6 buc; 
- alte unelte pescuit  130 buc. 

 
7.2.11. Braconajul cinegetic înregistrează o scădere la numărul de infracţiuni de 

88,9% (1 în 2019 faţă de 9 în 2018).  
 

 TOTAL 
2019 1 
2018 9 

 
7.2.12. Infracțiuni la regimul circulației 

Acest tip de infracțiuni a crescut cu 27,9% față de anul 2018, faptele constând, în 
principal, conducerea autovehiculelor neînmatriculate, conducere fără permis de 
conducere sau falsuri în documente (permise de conducere, I.T.P.-uri, asigurări 
obligatorii). 

 TOTAL 
2019 238 
2018 186 

 
7.2.13. Constatări la regimul silvic 

În anul supus analizei, s-a acordat o atenție deosebită transportului cu material 
lemnos, fiind verificate un număr de 1157 de mijloace de transport, în scădere cu 
63.6% față de anul precedent, principalele constatări fiind: 
 

 2018 2019 
Infracțiuni 1 1 
Contravenții 32 19 
Lemn confiscat (mc) 124,74 2016,32 
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7.2.14. Programul de detectare și descurajare a contrabandei cu materiale 
nucleare 
 În anul 2019 aparatura instalată în P.T.F. Giurgiu a sesizat 2.591 alarme privind 
materiale nucleare și radioactive (în creștere cu 6,87%). 
 În urma inspecțiilor secundare efectuate asupra mijloacelor de transport nu au 
existat situații care să nu permită continuarea călătoriei. 
 
7.3.Migrația ilegală  
 Fenomenul migraţionist la frontiera cu Bulgaria, în zona de responsabilitate a 

I.T.P.F.Giurgiu  s-a manifestat sub toate formele, atât prin ascunderea în mijloacele de 
transport, varientarea punctelor de frontieră, folosirea documentelor de călătorie false sau 
falsificate, fals privind identitatea și traversarea ilegală a fluviului Dunărea de către 
cetăţeni din Iran, Maroc, Turcia, India, Nepal, R.D. Congo, Vietnam, Afganistan, Albania 
majoritatea documentelor fiind emise de statele U.E. (Bulgaria, Germania, Polonia, Cipru, 
Luxemburg, Polonia şi Italia), dar şi de către state non-U.E., respectiv Turcia.  

 În perioada analizată, pe teritoriul României au fost descoperite cu şedere ilegală 
prin trecerea frauduloasă a frontierei de stat 14 persoane(1 cetățean Rusia, 5 cetățeni 
Siria și 8 Irak), pe raza judeţului Giurgiu și pe raza județului Argeș. 

 
   Evenimente de frontieră pe linia migraţiei ilegale = 62 cazuri cu 183 persoane 
implicate în 2019, față de 47 cazuri cu 162 persoane implicate în anul 2018 (în 
creștere cu 31,9% la număr de cazuri, respectiv cu 12,9% la număr de persoane 
implicate). 
 

 Evenimentele înregistrate în anul 2019 sunt: 
 

  7.3.1. Prin Punctele de Trecere ale Frontierei: 
- Clandestin (ascunși în mijloacele de transport): 25 cazuri/107 persoane implicate 

în anul 2019, față de 19 cazuri/121 persoane implicate în anul 2018 (în creștere cu 
31,6% la număr de cazuri, respectiv în scădere cu 11,6% la număr de persoane 
implicate) 

- Documente false –  29 cazuri/39 persoane implicate în anul 2019, față de 15 
cazuri cu 19 persoane în anul 2018 (în creștere cu 93,3% la număr de cazuri, 
respectiv cu 105,3% la număr de persoane implicate) din care:  

-  Documente de călătorie şi vize falsificate: 3 cazuri/5 persoane în anul 2019, 0 
cazuri în anul 2018, faţă de anul 2017 (10 cazuri/10 persoane)   - Intrare 
în ţară: 3 cazuri/5 persoane în 2019, 0 cazuri în anul 2018; 

- Documente si vize false total: 8 cazuri/11 persoane  în anul 2019, 3 cazuri/3 
persoane în anul 2018; 
 - Substituire de persoană: 19 cazuri/24 persoane în 2019, 12 cazuri/16 persoane 
în anul 2018; 
 7.3.2. Varientare P.T.F.  
  - Intrare în ţară: 3 cazuri/4 persoane implicate în 2019, 4 cazuri/7 persoane 
implicate în 2018 (în scădere cu 25% la număr de cazuri, respectiv cu 48,8% la 
număr de persoane implicate.  

7.3.3. În interior 
Ședere ilegală - intrare ilegală 

  - Persoane depistate în apropierea frontierei (Intrare ilegală/şedere ilegală): 
3 cazuri/13 persoane implicate în 2019, 7 cazuri/7 persoane implicate în 2018 (în 
scădere cu 57,1% la număr de cazuri, respectiv în creștere cu 85,7% la număr 
de persoane implicate).  
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7.3.4. Între punctele de trecere ale frontierei (zona verde) 
- Intrare în țară: 3 cazuri/21 de persoane implicate. 

  
 

8. Suport decizional 
În urma ședințelor de conducere, evaluărilor periodice trimestriale, conducerea 

inspectoratului a efectuat corecțiile necesare pentru atingerea obiectivelor asumate, fiind 
emise un număr de 18 dispoziții ale șefului inspectoratului, în principal pe linie operativă. 

Monitorizarea lunară a stadiului atingerii indicatorilor de performanță prognozați, prin 
întocmirea machetelor de monitorizare, a pus la dispoziția conducerii elementele 
necesare pentru luarea deciziilor corectiv – adaptive  

Analizând modul decizional adoptat de conducerea inspectoratului se constată 
adaptabilitatea la situația operativă specifică, măsurile dispuse fiind în completarea celor 
inițial stabilite, rezultatele fiind în aria prognozată. 

 
 

8.1. Inspecții și controale 
În ce priveşte desfăşurarea activităţii de control la structurile subordonate, în 

vederea verificării modului în care au fost îndeplinite atribuţiile specifice pe linii de muncă 
şi pentru menţinerea la un nivel scăzut a faptelor de corupţie, lucrătorii biroului au 
organizat şi executat în perioada analizată: 

 – 11 controale inopinate în urma cărora s-au dispus: 1 cercetare prealabilă şi 
13 măsuri de remediere a deficienţelor identificate şi îmbunătăţire a activităţilor specifice. 

– 2 controale tematice în urma cărora s-au dispus 19 măsuri de remediere a 
deficienţelor identificate şi îmbunătăţire a activităţilor specifice. 

 
8.2. Protecția informațiilor clasificate 

În perioada de referință s-a asigurat în mod continuu coordonarea, sprijinul și 
îndrumarea personalului pe linia protecției informațiilor clasificate de la nivel teritorial.   

În anul 2019 la nivelul I.T.P.F Giurgiu și structurile subordonate nu a fost înregistrat 
nici un incident de securitate. 

 
8.3. Prevenirea şi combaterea corupţiei 
În perioada analizată s-a urmărit îndeosebi asigurarea condiţiilor necesare 

cunoaşterii, de către personalul I.T.P.F. Giurgiu, a prevederilor actelor normative, 
regulamentelor şi normelor interne care guvernează comportamentul acestora la locul de 
muncă, precum şi prevenirea şi raportarea fraudelor şi neregulilor, în condiţiile asigurării 
unui nivel corespunzător de integritate profesională şi personală. 

La nivelul structurilor I.T.P.F. Giurgiu, cu sprijinul Serviciilor Județene Anticorupție, s-
au desfășurat un număr de 17 activităţi de informare şi instruire la care au participat un 
număr 402 poliţişti de frontieră şi un stagiu de pregătire profesională la care au participat 
un număr de 2 poliţişti de frontieră. 

La nivelul inspectoratului, în perioada supusă analizei s-au înregistrat 5 cazuri de 
rezistență la corupție. 

 
9. Cooperarea interinstituţională și internațională 

 
9.1. Cooperare interinstituțională 

 În perioada analizată, activităţile de cooperare s-au desfăşurat în conformitate cu 
prevederile planurilor si protocoalelor de colaborare încheiate între structurile şi instituţiile 
implicate în combaterea criminalităţii şi asigurarea climatului de ordine publică.      
Această colaborare s-a materializat în executarea unui număr de 733 acţiuni în comun, 
în cadrul cărora s-au executat 920 misiuni (în creștere cu 45,7% față de anul 
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precedent), conform graficelor lunare întocmite de conducerile structurilor, pentru fiecare 
judeţ în parte, rezultatele fiind evidenţiate în prezentul material în cadrul activităţilor din 
domeniul operativ. 

De asemenea, rezultate bune s-au înregistrat şi în urma efectuării celor 80 de 
acţiuni în cooperare cu D.J.A.O.V. (în creștere de 2,6%) pentru efectuarea controlului 
specific al vehiculelor şi mărfurilor în punctul de trecere a frontierei de stat şi în zona de 
frontieră. 
 O activitate importantă, în perioada analizată a constituit-o asigurarea măsurilor de 
protecție a secțiilor de votare cu ocazia Alegerilor pentru Parlamentul European 2019, în 
cursul cărora, la nivelul I.T.P.F. Giurgiu și structurilor subordonate au fost repartizate un 
număr de 191 secții, în paza acestora fiind angrenați 560 de polițiști, activitate care s-a 
derulat fără incidente. De asemenea, în cursul anului 2019 personalul inspectoratului a 
asigurat măsurile de protecție a secțiilor de votare cu ocazia Alegerilor pentru 
Președintele României 2019, în cursul cărora, la nivelul I.T.P.F. Giurgiu și structurilor 
subordonate au fost repartizate un număr de 195 secții, în paza acestora fiind angrenați 
572 de polițiști, activitate care s-a derulat fără incidente. 

 
9.2. Colaborarea internaţională 
Activitatea pe linie de Relaţii Internaţionale la frontiera fluvială cu Republica 

Bulgaria, în cadrul serviciilor teritoriale  ale Poliţiei de Frontieră Călăraşi, Giurgiu, 
Teleorman, Olt, Dolj şi I.T.P.F.  Mehedinti, s-a desfăşurat în spiritul respectării 
prevederilor Tratatelor, Acordurilor și Convenţiilor. 

În anul 2019, la frontiera fluvială cu R. Bulgaria s-au desfăşurat activităţi după cum 
urmează :   

- 101 de întâniri de lucru din care : 
 1 întâlnire de lucru la nivelul conducerii ITPF Giurgiu; 
 100 întâlniri de lucru la nivelul conducerii STPF-urilor; 

- 94 comunicări scrise  ; 
- în această perioadă au fost executate un număr de 241 misiuni comune 

 
 2019 2018 

Întâlniri de lucru 101 142 
Comunicări scrise 94 119 

Misiuni comune terestre 241 304 
 

10. Accesarea fondurilor externe nerambursabile 
În anul 2019 au fost incluse in lista obiectivelor propuse pentru finanțare din 

„Programul Operațional Regional 2014-2020 – Axa Prioritară 3.Prioritatea de investiții 
3.1.Operatiunea B- Zona de Investiție Teritorială Delta Dunării”două clădiri din cadrul 
I.T.P.F.Giugiu : 

- Reabilitare modernizare sistem termo-energetic la S.P.F. Bechet  
- Reabilitare modernizare sistem termo-energetic la S.P.F. Orlea, clădiri 

pentru care a fost  achiziționat și efectuat serviciul de Expertiză Tehnică, Audit Energetic 
si Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Investitii. 

În data de 18.12.2019 a fost semnat Procesul Verbal de recepție la terminarea 
lucrărilor    nr. 1350809 pentru sediul S.P.F.Calafat (reabilitarea termo-energetică de la 
sediul S.P.F.Calafat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 al Unităților 
Teritorial Administrative Sud-Vest Oltenia).  
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11. Managementul comunicării 
 Transparenţa şi deschiderea, informarea corectă, oportună şi sistematică a opiniei 

publice asupra activităţii, consecinţă a manifestării decizionale a inspectoratului teritorial, 
a reprezentat, în perioada analizată, condiţia primordială de evaluare a percepţiei publice 
în contextul intenţiei Poliţiei de Frontieră de a capabiliza conştiinţa civică a societăţii civile. 

În perioada analizată, comunicarea cu mass-media s-a realizat prin: 
•  341 comunicate de presă (în creștere cu 57,1,%); 
În ceea ce priveşte solicitările primite în baza Legii 544/2001 privind liberul acces 

la informaţii de interes public, s-au înregistrat 54 cereri (similar cu 2018). Menţionăm 
faptul că nu am avut nicio plângere sau reclamaţie de orice natură în privinţa soluţionării 
acestora. 

În urma monitorizării zilnice a mass-mediei, s-au identificat un total de 1258 
articole publicate în presa scrisă şi on-line (în creștere cu 61,3%) dintre care: 
•  1254 articole favorabile; 
•  3 articole neutre; 
•  1 articol nefavorabil   

De asemenea, conducerea I.T.P.F., prin purtătorii de cuvânt au sprijinit în 
documentare un număr de 58 reprezentanţi mass-media (în scădere cu 31,7%), aceştia 
fiind ajutaţi cu deschidere, seriozitate, şi eficienţă pentru realizarea materialelor sau 
interviurilor respective.  

La nivelul instituției s-au primit în aceasta perioadă 192 petiţii, din care 135 au 
primit răspunsuri favorabile, 20 au primit răspunsuri nefavorabile ( 90% dintre acestea 
referindu-se la acordarea ajutoarelor pentru încetarea raporturilor de muncă, cu drept la 
pensie), 7 au fost clasate, 30 au fost redirecționate, iar 9 au fost audienţe la conducerea 
inspectoratului. 

Perioada Petiţii Audienţe Total Favorabile Nefavorabile Redirecţionate Clasate 
2019 192 135 20 30 7 9 
2018 382 290 80 5 7 11 

 
În cursul anului 2019 personalul de serviciu din cadrul C.O.C. a asigurat 

informarea solicitanţilor, prin intermediul liniei telefonice 021/9590, asupra  datelor de 
interes public privind activitatea poliţiei de frontieră române, a posibilităţii efectuării 
călătoriilor în străinătate cu respectarea legislaţiei naţionale şi comunitare, respectiv 
asupra condiţiilor în care poate fi efectuată tranzitarea frontierei ocazie cu care au primit 
și soluționat un număr de 3995 apeluri. 

Totodată informarea publicului s-a efectuat și prin intermediul liniilor telefonice fixe 
și mobile unde au fost primite și soluționate un număr de aproximativ 1200 de apeluri. 

În cursul anului 2019, pentru desfășurarea de activități în zona de frontieră, 
serviciile teritoriale au emis un număr de 61.000 avize (în creștere cu 9,8% față de 
2018). 
  

12. Obiective 2020 
 

1. Asigurarea unui management participativ, bazat pe comunicarea internă şi 
cunoaşterea personalului, în vederea creşterii capacităţii şi calităţii serviciilor oferite 
cetăţenilor 
 

2. Efectuarea demersurilor pentru ocuparea funcţiilor vacante și asigurarea unei 
încadrări proporționale a tuturor structurilor inspectoratului; 
 

3. Monitorizarea utilizării eficiente şi la capacitate maximă a forţelor şi mijloacelor 
tehnice de supraveghere a frontierei, a tehnicii specifice pentru controlul 



 15 

mijloacelor de transport (HBD, CO2, endoscoape)  în vederea asigurării unui înalt 
nivel de control al frontierei pentru prevenirii şi combaterii migraţiei ilegale şi 
infracţionalităţii transfrontaliere; 
 

4. Eficientizarea activităților informativ - operative prin identificarea factorilor noi de 
risc în zonele de competență având în vedere noile forme și procedee folosite pe 
parcursul anului 2019 de către grupările infracționale transfrontaliere și persoanele 
implicate în fapte penale ori contravenționale; 
 

5. Implementarea, într-o manieră unitară, a măsurilor specifice de prevenire şi 
combatere a fenomenului migraţionist şi infracţiunilor transfrontaliere; 
 

6. 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; 
 

7. Menţinerea fermităţii şi consecvenţei în activităţile de prevenire şi combatere a 
corupţiei şi a faptelor de natură a aduce atingere imaginii instituţiei; 
 

8. Extinderea și îmbunătățirea parteneriatului cu societatea civilă, cu instituțiile de stat 
sau private printr-o permanentă comunicare. Dezvoltarea încrederii cetățenilor în 
instituția Poliției de Frontieră, ca urmare a activităților serviciului pentru realizarea 
unui climat de ordine și siguranță publică în zona de frontieră; 
 

9. Efectuarea demersurilor specifice pentru asigurarea necesarului de tehnica, 
mijloace de mobilitate terestra si navala, alte echipamente specifice si bunuri 
materiale pentru îndeplinirea misiunilor specifice de către toate structurile proprii; 
 

10. Menţinerea la un nivel ridicat al gradului de pregătire a personalului propriu în 
vederea aplicării aquis-ului Schengen. 
 

11. Asigurarea, împreună cu structurile similare din Republica Bulgaria, a unui 
dispozitiv eficace și eficient, care să asigure o siguranță sporita cetățenilor ce 
tranzitează frontiera. 
 

12. Asigurarea tuturor măsurilor de organizare și desfășurare a misiunilor stabilite cu 
ocazia alegerilor planificate a se desfășura în anul 2020.  

 


	TOTAL
	6.517.578
	5.220.993
	TOTAL
	2.933.042
	2.471.307
	TOTAL
	268
	300
	TOTAL
	69.630.304
	23.859.386
	TOTAL
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	1
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