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 ARGUMENTUM  
 
 

1. Metodologia aplicată în cadrul etapelor cercetării științifice  
În context metodologic, în vederea elaborării tezei de doctorat, am aplicat un set complex de 

metode teoretice, care au permis investigarea problematicii propuse, pe calea trecerii de la planul 
internațional, la cel european și apoi la cel național. În permanență ne-am ghidat după regula conform 
căreia orice știință are un domeniu propriu de cercetare și am utilizat pentru investigarea cazuisticii 
abordate, metodele și procedeele generale și specifice domeniului managementului securizării frontierelor 
externe ale Uniunii Europene.  

Am urmărit verificarea, justificarea, elaborarea și avansarea unor soluții de fond, în ceea ce 
privește contextul practic-aplicativ. Soluțiile avansate le considerăm deosebit de utile pentru revizuirea și 
optimizarea direcțiilor de acțiune în domeniul managementului aplicat la nivelul frontierelor externe ale 
Uniunii Europene.  

Metodologia cercetării a variat în funcție de activitatea desfășurată. În acest sens, pentru 
acumularea de noi cunoștințe în domeniul vizat, am utilizat metoda documentării comparative și 
aprofundate a domeniului de referință, precum și a celor mai relevante practici la nivel european.  

Totodată, am aplicat procedee de utilizare a unor metode specifice de sinteză a informațiilor 
documentare rezultate din analizarea surselor de la nivel național și european, precum și filtrarea acestor 
informații, cu scopul de a obține modele comparabile și pertinente pe parcursul dobândirii rezultatelor în 
cadrul prezentei teze de doctorat.  

În măsura în care este posibil, această abordare științifică ar trebui să dezvolte direcții noi de 
analiză asupra cadrului normativ în domeniul managementului securizării frontierelor. 

 
2. Stadiul actual al cunoașterii în domeniul vizat  
Despre subiectul prezentat în cadrul tezei de doctorat, putem afirma că acesta nu a fost analizat 

într-o manieră monografică până la momentul în care am desfășurat activitatea de cercetare, toate 
referirile la acest domeniu fiind făcute doar sumar sau incidental. 

În privința gradului de cunoaștere al acestui domeniu am constatat lipsa la nivel național a unui 
studiu care să ofere o imagine clară, o hartă a modelelor de bună practică a autorităților de frontieră 
la nivelul Uniunii Europene.  

Absența frontierelor interne în cadrul spațiului Schengen presupune o bună gestionare a mișcărilor 
persoanelor peste frontierele externe. Acest lucru este esențial pentru asigurarea unui înalt nivel de 
securitate internă și libertate de mișcare a persoanelor în acest spațiu. În același timp, absența frontierelor 
interne înseamnă că autoritățile de aplicare a legii din statele membre au acces la datele relevante ale 
persoanelor. 
  Europa este o societate dinamică. Milioane de cetățeni europeni și cetățeni aparținând unor state 
terțe traversează frontierele interne și externe ale Uniunii Europene în fiecare zi. În anul 2015, mai mult 
de 50 milioane de persoane aparținând unor state terțe au vizitat Uniunea Europeană, înregistrându-se în 
acest sens peste 200 milioane de treceri la frontierele externe ale spațiului Schengen1. 

În afara acestui flux regulat de călători, în anul 2015, conflictele din Siria și criza migranților 
rezultată, au generat peste 1,8 milioane treceri ilegale înregistrate la frontierele externe ale spațiului 
Schengen2. 

1 Raportul anual Frontex – Risk analysis 2016 
2 Raportul anual Frontex – Risk analysis 2016 
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Potrivit datelor UNHCR, în topul primelor zece naționalități care au fost înregistrate în anul 2015 
pe ruta Mediteranei au fost: Siria (49%), Afganistan (21%), Irak (8%), Eritreea (4%), Pakistan (2%) , 
Nigeria (2%), Somalia (2%), Sudan (1%), Gambia (1%) și Mali (1%)3. 

În lunile ianuarie și februarie 2016, un număr de peste 123000 de migranți au sosit în Grecia, 
comparativ cu aceeași perioadă a anului 20154 când au fost înregistrate aproximativ 4600 de asemenea 
cazuri. 

Din analiza atacurilor teroriste de la Paris și Bruxelles se conturează un mod concret de operare al 
infractorilor. În acest sens, infractorii implicați în atacurile teroriste au folosit rute cunoscute pentru 
migrația ilegală pentru a intra pe teritoriul european, iar mai apoi au profitat de libera circulație în spațiul 
Schengen, deplasându-se pe teritoriul mai multor state, fără a putea fi detectați. 

Un rol foarte important în creearea unui mecanism de răspuns la provocările din prima linie a 
frontierelor externe l-a avut agenția Frontex care a creat mecanismele numite „hotspots” și au detașat în 
yonele cheie ceea cea a fost numit “Migration Management Support Teams”.  

Aceste echipe au fost constituite din lucrători din cadrul E.A.S.O., Europol și Frontex care au 
cooperat cu autoritățile naționale și alte agenții în vederea identificării, profilării și înregistrării 
migranților la intrarea în Uniunea Europeană și pentru organizarea operațiunilor de returnare în cazul 
celor care nu au dreptul de ședere.  

Afluxul masiv de refugiați și migranți au determinat “europenizarea” managementului 
frontierelor. Tratatul de la Lisabona a creat premisele existenței unei politici comune în domeniul 
managementului frontierelor. Programul Stockholm a suspus atenției posibilitatea înființării unui sistem 
european al poliției de frontieră, o problematică reluată cinci ani mai târziu în iunie 2014.5 

Una dintre cele mai interesante propuneri ale Comisiei Europene a fost înființarea Poliției de 
Frontieră și Garda de Coastă Europene care ar avea drept de intevenție în cayurile când unul din statele 
membre ar fii incapabil să facă față presiunii migratorii și acest lucru ar periclita securitatea spațiului 
Schengen.  

În luna aprilie 2016 Comisia Europeană a revenit cu o singură propunere legată de sistemul EES 
care în prezent este analizată de Parlament și de Consiliu. 

Comisia Europeană a decis și a anunțat în aprilie 20166 introducerea unor de măsuri noi în 
regiunea bazinul Lacului Ciad și Sahel, cu o valoare totală care depășește 280 de milioane euro.  

Prin lucrarea realizată am adus în atenție și am analizat interconectarea domeniilor referitoare la 
managementul frontierelor externe, rolul autorităților cu atribuții la frontierele externe, soluții adoptate la 
nivelul Uniunii Europene în vederea stopării afluxului masiv de refugiați și a fenomenului de migrație 
ilegală, precum și unele modalități practice de control la frontierele externe adoptate de unele state 
membre. 

 
3. Plus-valoarea caracterului aplicativ și potențialele contribuții științifice 
În ceea ce privește potențialele contribuții științifice ale tezei de doctorat, am identificat 

următoarele aspecte:  

3Patrick WRIGHT în Australian Broadcasting Corporation, More than 1 millionasylumseekersreached Europe 
byseathisyear: UNHCR, articol publicat la 30 Decembrie 2015, sursă on-line disponibilă la 
http://www.abc.net.au/news/2015-12-30/more-than-1-million-asylum-seekers-reached-europe-by-sea-in-
2015/7060012 
4Larry BUCHANAN, Sergio PEÇANHA (11 Martie 2016), Europe TriestoShutDownRoutes as 
MigrantFlowIntensifies, publicat în The New York Times 
5 Concluziile Consiliului Europei din iunie 2014 
6Comisia Europeană, New measuresapprovedtoimprovestability and tackle the rootcauses of irregularmigration, 
Bruxelles, 18 Aprilie 2016, sursă on-line disponibilă la http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1425_en.htm 
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1. La nivel național a fost adoptat Sistemul Integrat pentru Securitatea Frontierei (SISF). În viziunea 
legiuitorului, acesta reprezintă un instrument principal prin care este exercitat a managementul 
integrat al frontierelor, în scopul îndeplinirii tuturor cerințelor impuse prin prevederile acquis-ului 
Uniunii Europene și pentru asigurarea securității la frontierelor externe.  

2. Materialele publicate pot sprijini statele membre în ce privește  dezvoltarea capacității instituționale 
în domeniul de pregătire a autorităților de frontieră;  

3. Rezultatele cercetării vor susține / încuraja identificarea și aplicarea celor mai bune practici 
identificate la nivelul frontierelor externe ale Uniunii Europene în domeniul managementului 
frontalier.  
În plus, rezultatele științifice ar putea sprijini agențiile ce susțin procesul de asigurare a 

managementului rontierelor externe ale Uniunii Europene.  
 Etapele cercetării științifice au fost valorificate prin articole publicate în reviste de specialitate, 
dezbateri în cadrul conferințelor științifice cu participare națională și internațională.  

Rezultatele vor putea fi aplicate în domeniul pregătirii profesionale a autorităților de frontieră, mai 
ales pentru interpretarea și aplicarea corectă a metodelor prin intermediul cărora este realizată gestionarea 
integrată a frontierelor externe la nivelul Uniunii Europene. De asemenea, ele vor putea fi utilizate la 
elaborarea de publicații științifice cu caracter de îndrumare pentru studenți, masteranzi și doctoranzi. 
 

4. Argumentele personale pentru abordarea domeniului managementului frontierelor 
externe ale Uniunii Europene  

Studierea politicilor europene în domeniul managementului frontalier vor asigura o bază pentru 
perfecționarea autorităților de frontieră în vederea îmbunătățirii calității pregătirii și va oferi ocazia de a 
identifica și evalua cele mai bune practici aplicate în acest domeniu. 

Dezvoltarea statelor din zona Arabiei, războiul civil din Libia și Siria, continuarea conflictului 
dintre Israel și Palestina, precum și criza generată în Ucraina prin anexarea peninsulei Crimeea de către 
Rusia au condus la modificări instituționale în cadrul Uniunii Europene și crearea unor noi instrumente de 
lucru7. 

Pe lângă dimensiunea europeană a acestei inițiative, una dintre valorile adăugate ale lucrării 
științifice rezidă din identificarea necesității aplicării unui model unic de management la nivelul statelor 
membre în domeniul securității frontierelor externe.  
 
 

7 Sieglinde Gstöhl, The European Neighbourhood Policy in a Comparative Perspective: Models, challenges, 
lesson, Routledge, 2016 

 4 

                                                 



MANAGEMENTUL  SECURIZĂRII  FRONTIERELOR  EXTERNE  ALE  UNIUNII  EUROPENE 
           Eduard IVAȘCU    2016 

 

CCAAPPIITTOOLLUULL  II::  PPOOLLIITTIICCII  ȘȘII  SSTTRRAATTEEGGIIII  EEUURROOPPEENNEE  ÎÎNN  DDOOMMEENNIIUULL  SSEECCUURRIIZZĂĂRRIIII  
FFRROONNTTIIEERREELLOORR  EEXXTTEERRNNEE  AALLEE  UUNNIIUUNNIIII  EEUURROOPPEENNEE  

 
Secțiunea 1: Politica de securitate și apărare comună a UE  

1.1. Aspecte relevante cu privire la conceptul de  securitate europeană  
Provocările cu care se confruntă în prezent societatea europeană sunt complexe. Considerăm că 

este necesar să supunem atenției, prin intermediul identificării instituționale și legislative a organismelor 
implicate, necesitatea apariției și oficializării politicilor europene incidente securității în vederea 
gestionării conflictelor sau situațiilor de criză și domeniului afaceri intene prin impactul avut de cele trei 
programe politice multianuale de relansare europeană și lupta împotriva criminalității deosebit de grave 
de nivel transfrontalier.  

Politica internă de securitate este preocupată de problematici precum migrația, cooperare 
polițienească și judiciară ca părți integrante ale politicii externe8. 

În contexttul geopolitic actual, în urma redefinirii graniţelor şi în urma acțiunii de anexare a 
peninsulei Crimeea la Federaţia Rusă în anul 2014, statele riverane la Mărea Neagră deţin următoarele 
lungimi în ceea ce privește liniile de coastă: Georgia-8,1%, Turcia-33,2%, , Romania-6%9, Bulgaria-
6,7%, Rusia 27,7%, Ucraina-18,3%4 . 

În timpul perioadei de extindere a Uniunii Europene și a inițierii și apariției a unor noi domenii 
politice, aceasta a depus eforturi pentru intensificarea importanței rolului diplomatic de securitate și 
internațional , raportat la intensitatea puterii economice deținute. Diversele conflicte apărute ulterior în 
Europa de sud-est, după anul 1990, începînd cu perioada prăbușirii Iugoslaviei, au convins liderii Uniunii 
Europene asupra necesității inițierii unei acțiuni comune care să fie eficientă.  

Robert Schuman, fost ministru al Afacerilor Externe în perioada 1948-1952, de origine franceză , 
a anunțat, printr-o declarație, că Franța propune crearea CECO10. Denumită ulterior Declarația Schuman, 
aceasta a constituit piatra fundamentală a construcției europene.  
    

1.2. Delimitări conceptuale privind politicile europeane în domeniul securității și apărării 
Prin conținutul documentului intitulat Declarația de la Roma se confirmă dorința de a se coopera 

în interiorul organizației. Acest concept legat de identitatea europenă în domeniul Securitații și Apărării 
se află în strânsă legătură cu două concepte care au fost ulterior dezvoltate. 

În primul rând, este vorba de Politica Externă și de Securitate Comună – PESC care poartă numele 
unui capitol al Tratatului de la Maastricht și reprezintă, în același timp, unul din cei trei piloni principali 
în procesul de construcție europeană.  

Totodată, vorbim de Politica Europeană de Securitate și Apărare – PESA sau, respectiv, Politica 
Europeană de Securitate și Apărare Comună – PESAC, concepte care au reprezentat în ultima perioadă un 
pion important în existența PESC.  

Având în vedere evenimentele recente, petrecute în Franța, Belgia și Germania, Comisia 
Europeană a accelerat semnificativ eforturile depuse în aceast sens. 

Suntem de părere că o nouă propunere prin care să se emită o directivă acuală cu privire la 
prevenirea și combaterea actelor de terorism reprezintă soluția care poate acoperi lacunele existente în 
moment de față în cuprinsul cadrul juridic în vigoare al Uniunii cu referire la asigurarea respectării stricte 
a prevederilor legislației în domeniu.  

Aceasă directivă prevede definirea unor termeni comuni în ceea ce privește infracțiunile de 
terorism și asigură o reacție comună față de fenomenul luptătorilor/simpatizanților teroriști străini. De 

8 S. Wolff, The Mediterranean Dimension of the European Union's Internal Security, Springer, 2012 
9 Nicolaescu George, Geopolitica Securităţii, Editura Universităţii Naţionale de Apărare, Bucureşti, 2010, p 260 
10 Abr. CECO - Comunitatea Europena a Cărbunelui și Oțelului 
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asemenea în același sens, se accentuează pe teritoriul Uniunii un efect de descurajare asupra celor care au 
intenția să comită acte de natură teroristă și se asigură o sancționare efectivă a persoanelor vinovate. 

Noul document legislativ aduce o revizuire a cadrul juridic al Uniunii în ceea ce privește 
asimilarea ca infracțiuni a acelor acte din spectrul terorismului. Se asigură, totodată, implementarea în 
legislația Uniunii a unor obligații ce sunt asumate la nivel internațional, ca de exemplu: 
dispozițiile cuprinse în Rezoluția 2178(2014) a Consiliului de Securitate ONU privitoare la luptătorii 
teroriști străini, Recomandările emise de Grupul de acțiune financiară privind finanțarea terorismului 
și un document recent adoptat - Protocolul adițional Convenției Consiliului privind prevenirea 
terorismului. 

De asemenea, Comisia propune o intensificare a cooperării cu noi state din Orientul Mijlociu și 
Nordul Africii, precum și cu Ucraina și Turcia . În continuare se acordă o atenție deosebită în vederea 
stabilirii unui dialog cu statele aparținând regiunii Sahel, cu zonele din Liga Arabă și cu alte organizații 
la nivel internațional.  
 

1.3. Programe politice europene în domeniul JAI  
Transformările la scară globală care au vizat societatea, cultura, politica, interesele de afirmare și 

promovare statală, pretențiile asupra nivelului de trai, tehnologizarea și modernizarea, securitatea 
internațională și interstatală, pacea și stabilitatea, declanșate sub auspiciile globalizării și motivate de 
dorința europeană de extindere, au dus la apariția și dezvoltarea conceptului referitor la spațiul de 
securitate, libertate și justiție. 

Problema legată de ordinea și securitea publică în spațiul european supus globalizării a generat din 
partea instituțiilor europene implicarea în domeniul Justiție și Afaceri Interne. Libertatea, securitatea și 
justiția sunt valori cheie care constituie componente majore ale modelului societății europene. Ele se 
numără printre pietrele de temelie ale modelului de integrare europeană, cu o piață unică, cu o uniune 
monetară și economică ce are o capacitate de a rezista unor provocări de natură politică și economică 
globale11. 
 După ce  Tratatul de la Amsterdam a intrarat în vigoare, am putut asista la o serie de inițiative - 
Tampere sau Haga care au reușit să structureze eforturile de până în acel moment în politica de justiție și 
afaceri interne. 
 Prin Programul de la Tampere și Haga s-a realizat o analiză a principalelor aspecte ale politicii de 
justiție și afaceri interne și s-au subliniat prioritățile prin libera circulație, migrația, azilul și securizarea 
frontierelor. 

 
Secțiunea 2. Aspecte relevante ale strategiilor europene în domeniul gestionării frontierelor 

externe, a migrației și azilului  
 

2.1. Strategia europeană pentru supravegherea frontierelor externe 
În această parte a lucrării de cercetare am identificat și analizat strategiile europene și românești 

izvorâte din politica în domeniul gestionării frontierelor externe ale Uniunii ce are ca obiectiv obținerea 
unui sistem de management integrat care să aducă o asigurare a unui nivel unitar și calitativ de control și 
supraveghere, o componentă fundamentală a spațiului de libertate, securitate și justiție.  

Transformările profunde ale mediului de securitate se fac simțite la nivelul întregii planete, lumea 
devenind tot mai complexă și interdependentă, iar fenomenul globalizării afirmându-se tot mai mult ca 
fiind ireversibil. 

11 Victor, AELENEI, Crearea spaţiului de libertate, securitate şi justiţie prin programele europene, articol 
publicat în cadrul Simpozionului Aderarea României la spaţiul Schengen - de la decizie la deziderat - februarie 
2011. 

 6 

                                                 



MANAGEMENTUL  SECURIZĂRII  FRONTIERELOR  EXTERNE  ALE  UNIUNII  EUROPENE 
           Eduard IVAȘCU    2016 

 

Europa este și va continua să fie cea mai importantă destinație turistică a lumii12. Volumul mare 
al trecerilor peste frontierele externe ale Uniunii  prin punctele de trecere ale frontierei destinate acestui 
scop a atins un număr de 300 milioane13 anual (aproximativ 150 milioane intrări pe teritoriul Uniunii și 
150 milioane ieșiri din Uniune). Este estimat faptul că dintre aceste treceri 160 milioane sunt realizate de 
cetățeni ai Uniunii, 60 milioane14 de către resortisanți ai statelor terțe care nu trebuie să obțină viză și 80 
de milioane de către resortisanți ai statelor terțe pentru care este necesară viza. Eurostat15 este singura 
instituție care furnizează date oficiale în acest domeniu. Această statistică nu ține cont de faptul că există 
persoane care intră și ies de mai multe ori, sunt contabilizate intrări/ieșiri la modul general. 

Prin adoptarea unui sistem de evaluare Schengen s-a dorit asigurarea respectării legislației 
Schengen și punerea în practică a managementului integrat al frontierelor.  

Prin participarea la unele misiuni de pre-evaluare și evaluare  a statelor care intenționează să adere 
la spațiul Schengen se asigură îmbunătățirea cunoștințelor statelor membre în ceea ce privește legătura cu 
optimizarea bunelor practici privitoare la gestionarea frontierelor. 

 
2.2. Agenda Europeană privind Migrația  
În luna mai 2015 Comisia Europeană a adoptat Agenda europeană privind migrația. Agenda este 

un document politic care subliniază prioritățile în domeniul migrației, azilului și politicilor frontaliere 
pentru perioada următoare. Frontierele interne ale Uniunii Europene au devenit aproape insesizabile16. 

Comisia a pus la punct dezvoltarea unei strategii de informare a migranților17 prin intermediul 
unui grup de lucru care să definească și disemineze informații aplicanților pentru azil cu referire la 
drepturile și obligațiile acestora. Este foarte important ca oamenii aflați în asemenea situații să cunoască 
faptul că au dreptul de a aplica pentru azil, dar nu de a alege în ce stat membru și să fie bine informați 
asupra consecințelor schemei de relocare. Primul set de informații elaborate în legătură cu procedurile de 
azil și relocare sunt disponibile în 14 limbi și sunt folosite în prezent de EASO în punctele operaționale 
comune - hotspots.  

 
2.3. Strategia Europeană privind Migrația și Azilul  
Migrația este un fenomen complex care se află în centrul dezbaterilor politice în Europa 

contextului actual și, pentru următorii ani, reprezintă una dintre prioritățile strategice în relațiile externe 
ale Uniunii.Gestionată cu atenție, migrația poate fi un factor pozitiv pentru creșterea economică a statelor 
membre ale Uniunii Europene.  

Elaborarea unei politici a Uniunii ample și vizionare referitoare la migrație, bazată pe 
responsabilitate și solidaritate, va rămâne unul din obiectivele politice importante ale Uniunii. În acest 
sens, se impune punerea în aplicare a instrumentelor juridice relevante și utilizezarea pe deplin a 
agențiilor și birourilor ce asigură cooprerarea în acest domeniu18.  

O abordare asupra politicilor migraționiste care reușește să pună autoritățile în ipostaza de a căuta 
alternative viabile a avut-o în discursul său Jean-Claude JUNCKER, Președintele Comisiei Europene: 
„Putem ridica ziduri sau putem construi garduri, dar imaginați-vă pe voi cu fiii sau fiicele în brațe, cu 

12 Organizaţia Mondială a Turismului (O.M.T): Viziunea 2020, volumul 4 pag. 48. 
13 Cifra a fost calculată prin adunarea numărului de călătorii efectuate de rezidenţii UE în afara spaţiului UE cu 
numărul de resortisanţi ai ţărilor terţe care călătoresc în UE. 
14 Cifra a fost calculată în funcţie de numărul de călătorii efectuate în Europa de cele mai importante ţări. 
15 Ghidul Oficiului de Statistică al Uniunii Europene.  
16 Klaus Bachmann, Elzbieta Stadtmuller, The EU's Shifting Borders: Theoretical Approaches and Policy 
Implications in the New Neighbourhood, Routledge, 2012 
 
17 Abr. MIS - Migrants' Information Strategy Task Force  
18 Gabriel Lucian Pereș, Legislație Schengen –Curs universitar, Editura Sitech, 2016, pag. 103 
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lumea pe care o știați complet distrusă, nu ar fi preț pe care să nu-l plătiți sau ziduri pe care să nu le 
escaladați”.19 

Noua Directivă privind procedurile de azil20 este mult mai precisă. Aceasta instituie un sistem 
coerent,care garanteazăsporireaeficienței și a caracterului echitabil al deciziilor în materie de azil și 
examinarea cererilor, decătretoatestatele membre, în bazaaceluiași standard ridicat de calitate. Aceasta 
stabilește norme mai clare referitoare la modul de solicitare a azilului: este necesară existența unor 
instrumente specifice, de exemplu la frontiere, în vederea asigurării faptului că toate persoanele care 
doresc să solicite azil pot realiza acest lucru într-un mod rapid și eficient. 

Pe parcursul anului 2015 la nivelul Uniunii Europene au fost înregistrate un număr de peste 
1321000 de solicitări de azil.   

La 6 aprilie 2016, Comisia Europeană a publicat o comunicare prin care a lansat procesul de 
reformare a actualului sistem european comun de azil, astfel cum a fost anunțat de președintele Juncker în 
orientările sale politice și așa cum se prevede în Agenda europeană privind migrația.  

La 4 mai 2016, Comisia a prezentat un prim pachet de reforme. Acest pachet include propuneri 
pentru crearea unui sistem Dublin sustenabil și echitabil, consolidarea sistemului EURODAC și crearea 
unei veritabile agenții europene de azil.  

19Jean-Claude JUNCKER, Președintele Comisiei Europene în discursul său cu privire la Starea Uniunii, 
Bruxelles, 2015 
20 Directiva 2013/32/UE a Parlamentului European șia Consiliului din 26 iunie 2013 privind procedurile 
comune de acordare și retragere a protecției internaționale (reformare) (aplicabilă de la 21 iulie 2015) ( JO L 180, 
29.6.2013, p. 60). 
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CCAAPPIITTOOLLUULL  IIII::  MMAANNAAGGEEMMEENNTTUULL  EEUURROOPPEEAANN  ÎÎNN  DDOOMMEENNIIUULL  GGEESSTTIIOONNĂĂRRIIII  

IINNTTEEGGRRAATTEE  AA  FFRROONNTTIIEERREELLOORR  EEXXTTEERRNNEE  
 
 

Secțiunea 1: Aspecte cu privire la procesul de gestionarea integrată a frontierelor  
 

1.1. Considerații generale cu privire la gestionarea integrată a frontierelor.  
Politica Uniunii Europene în domeniul frontierelor externe ale Uniunii Europene urmărește un 

obiectiv reprezintat prin asigurarea monitorizării eficiente a trecerii frontierelor externe, inclusiv prin 
supravegherea frontierelor, contribuind totodată la asigurarea protecției și salvarea vieților21. 

Procesul complex de supraveghere a frontierelor are drept scop prevenire trecerile neautorizate a 
frontierei, combaterea criminalității transfrontaliere, reținerea sau luarea altor măsuri împotriva 
persoanelor care au trecut frontiera în mod ilegal.  
 Managementul integrat al frontierei reprezintă procesul complex prin care se realizează 
planificarea și coordonarea, conducerea și monitorizarea unitară a procedurilor și acțiunilor desfășurate de 
instituțiile și organismele abilitate prin lege pentru asigurarea stării de normalitate, la frontieră, 
respectarea regimului juridic al frontierei, cooperarea cu organele similare din țările vecine, țările de 
origine a criminalității transfrontaliere, țările de tranzit, țările de destinație și alte țări, în scopul prevenirii 
și contracarării oricăror forme ale infracționalității transfrontaliere. 

1.2. Procesul de gestionare integrată a frontierelor externe 
Gestionarea integrată a frontierelor externe22 este o funcție de securitate în cadrul căreia statele 

membre dar și state asociate au un interes comun. Acquis-ul Uniunii Europene referitor la controlul 
frontierelor servește ca standard pentru statele terțe care sunt asistate în dezvoltarea conceptului de 
management integrat al frontierelor.  

Acest concept este într-o continuă dezvoltare și se ghidează pe principiile solidarității, încrederii 
reciproce și a responsabilității statuate între statele membre, având la bază respectarea drepturilor omului 
atât în activități cât și în proceduri. Statele membre trebuie să mențină și să dezvolte resurse operaționale 
și manageriale care să permită un control operațional eficient al frontierelor externe și posibilitatea de a 
conduce și gestiona operațiuni comune. 

În concordanță cu nevoile sale specifice, Uniunea Europeană și-a stabilit propriul Concept IBM 
care conferă atenție deosebită statutului incomplet al Uniunii și multitudinii de autorități competente 
implicate la nivel național și la nivelul de Uniune23. 

Procesul de gestionare în mod eficient a frontierelor externe ale Uniunii continuă să fie o prioritate 
a statelor membre. Fiecare stat prezintă propriile nevoi în ceea ce privește securitate în zona frontierei, 
precum implementarea unor sisteme și structurile ce răspund de acestea. Statele membre ale Uniunii 
Europene au dobândit un nivel sporit al schimbului de informații și cooperare bazată pe proceduri și 
standarde armonizate cu un impact evident asupra cerințelor de formare a personalului specializat24.  

21Regulamentul nr. 656/2014 de stabilire a unor norme de supraveghere a frontierelor maritime externe în 
contextul cooperării operative coordonate de Agenţia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la 
Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene 
22 Abr. EU-IBM - Integrated Border Management 
23Hobbing, P., Management of External EU Borders: Enlargement and the European Guard Issue, DCAF 
Conference on Managing International and Inter-Agency Cooperation at the Border, held in Geneva 13-15 March 
2003. 
24Felicitas, M. Tadić, How Harmonious can Harmonisation Be? A Theoretical Approach towards Harmonisation 

of (Criminal) Law, în Harmonisation and Harmonising Measures in Criminal Law, coordatori A. Klip și H.van 
der Wilt, Ed. Academiei Regale de Arte și Științe, Amsterdam, 2002. 
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1.3. Modelul Integrat de Securitate a Frontierei 
Modelul Integrat de Securitate a Frontierei este un sistem care acoperă toate aspectele politicii de 

frontieră.  
Pentru analiza dimensională a controlului frontierelor externe  europene avem în vedere o lungime 

de: 42.672 km de frontierele externe maritime și 8.826 km de frontiere terestre.25 
Aproape toate statele membre și țările asociate la acordul Schengen au luat parte la operațiuni 

comune de returnare, zece dintre acestea în calitate de țară organizatoare și cu rol de conducere. Grupul 
țărilor principale cu experiență în domeniul returnărilor se reunesc cu Frontex în mod regulat pentru a 
identifica nevoile și posibilitățile privind operațiunile comune de returnare și pentru a discuta despre 
aspecte operaționale. Această activitate s-a dovedit a fi un mecanism util de coordonare a aspectelor 
privind returnarea și va continua în anii următori. 
 

1.4. Gestionarea problematicii generate de criza refugiaților prin intermediul punctelor 
operaționale comune din zonele fierbinți (hotspots) 

Anul 2015 a reprezentat un test dificil cu privire la legitimitatea Uniunii în a răspunde 
provocărilor crizei refugiaților26. 

Pe parcursul anului 2015 un număr de aproximativ 1 milion de refugiați, migranți sau persoane 
strămutate și-au înreptat interesul către spațiul Uniunii Europene din cauza conflictelor desfășurate în 
țările de origine sau în căutarea acestora a unor alternative financiare mai bune. Rutele de migrație 
folosite au fost identificate și monitorizate în permanent, la nivelul Frontex și statelor membre UE.  

Anul 2016 înregistrează o tendință în scădere a acestor situații, iar conform statisticilor studiate, în 
luna aprilie au ajuns pe teritoriul Uniunii aproximativ 180000 de persoane27. 

În cadrul Agendei Europene pentru Migrație prezentată în luna mai 2015, Comisia Europeană a 
propus dezvoltarea unui nou concept de puncte operaționale în zonele fierbinți (hotspots), ca răspuns la 
presiunea migratorie cu care se confruntă statele membre la frontierele externe. 

EASO, Frontex, Europol și Eurojust vor lucra la fața locului împreună cu autoritățile din statele 
membre aflate în prima linie pentru a ajuta la îndeplinirea obligațiilor cuprinse în legislația Uniunii 
Europene în vederea identificării, înregistrării și amprentării migranților. 

 
 

Secțiunea 2: Studiu referitor la înființărea Poliției de frontieră europene și a Gărzii de 
Coastă 

 
2.1. Necesitatea existenței unui sistem unic în gestionarea frontierelor externe la nivelul 

Uniunii Europene 
În perioada ianuarie-noiembrie 2015, au fost descoperite aproximativ 1,5 milioane 28 treceri 

ilegale ale frontierei,  ceea ce reprezintă un nou nivel record. 
Cetățeni ai unor state terțe au avut posibilitatea să treacă în mod ilegal frontierele externe ale 

Uniunii Europene și să își continue călătoria pe teritoriul UE fără să fie mai întâi identificați, înregistrați 
sau să facă obiectul unui control adecvat la frontieră.  

25Sursa on-line:http://ec.europa.eu/romania/images/buletin-de-europa/   
26 Sergio CARRERA, Steven BLOCKMANS, Daniel GROS and Elspeth GUILD, The EU’sResponseto the 
Refugee Crisis - TakingStock and Setting Policy Priorities, CEPS ESSAY No. 20/16 Decembrie 2015, sursă on-line 
disponibilă la https://www.ceps.eu 
27Comisia Europeană, Humanitarian Aid and Civil Protection, Refugee Crisis, articol publicat la data de 
26.04.2016, sursă on-line disponibilă la http://ec.europa.eu/echo/refugee-crisis_en 
28 Abr. FRAN - Frontex Risk Analysis Network  
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Având în vedere nivelul la care s-a desfășurat acest fenomen al mișcării migranților în interiorul 
spațiului Uniunii Europene, s-a pus la îndoială eficiența zonei Schengen, fapt pentru care mai multe state 
membre au decis să reintroducă pentru o anumită perioadă controlul la frontierele interne – o situație ce 
nu poate fi acceptată și nu trebuie să dureze prea mult timp. 

Poliția de Frontieră Europeană și Garda de Coastă  va pune în comun o agenție formată din 
Frontex și sutoritățile din statele membre responsabile cu managementul frontierelor externe care vor 
continua să exercite zilnic managementul la frontierele externe ale Uniunii Europene. 

 
2.2. Implementarea practică a managementului integrat al frontierelor externe  
Managementul integrat al frontierelor înseamnă mai mult decât controlul trecerii frontierei 

efectuat doar la frontierele externe. Acest proces include măsuri în statele terțe, măsuri cu state vecine ale 
țărilor terțe și măsuri în spațiul de libertate și securitate , incluzând returnarea migranților ilegali din 
Uniunea Europeană în țările lor de origine. 

Folosirea modelului comun de analiză de risc - CIRAM29 dezvoltat de Frontex și statele membre 
într-o relație de strânsă cooperare va deveni imperativ. Astfel, în vederea susținerii dezvoltării unei 
abordări integrate pe viitor cu privire la monitorizarea managementului frontierelor externe ale statelor 
membre, ofițerii de legătură vor fi asistați de Frontex, pe baza produselor analitice oferite de analiza de 
risc. 

 
2.3. Prevenirea crizei refugiaților prin intervenția la frontierele externe și aspecte relevante 

cu privire la rolul Gărzii de Coastă. 
Situația existentă la frontierele externe nu trebuie să pună în pericol funcționarea spațiului 

Schengen. În cazul unei situații excepționale și a existenței unei presiuni migratorii, statele membre au 
posibilitatea să solicite detașarea unor resurse. Astfel, statele membre pot solicita desfășurarea unor 
operațiuni comune și intervenția unor echipe rapide și detașarea unor echipe ale Poliției de Frontieră 
Europene și Gărzii de Coastă. 

Dezvoltarea conceptului de ”hotspot”  care a fost introdus prin Agenda Europeană pentru Migrație 
va deveni elementul cheie al Agenției care va fi capabilă să detașeze echipe europene ale Poliției de 
Frontieră și Gărzii de Coastă, în contextul echipelor de management al migrației, în zonele fierbinți. 
 

2.4. Aspecte relevante cu privire la operațiunilor de returnare.  
Printre elementele cheie ale managementului migrației se regăsește și îmbunătățirea eficienței 

procedurilor de returnare. Prin atribuțiile pe care le va desfășura la frontierele externe ale Uniunii, noua 
Agenție va avea posibilitatea să îmbunătățească sistemul de returnare a cetățenilor statelor terțe depistați 
cu ședere ilegală.  

Așa cum a fost stabilit în Planul de acțiune al Uniunii pentru returnări30, Agenția va avea 
posibilitatea să inițieze operațiuni de returnare și să asiste statele membre în achiziționarea documentelor 
de călătorie. Agenția va coordona toate operațiunile desfășurate de statele membre și va asigura necesarul 
de echipament tehnic și personalul util, în scopul efectuării returnărilor persoanelor cu ședere ilegală. 

Prin înființarea Poliției de Frontieră Europene și a Gărzii de Coastă se dorește restabilirea 
încrederii cetățenilor în sistemul de managemt al frontierelor externe, creșterea gradului de securizare a 
spațiului Schengen și asigurarea funcționării conceptului de libertate de mișcare într-un spațiu fără 
frontiere interne. 
 

29Abr. CIRAM -  Common Integrated Risk Analysis Model 
30 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu – Planul de acțiune al UE pentru returnare - 
Brussels, 9.9.2015 COM(2015) 453 final 
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CCAAPPIITTOOLLUULL  IIIIII::  CCOOOOPPEERRAARREEAA  AAUUTTOORRIITTĂĂȚȚIILLOORR  CCUU  AATTRRIIBBUUȚȚIIII  ÎÎNN  SSUUPPRRAAVVEEGGHHEERREEAA  
ȘȘII  CCOONNTTRROOLLUULL  TTRREECCEERRIIII  FFRROONNTTIIEERREELLOORR  CCUU  PPRRIIVVIIRREE  LLAA  AASSIIGGUURRAARREEAA  

MMAANNAAGGEEMMEENNTTUULLUUII  FFRROONNTTIIEERREELLOORR  EEXXTTEERRNNEE    
 
 

Secțiunea 1: Noțiuni generale cu privire la prioritățile comune și acțiunile 
operaționale.  

 
1.1. Cooperarea polițienească Schengen  
Garantarea securității cetățenilor reprezintă cea mai importantă prioritate a Uniunii Europene, iar 

acest deziderat se poate realiza printr-o utilizare a unor mijloace de natură practică și juridice în vederea 
prevenirii unei exploatări a libertăților oferite de către Uniune de către persoanelor implicate în 
fenomenul de criminalitate organizată. 

Combaterea fenomenelor infracționale cu caracter transfrontalier constituie primul obiectiv al 
cooperării polițienești. Modalitățile de realizare a cooperării polițienești,  în domeniul vamal și cooperarea 
în materie judecătorească sunt domenii ce au fost dezvoltate în comun cu respectarea principiul asigurării 
liberei circulații a persoanelor în vederea asigurării faptului că o eventuală desființare a controalelor la 
frontiere nu o să conducă la intensificarea fenomenelor circumscrise domeniului criminalității organizate. 

Statele își creează cadrul instituţional privind cooperarea, prin intermediul adoptării unui statut, 
care este elaborat de comun acord, stabilind obiectul, scopul şi instrumentele organizaţiei internaţionale31. 

Cooperarea polițienească are la bază colectarea, stocarea, prelucrarea și analizarea informațiilor în 
domeniu, precum și schimbul de informații; sprijinirea formării profesionale a personalului, precum și 
cooperarea privind schimbul de personal, echipamentele și cercetarea criminalistică; tehnici comune de 
investigare privind depistarea unor forme grave de criminalitate organizată.  

 
1.2. Lupta împotriva criminalității deosebit de grave de dimensiune transfrontalieră  
În cuprinsul prevederilor Tratatului încheiat la Lisabona32, se face referire la faptul că Parlamentul 

European și Consiliul, prin adoptarea unor directive cu respectarea procedurii ordinare legislative pot 
creea cadrul normativ de bază referitor la definirea unor infracțiuni și la stabilirea sancțiunilor în privința 
domeniilor criminalității deosebit de gravă de dimensiune transfrontalieră reprezentate de rezultatul 
impactului acestor infracțiuni sau necesitatea combaterii acestora pornind dintr-un punct comun. 

Domeniile astfel stabilite aparținând criminalității sunt urmăroarele: traficul de persoane, actele 
teroriste, orice formă de exploatare sexuală a copiilor sau a femeilor, traficul ilicit de arme, traficul ilicit 
cu droguri, activități legate de spălarea banilor, contrafacerea unor mijloace de plată, faptele legate de 
corupție, criminalitatea organizată și faptele penale din sfera criminalității informatice.  

 
Secțiunea 2: Noțiuni generale cu privire la acțiunile operaționale și prioritățile 
comune 

   2.1. Comitetul permanent pentru cooperarea operațională în materie de securitate 
internă33 

Lipsit de controale la frontierele interne, Spațiul Schengen, se bazează pe aplicarea eficientă a 
politicii în domeniul vizelor de către autoritățile statelor membre, a măsurilor de însoțire în domeniile 
frontierelor externe, a Sistemului de Informații Schengen, a cooperării polițienești, a protecției datelor, a 

31 Costică Voicu, Florian Coman, Ştefania-Georgeta Ungureanu, Drept internaţional penal, Ed. Pro 
Universitaria 2007, pg.52 ; 
32 Art.83 (Titlul V) ale Tratatului încheiat la Lisabona 
33 Decizia Consiliului din 25 februarie 2010 privind instituirea Comitetului permanent pentru cooperarea 
operațională în materie de securitate internă 
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cooperării judiciare și aplicării unitare a politicilor în domeniul prevenirii și combaterii traficului și a 
consumului de droguri34. 

Asigurarea unui nivel înalt de securitate în cadrul unui spațiu de libertate, securitate și justiție este 
un obiectiv al Uniunii35 și ar trebui realizat prin intermediul unor măsuri de prevenire și combatere a 
criminalității. Totodată, acest obiectiv trebuie realizat prin măsuri de cooperare și coordonare între 
autoritățile cu atribuții în aplicarea legii și autoritățile naționale ale statelor membre, inclusiv cu alte 
organisme din cadrul Uniunii și cu organizațiile internaționale relevante și alte organizații aparținând unor 
țări terțe.36 

Autoritățile competente din cadrul statelor membre au datoria să continue activitatea de 
consolideze a pregătirii în vederea gestionării crizelor pentru crearea unui răspuns concret și eficace al 
Uniunii la apariția situațiilor de criză ce sunt reazultatul unor acte criminale, ce produc efecte asupra 
securității publice, frontierelor și a sistemelor de ordin critic. Aceste aspecte includo campanie de 
efectuare a unui set complex de exerciții și aplicații comune pe teren. 
 

2.2. Echipele comune de anchetă37 și operațiunile vamale comune.   
   În sprijinul cooperării operaționale, la nivelul Uniunii Europene au fost înființate și sunt 

disponibile instrumente transfrontaliere. Unul dintre aceste instrumente, echipele comune de anchetă – 
JIT reprezintă un instrument aflat la îndemâna statelor membre în vederea realizării unei cooperări 
eficiente, acestea au fost înființate pentru un termen delimitat, în scopul anchetării unor situații din 
domeniul specific.  

 
2.3. Realizarea cooperării prin intermediul unor rețele specializate de unități naționale.  
O nouă modalitate de asigurare a unei cooperări operaționale transfrontalieră eficiente este 

reprezentată de activitățile de cooperare întreprinse prin intermediul rețelelor de unități naționale 
specializate. Activitățile practice de cooperarea transfrontalieră desfășurate între unitățile naționale de 
informații din domeniul financiar (FIU)38 și a birourilor de la nivel național cu atribuții de recuperare a 
activelor - ARO39 își aduc contribuția la realizarea combaterii spălării banilor, precum și împiedicarea 
accesului la unele produse care provin din săvârșirea unor infracțiuni. Autoritățile vamale cooperează, în 
mod similar, pentru realizarea unei gestionări eficiente a riscurilor în ciclul internațional al aprovizionare, 
realizând totodată un comerț care este legitim40. 

  
2.4. Cooperarea în cadrul centrelor de cooperare polițienească și vamală.  
Aceste centrele destinate cooperării polițienești și vamale -CCPV din zonele de frontieră aduc 

împreună autoritățile acre au atribuții în asigurarea aplicării legii, aparținând diferitelor state membre, pe 
o platformă care este unică. Uniun sprijină aceste centre, iar acest lucru se observă din număr lor care este 

34 Strategia UE în materie de droguri (2013-2020) + 2012/C 402/01 
35 în conformitate cu articolul 67 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) 
36Regulamentul (UE) nr. 513/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 de instituire, în 
cadrul Fondului pentru securitate internă, a instrumentului de sprijin financiar pentru cooperarea polițienească, 
prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor și de abrogare a Deciziei 2007/125/JAI a Consiliului 
37Rezoluția Consiliului din 26 februarie 2010 privind un model de acord privind constituirea unei echipe comune de 
anchetă (JIT) (2010/C 70/01) 
38Ca exemplu, în România Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor este Unitatea de 
Informaţii Financiare a României (FIU) de tip administrativ, cu rol de lider în elaborarea, coordonarea şi 
implementarea sistemului naţional de combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului. 
39Sursa on-line: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/  
40 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul conomic și social european- Strategia 
UE și Planul de acțiune comun pentru managementul riscurilor - COM(2014) 527 final, 21.8.2014. 
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în continuă creștere, prin conferințe anuale și prin cofinanțare, permițând realizarea schimbului de 
experiență și celor mai bune practici în acest domeniu.  

Eurojust și-a dovedit utilitatea și eficiența și în cazul existenței unor cereri de asistență judiciară cu 
un grad de complexitate ridicat, cu țări din afara Uniunii Europene, datorate unei rețele de puncte de 
contact foarte bine dezvoltată. 

 
Secțiunea  3 : Studiu asupra necesității de cooperare a statelor membre ale Uniunii 
Europene cu privire la securitate 

 
3.1. Instrumentele care stau la baza funcționării spațiului de securitate internă europeană. 
Strategia de securitate internă a Uniunii Europene („Strategia de securitate internă41”), reprezintă 

un punct comun pentru abordarea acestor provocări în materia securității.  
Eficacitatea instrumentelor instituite de către Uniune în ultimii ani este reflectată în modalitatea de 

partajare a responsabilității, în modalitatea de acordare a unei încrederi reciproce și prin cooperarea 
eficientă între autopritățile de apllicare a legii implicate.  

 
3.2. Activități întreprinse în vedrea respectării respectării drepturilor fundamentale. 
Respectarea drepturilor fundamentale și securitatea nu sunt obiective care se exclud reciproc, ci 

acestea reprezintă obiective complementare42 de politică. Modalitatea de abordarea Uniunii Europene a 
acestei problematici, se bazează pe valorile comune democratice ale societăților de tip deschis, astfel fiind 
necesară respectarea și promovarea drepturilor fundamentale, așa cum au fost ele reglementate în Carta 
drepturilor fundamentale.  

Organismele Uniunii Europene, precum Autoritatea europeană pentru protecția datelor43 și 
Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii44 - FRA joacă un rol deosebit în vederea acordării 
asistenței instituțiilor Uniunii și altor agenții ale Uniunii Europene pentru realizarea susținerii și a 
promovării valorilor cetățenilor statelor membre. În vederea asigurării drepturilor fundamentale Comisia 
se preocupă și de reglementarea categoriilor de resortisanți ai țărilor terțe.  

 
3.3. Asigurarea aplicării și implementării instrumentelor juridice ale Uniunii Europene în 

vigoare și necesitatea abordării integrate la nivelul agențiilor. 
O prioritate a Comisiei este reprezentată de ajutarea statelor membre în vederea consolidării 

încrederii reciproce, realizarea unei valorificări a instrumentelor existente în vederea schimbului de date 
și de informații și promovarea unei cooperări transfrontaliere operaționale la nivelul autorităților 
competente.  

Agenda europeană privind migrația abordează aspecte relevante în mod direct pentru securitate 
referitoare la gestionarea frontierelor, contrabanda cu migranți, traficul de persoane și problematica legată 
de coeziunea socială. 

 
3.4. Oportunitatea reunirii dimensiunile externe și interne ale securității. 
Totalitatea amenințările ce sunt aduse la adresa securității nu au ca limite frontierele fizice ale 

Uniunii, iar securitatea internă a Uniunii Europene și securitatea globală constituie elemente 
interdependente și interconectate. Uniunea Europeană trebuie să aiba un răspuns ferm, în acest sens, care 

41 adoptat de Consiliul Justiţie și Afaceri Interne cu ocazia reuniunii din 25 și 26 februarie 2010, a fost aprobat de 
Consiliul European din 25 și 26 martie 2010. 
42Articolul 6 din Carta drepturilor fundamentale și Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene din 
8 aprilie 2014 în cauzele conexate C-293/12 și C-594/12, punctul 42. 
43Sursa on-line: http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/edps/index_ro.htm   
44Sursa on-line http://fra.europa.eu/en    
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să fie axat pe un set de acțiuni concrete care realizează gruparea dimensiunii interne și cea externă și să 
fie cuprinzător, în vederea consolidării legăturilor dintre politica de securitate și apărare comună și 
politica în domeniul afacerilor interne și justiției.  

În foarte mare măsură, succesul răspunsului Uniunii Europene depinde de modalitatea de realizare 
a cooperării cu partenerii internaționali. În acest sens, este necesar instituirea unui angajament preventiv 
cu statele terțe pentru o abordare realistă a cauzelor problematicii legate de securitate.  

Uniunea trebuie să continue o politică de dezvoltare a relațiilor în privința organizațiilor de talie 
internațională precum Interpol și ONU și săabordeze mai des și în mod activ facilitățile conferite în cadrul 
forumurilor multilaterale cum este Forumul mondial pentru combaterea terorismului în scopul atingerii 
obiectivelor comune și a realizării unei promovări realiste a celor mai bune practici în domeniul de 
referință. 

 
Secțiunea 4 : Măsuri de consolidare a cooperării polițienești, în contextul 

supravegherii și controlului frontierelor externe UE 
 

4.1. Anliza instrumentelor care facilitează realizarea activităților ce implică schimbul de 
date și informații 

Uniunea pune la dispoziție o serie de instrumente de înlesnire a schimbului de informații între 
autoritățile naționale de asigurare a aplicării legii, de care statele membre trebuie să facă uz pe deplin. În 
domeniile unde se înregistreaza lacune de ordin critic Uniunea trebuie să evalueze necesitatea instituirii 
unor instrumente suplimentare în caest sens. 

Sistemul de Informații Schengen45- SIS reprezintă în prezent un instrument important de realizare 
a schimbului de informații. SIS este sistemul cel utilizat în cadrul autorităților Spațiul Schengen și din 
Uniune. Autoritățile naționale competente pot folosi SIS în vederea consultării alertelor referitoare la 
persoane și obiecte dispărute sau căutate, atât la frontierele externe cât și în interiorul Uniunii. 

Începând cu anul 2015, asupra SIS au fost aduse anumite modificări care au permis o actualizare 
eficientă în scopul îmbunătățirii modalității de realizare a schimbului de informații referitoare la persoane 
ce sunt suspectate de acte de terorism. Totodată, modificările au vizat și o consolidare comună a eforturile 
statelor membre în vederea invalidării documentelor și titlurilor de călătorie ale persoanelor asupra cărora 
există suspiciuni că ar vrea să se alăture unor grupuri teroriste din exteriorul Uniunii. 

Activitățile întreprinse în vederea consolidării securității frontierelor externe trebuie să se bazeze 
și pe apelarea la instrumentele SIS în mod mult mai frecvent, precum și consultarea bazei de date deținute 
de Interpol cu privire la documentele de călătorie furate și pierdute - SLTD. 

 
4.2. Întreprinderea la nivelul Uniunii a unor acțiuni de finanțare, formare, cercetare și 

inovare în domeniul realizării schimbului de informații.  
Uniunea oferă un sprijin real în vederea desfășurării unor acțiuni în domeniul securitatății prin 

acțiuni de formare, finanțare și de promovare a inovării și cercetării. Comisia are în vedere direcționarea 
acestui sprijin într-un mod eficient și strategic cu luarea în calcul a tuturor costurilo implicate în acest 
sens. 

Gradul de eficacitate al instrumentelor destinate cooperarării depinde de activitatea personalului 
care are atribuții în domeniul asigurării aplicării legii aparținând statelor membre care cunosc modalitate 
acestora de folosire. În acest context, programele destinate formării profesionale sunt foarte importante în 
vederea valorificării instrumentelor autorităților de pe teren într-o anumotă situație de ordin operațional. 

45Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind 
instituirea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de Informaţii Schengen din a doua generaţie (SIS II) 
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4.3. Aspecte referitoare la combaterea actelor de terorism și la prevenirea radicalizării. 
Uniunea Europeană are rolul de a oferi sprijinul statelor membre și cetățenilor acestora în privința 

activităților de prevenire și combatere a fenomenului terorismului și a radicalizării prin intermediul 
realizării unei facilitări a coordonării și a cooperării autoritățile relevante în caest domeniu. 

Europa și-a făcut o imagine de actor slab pe plan internațional în lumina politicilor referitoare la 
cooperarea polițienească și schimbul de informații ca parte integrantă a aforturilor globale de combatere a 
terorismului46.  

Agenția Europol deține o vastă experiență legată de fenomenul terorismului și aceasta trebuie 
exploatată prin intermediul reunirii tuturor capacităților sale în vederea asigurării aplicării legislației în 
domeniul prevenirii și combatere actelor de terorism.  

 
4.4. Oportunitate și stringență în instituirea unui Sistem de tip Intrare/Ieșire – EES la 

frontierele externe ale Uniunii Europene 
Prin instituirea unui sistem al Uniunii de tip intrare/ieșire s-a considerat căacesta este necesar în 

vederea unui răspuns corespunzător la următoarele provocări: 
1. Prevenirea unor întârzieri în privința verificărilor la frontieră și creșterea calității controalelor 

de frontieră în cazul resortisanților țărilor terțe. Fluxul de călători peste frontiera externă a 
Uniunii se află într-o tendință de creștere.  

Conform estimărilor specialiștilor numărul de treceri legale ale frontierei va depăși cifra de 885 de 
milioane în anul 2025.  Dintre aecste treceri ale frontierei o treime se estimează numai în cazul 
resortisanților statelor terțe care efectuează călătorii pentru scurtă durată în spațiul Schengen.  

În cadrul activităților de revizuire a elementelor cuprinse de pachetul privitor la frontierele 
inteligente au fost adoptate mai multe măsuri pe parcursul anului 2016, măsuri analizate pe scurt în finalul 
acestui capitol. 

Accesul autorităților competente la datele existente în VIS, în scopul unor măsuri de respectare a 
legii, și-a dovedit pe deplin utilitatea. Autoritățile abilitate din statele membre au înregistrat situații 
referitoare la persoane care au decedat în urma unor activități violente, iar identificarea acestora a fost 
posibilă doar prin accesarea bazei de date VIS. De asemenea prin accesul autorităților de aplicare a legii 
la baza de date VIS au fost soluționate și investigații legate de traficul de persoane, traficul de droguri sau 
activități legate de terorism.  

46 C. Kaunert, S. Leonard, European Security, Terrorism and Intelligence: Tackling New Security Challenges in 
Europe, Springer, 2013 
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CCAAPPIITTOOLLUULL  IIVV::  AANNAALLIIZZĂĂ  AASSUUPPRRAA  MMOODDEELLUULLUUII  DDEE  MMAANNAAGGEEMMEENNTT  IINNTTEEGGRRAATT  AA  
FFRROONNTTIIEERREELLOORR  RREEPPUUBBLLIICCIIII  MMOOLLDDOOVVAA    

 
 

Secțiunea 1: Aspecte generale cu privire la domeniul frontalier al Republicii Moldova  
 
 

1.1. Aspecte relevante cu privire la reglementările juridice internaționale și interne care sunt 
relevante pentru gestionarea integrată a frontierei de stat 

Republica Moldova este învecinată cu frontiera externă de est a Uniunii, ceea ce presupune o 
abordare de ordin comun a problematicii în domeniul frontalier. De asemenea, dorința de aderare la 
Uniune, obiectivele politice strategice ale țării presupune  implicarea Republicii Moldova prin intermediul 
unor angajamente în vederea alinierii la toate reglementările, standardele precum și la bunele practici în 
domeniul gestiunii frontierelor europene. În acest context se are în vedere o compatibilizare conceptuală 
și operațională ce trebuie realizată între autoritățile naționale specializate și cele europene din domeniul 
de referință. 

Managementul frontierelor elaborat și dezvoltat în cadrul Uniunii și-a demonstrat viabilitatea și 
oferă Republicii Moldova o dovadă concretă a folosirii experienței acumulate și a celor mai bune practici. 
Aceste aspecte asigură un echilibru care este necesar întrerealizarea activităților de facilitare a circulației 
persoanelor și a mărfurilor și are la bază obligația de respectare a drepturilor fundamentale.  

 
1.2. Tendințele evoluției situației operative la frontierele Republicii Moldova 

   Indicatorii specifici domeniului indică faptul că situația operativă privitoare la frontiera de stat a 
Republicii Moldova își menține caracterul activ și gradul de complexitate. Evoluția indicatorilor 
evidențiază o tendință a intensificării situației operative și configurarea unei creșteri a volumului de 
activități aferente.  

Republica Moldova este un stat care reprezintă în același timp o sursă, o zonă de tranzit, precum și 
o destinație a actelor ilegale. Printre tendințele infracționalității aflate în curs de amplificare se pot 
distinge fapte legate de migrația ilegală, traficul de persoane, contrabanda cu alcool și produse din tutun, 
traficul cu autovehiccule furate și traficul de droguri.  
 

Secțiunea 2: Procesul de gestionare integrată a  frontierelor Republicii Moldova  
 
2.1.  Realizarea activităților din domeniul managementului integrat al frontierelor de stat în 

cadrul Republicii Moldova 
Realizarea efectivă a implementării unei politici în domeniul aferent gestionării frontierelor de stat 

a debutat concomitent cu aprobarea Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 855 din data de 21 
septembrie 2010 „cu privire la Consiliul Național pentru Management Integrat al Frontierei de Stat” și a 
Strategiei naționale de management integrat al frontierei de stat pentru perioada 2011-2013, care a fost 
aprobată în anul 2010. Ultimul document amintit a realizat o promovare a măsurilor de creștere a 
siguranței cetățenilor, creșterea  gradului de respectare a drepturilor fundamentale, realizarea unei 
fluidizări a traficului persoanelor și traficului de mărfuri.  

 
2.2. Importanța coordonării și cooperării interinstituționale și internaționale în domeniul 

managementului frontierelor naționale 
Realizarea unei coordonări ineficiente de către organismul desemnat în acst sens este rezultatul 

existenței unui nivelul de autoritate scăzut și a lipsei unor instrumente de acțiune eficiente. În acest scop 
se impune întreprinderea unei activități de elaborare a unui regulament nou care să reglementeze acest 
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organism. Pentru realizarea în mod eficient a managementului frontierelor naționale s-au încheiat mai 
multe acorduri, planuri de cooperare și protocoale între autoritățile cu atribuții în cadrul sistemului 
integrat de gestionare a frontierelor.  

Cu ajutorul acestor instrumente de cooperare ce au fost întreprinse la nivelul Republicii Moldova 
s-a realizat o inițiere a creării unor condiții favorabile în vederea realizării schimbului de informații, a 
activităților de prevenire, descoperire, investigare și combatere a migrației ilegale, managementului 
situațiilor deosebite și a situațiilor de criză, precum și combaterea faptelor din sfera criminalității 
transfrontaliere.  
 

VV..  SSTTUUDDIIII  DDEE  CCAAZZ  --  BBUUNNEE  PPRRAACCTTIICCII  ÎÎNN  CCOONNTTRROOLLUULL  DDEE  FFRROONNTTIIEERRĂĂ  
 

1. Controlul de frontieră la o singură oprire (One Stop Only)– experiența nordică 
Cooperarea în domeniul frontalier dintre Norvegia, Suedia și Finlanda este bazată pe împărțirea 

sarcinilor de lucru. Autoritățile naționale de frontieră ale fiecărui stat dintre cele trei amintite mai sus 
exercită atribuții la frontieră în concordanță cu legislația națională aparținând fiecărui stat. 

Controlul de frontieră în cazul celor trei state nordice se bazează pe conceptul că acest control la 
frontieră trebuie să fie realizat într-un singur loc , iar acest loc să permit autorităților de frontieră, inclusiv 
celor vamale să își exercite atribuțiile într-o activitate comună.  

Aceste beneficii demonstrate de experiența scandinavă sunt aduse atât în favoarea operatorilor 
economici, a persoanelor fizice, cât și a autorităților cu atribuții în efectuarea controlului de frontier, 
indifferent că vorbim de controlul persoanelor sau al mărfurilor care tranzitează frontierele commune ale 
celor trei state implicate. 
 

2. Controlul de frontieră cu programare prealabilă – sistemul electronic aplicat în Estonia - 
GOSWIFT 

Începând cu 1 august 2011, sistemul de trecere a frontierei între Estonia și Rusia s-a schimbat. Toate 
autovehiculele care se îndreaptă spre Rusia trebuie să-și rezerve un loc pe lista de așteptare electronică pentru a 
trece frontiera.  

Este posibilă rezervarea locului înaintea plecării prin intermediul sistemului GoSwift, în limba engleză, în 
estoniană și rusă, prin furnizarea informațiilor privind persoanele și vehiculele care vor trece frontiera. Această 
rezervare poate fi efectuată:  

- în sistem online  
- prin telefon  
- direct, la frontieră: un vehicul care sosește la frontieră fără rezervare prealabilă poate să se înscrie la o coadă 

„reală” din zona de așteptare.  
În urma rezervării, se poate opta pentru o confirmare gratuită prin e-mail sau sms. Statutul de rezervare 

poate fi urmărit online47. 
Se pot primi alerte suplimentare (contra cost) prin sms sau la cerere pentru mai multe informații sunând la 

o linie fierbinte (contra cost). Nicio altă confirmare gratuită nu este transmisă în caz de modificare a rezervării.  
Problemele de compatibilitate sunt de asemenea simplificate pentru acești clienți.Cheltuielile cu rezervarea 

și serviciile complementare ale tuturor autovehiculelor pot fi plătite prin factură.Pagina de internet Client Important 
a fost pusă în funcțiune în iulie 2011. 

 
3. Reintroducerea controalelor la frontierele interne ale statelor membre Schengen ca 

răspuns la fenomenul migrației și atacurile teroriste 
În luna noiembrie 2015 Suedia a reintrodus controalele de frontieră în ceea ce privește efectuarea 

curselor feribot din zona de sud și la trecerea podului spre Danemarca.  

47Sursa on-line: www.eestipiir.ee  sau www.estonianborder.eu.  
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În acest context, migranții care intră pe teritoriul statului prin zonele acoperite de reintroducerea 
controlului la frontiere și care solicită azil sunt amprentați și înregistrați. Suedia a modificat cadrul 
legislativ în acest domeniu, iar din 4 ianuarie 2016 companiile de transport sunt obligate să se asigure că 
pasagerii care călătoresc spre acest stat dețin un document de călătorie valid. 

Norvegia s-a confruntat cu același val de migranți ca și alte state membre, iar în acest context, a 
decis, în luna noiembrie 2015 reintroducerea controalelor la frontierele interne în vederea identificării 
migranților care doresc să solicite azil.  

Danemarca a decis reintroducerea controalelor la frontierele interne, în special la frontiera 
maritimă și la frontiera terestră cu Germania. În acest sens, controalele la frontieră au fost reintroduse la 
data de 4 ianuarie 2016. 

Germania a decis reintroducerea temporară a controalelor la frontierele interne, la data de 13 
septembrie 2015, în special la frontiera terestră cu Austria. Aceste controale au permis monitorizarea, 
înregistrarea și alocarea unor spații de cazare migranților care au solicitat azil în Germania. În luna 
noiembrie, având în vedere atacurile teroriste din Franța, Poliția Federală a decis reintroducerea 
controalelor la frontieră realizând o acoperire a tuturor rutelor de migrație. 

Belgia a decis să intensifice controalele pe drumurile principale dinspre Franța pe baza analizei de 
risc. În acest context, poliția națională din Belgia a descoperit migranți ilegali pe parcursul desfășurării 
controalelor de rutină pe drumurile dinspre statele membr invecinate. Cele mai multe persoane care 
călătoreau în mod fraudulor au fost depistate în trenuri, autobuze sau la bordul aeronavelor care executau 
zboruri intra – UE sau intra – Schengen.  

Franța a reintrodus controalele la frontierele cu Belgia, Luxemburg, Germania, Elveția, Italia și 
Spania, după atacurile de la Paris din noiembrie 2015 și având în vedere planul realizat în vederea 
conferinței COP2148 din luna decembrie 2015 de la Paris, În acest context, unități mobile ale forțelor de 
ordine au executat controale, iar controalele în puncte fixe au fost introduse cu câteva zile înaintea 
deschiderii lucrărilor conferinței COP21.  

Malta a descis reintroducerea temporară a controalelor la frontieră, în lunile noiembrie și 
decembrie 2015, pe perioada conferinței pe problematica migrației care a avut loc la Valletta. 
Reintroducerea controalelor a permis descoperirea unui număr însemnat de persoane care călătoreau în 
mod fraudulos în cadrul mișcărilor intra – Schengen prin folosirea unor documente de călătorie false sau 
falsificate. 

Austria a reintrodus temporar controalele la frontierele cu Slovenia, Italia, Ungaria și Slovacia, 
direcții dinspre care a sosit un val de migranți fără documente de călătorie valide. Controalele au fost 
efectuate într-un mod flexibil, adaptându-se la situațiile ivite și pe baza informațiilor deținute în acest 
sens. 

Slovenia a decis reintroducerea controalelor la frontiere în privința segmentului comun cu 
Ungaria. Această măsură a avut ca scop protejarea zonei de frontieră cu Ungaria împotriva fluxului de 
migranți sosiți din această direcție. Măsura adoptată în acest sens a fost menținută până la sfârșitul lunii 
octombrie 2015. 

Cehia nu a reintrodus controalele la frontieră ca și celelalte state membre, însă a decis 
intensificarea controalelor asupra călătorilor și asigurarea prezenței polițiștilor în zonele aglomerate. 

Ungaria a reintrodus controalele la frontiera cu Slovenia pentru o perioadă de 10 zile la mijlocul 
lunii octombrie 2015. Această decizie a fost adoptată în vederea redirecționării fluxului de migranți către 
Slovenia și Austria.   

48 Summit dedicat măsurilor împotriva schimbărilor climatice 
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VVII..  PPRROOPPUUNNEERRII  DDEE  LLEEGGEE  FFEERREENNDDAA  PPEENNTTRRUU  ÎÎMMBBUUNNĂĂTTĂĂȚȚIIRREEAA  SSIISSTTEEMMUULLUUII  DDEE  
MMAANNAAGGEEMMEENNTT  AALL  FFRROONNTTIIEERREELLOORR  EEXXTTEERRNNEE  AALLEE  UUNNIIUUNNIIII  EEUURROOPPEENNEE  
 

1. Implementarea uniformă a regulilor din domeniul Schengen 
Din studiul efectuat pe parcursul cercetării aspectelor legate de managementul frontierelor externe 

ale Uniunii Europene se conturează necesitatea implementării în mod uniform a regulilor în acest 
domeniu de activitate, precum și nevoia de monitorizare a acestei implementări. 

Pe parcursul demersurilor efectuate în vederea înființării poliției de Frontieră Europene și a Gărzii 
de Coastă, aplicarea consecventă a regulilor Schengen, precum și armonizarea performanțelor 
managementului frontalier în cadrul statelor membre devin elemente din ce în ce mai importante.  Actele 
normative care guvernează spațiul Schengen constituie un set de reguli dinamice care s-a dezvoltat în 
timp și care este integrat în documente legale normative, precum și în cataloage de bune practici, 
manuale, ghiduri și altele. 

Aplicarea acestui set de acte normative în mod integral și corect de către statele membre este 
verificată prin mecanismele de evaluare Schengen. Evaluările Schengen sunt desfășurate pe baza unor 
programe anuale sau multi-anuale adoptate la nivelul Comisiei Europene.  

Ca urmare a misiunilor de evaluare, echipele ”Scheval” trasează recomandări statelor membre în 
vederea semnalării unor deficiențe în sistemul lor național de management al frontierelor. În acest 
context, rapoartele de evaluare Schengen au semnalat adesea o slăbiciune în implementarea procesului, ca 
urmare a faptului că o parte considerabilă a regulilor Schengen sunt incluse în documente normative fără 
caracter obligatoriu.  

În acest context se observă, printr-o simplă analiză, faptul că dificultatea aplicării unor norme care 
pot fi ușor interpretate și aplicate în mod neuniform, duce la apariția unor probleme de natură a afecta 
sistemele naționale de management a frontierelor statelor membre.   

Pentru a evita posibile discrepanțe și pentru a garanta că Poliție de Frontieră Europeană și Garda 
de Coastă își exercită atribuțiile într-o manieră efectivă, este important să se asigure aplicarea unitară a 
regulilor Schengen pe întreg teritoriul Uniunii Europene. 

 În vederea uniformizării și armonizării aplicării regulilor existente și consolidării acquis-ului 
Schengen se conturează necesitatea integrării tuturor măsurilor referitoare la managemntul 
frontierelor într-un singur document și înlocuirea de către Comisia Europeană a actelor normative 
fără caracter obligatoriu. 
 

2. Necesitatea modificării punctuale a prevederilor Codului Frontierelor Schengen 
 

Controlul la frontierele externe rămâne singura pârghie în asigurarea securității unui spațiu fără 
controale la frontierele externe. Principalul scop al acestor controale este de a preveni amenințările la 
adresa securității interne a statelor membre. 

Așa cum au demonstrat-o atacurile teroriste recente, amenințările pot veni și din partea unor 
persoane care se bucură de libertatea de mișcare în baza legislației europene.  

Prin intermediul controalelor la frontierele externe autoritățile de aplicare a legii în domeniu 
trebuie să identifice asemenea persoane și să reducă riscurile la adresa securității interne a spațiului 
Schengen. În acest context, se conturează ideea că aceste controale trebuie să devină mai serioase, să fie 
realiste și să respecte reguli stricte. Acest lucru a fost subliniat și în raportul bianual asupra funcționării 
spațiului Schengen. 

Pentru a pune în practică această nevoie de a întări controalele la frontierele externe, Comisia 
Europeană trebuie să aducă în discuție și să propună o modificare punctiuală a Codului Frontierelor 
Schengen în ceea ce privește controalele asupra cetățenilor europeni prin introducerea acestora în bazele 
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de date SIS, SLTD și în alte baze de date naționale. Această necesitate a mai fost punctată anterior și de 
Consiliul JAI49. 

În concluzie opinăm ca fiind foarte oportun introducerea unui sistem adecvat de control al 
cetățenilor europeni, inclusiv verificarea datelor biometrice în bazele de date relevante, la efectuarea 
controlului la frontierele externe ale spațiului Schengen. Aceste verificări se pot realiza prin folosirea la 
capacitate maximă a soluțiilor tehnice existente în punctele de trecere pentru a nu creea blocaje în traficul 
de călători.  

Această propunere de modificare a Codului Frontierelor Schengen ar face posibil ca la toate 
tipurile de frontieră externe (aeriene, maritime, terestre) să se opereze verificări ale cetățenilor europeni în 
bazele de date, în urma unor evaluări a riscurilor.  

Aceste controale vor urmări verificarea identității și naționalității persoanelor și validitatea și 
autenticitatea documentelor de călătorie. Totodată, prin intermediul acestor  controale se va putea verifica 
faptul dacă persoanele care intră în spațiul Schengen reprezintă o amenințare la adresa siguranței publice 
și a securității interne.  

În funcție de aglomerările care se formează la frontierele externe în momentul efectuării 
controlului de frontieră se poate adopta o soluție care va presupune ca verificările să fie făcute aleatoriu, 
pe baza analizei de risc, în vederea asigurării unui flux normal de pasageri. 
 

3. Introducerea unui document european de călătorie pentru cetățenii returnați 
 

Asigurarea returnării cetățenilor statelor terțe care locuiesc ilegal în Europa este un deziderat al 
politicilor în domeniul prevenirii și combaterii fenomenului migraționist. 

Din cercetarea efectuată pe parcursul acestei lucrări reiese faptul că actualul sistem de returnare a 
migranților ilegali nu este eficient, iar principalul obstacol în acest sens îl reprezintă lipsa unui document 
valid de călătorie emis de statele de destinație.  

În prezent, statele membre pot emite un document european provizoriu pentru cetățenii statelor 
terțe care au fost depistați cu ședere ilegală și nu dețin  un document de călătorie valabil. Cu toate aceste 
eforturi, datorită elementelor de siguranță și a standardelor folosite la fabricarea acestor documente, 
precum și din alte motive, recunoașterea acestor doicumente de către statele terțe este nesatisfăcătoare. 

În contextul aspectelor arătate anterior, se observă necesitatea reală de a îmbunătății această 
recunoaștere a documentelor de călătorie europene de către statele terțe în vederea asigurării unui 
proces de returnare eficient și pentru reducerea eforturilor depuse de autoritățile consulare ale statelor 
terțe.  

Comisia Europeană a avut în atenție această problemă și a propus introducerea acestui document 
de călătorie care să fie realizat într-un format unic și care să utilizeze elementele de siguranță și tehnica 
disponibilă în vederea emiterii documentelor uzuale de călătorie. 

Suntem de părere că recunoașterea acestor documente de călătorie se poate promova prin 
intermediul acordurilor de readmisie sau a întelegerilor cu statele terțe, iar Comisia Europeană va trebui 
să stabilească detaliile de formă și conținut ale acestora. 

Pentru o mai bună implementare a acestui concept se poate realiza la nivelul Uniunii Europene un 
grup de lucru format din experți ai statelor membre cu experiență în domeniul documentelor de călătorie 
care să stabilească toate detațiile ce țin de securitatea documentului și de efectele juridice pe care le poate 
produce prin utilizarea sa. 

 

49 Consiliu ce a avut loc la data de 09.11.2015 și 20.09.2015 
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4. Accentuarea schimbului de informații prin intermediul EUROSUR în vederea asigurării 
managementului frontierelor externe 

 
EUROSUR este un cadru comun pentru schimbul de informații și cooperare între toate autoritățile 

naționale cu responsabilități în supravegherea frontierelor externe terestre și maritime.  
Din momentul operaționalizării acestui sistem, la sfârșitul anului 2013, acesta a contribuit în mod 

real și eficient la îmbunătățirea cunoașterii amenințărilor la frontierele externe și în zona cu regim de 
frontieră.  

De asemenea EUROSUR a contribuit la salvarea multor migranți în diverse situații. 
Aceste rezultate deosebite se datorează, în mare parte, agenției Frontex, aspect pentru care, în 

prezent, ne aflăm într-o fază în care Comisia Europeană a adoptat o decizie de revizuire a manualului 
EUROSUR, în vederea acordării asisteneței necesare statelor membre  pentru implementarea și 
managementul sistemului.  

În contextul în care, zilnic, mii de cetățeni sosesc zilnic la un anumit segment al frontierei externe, 
se observă nevoia statelor membre de a avea o reacție rapidă și eficientă.  

În timp ce propunerea legislativă de înființare a Poliției de Frontieră Europene și a Gărzii de 
Coastă are ca efect întărirea Agenției Frontex, centrele naționale de coordonare a supravegherii 
frontierelor vor juca un rol determinant, iar statele membre le vor utiliza și vor obține o capacitate de 
reacție mult mai mare. 

Manualul EUROSUR revizuit va descrie în detalii atribuțiile și îndatoririle acestor centre naționale 
de coordonare, inclusiv cooperarea cu alte autorități și modul cum se gestionează resursele și personalul.  

De asemenea, manualul EUROSUR va defini și modalitatea cum centrele naționaler de 
coordonare și Frontex realizează schimbul de informații asupra incidentelor, patrulelor și datelor 
operative, precum și coordonarea intervențiilor la diferite secțiuni ale frontierei.  

În contextul aspectelor prezentate, se observă necesitatea accentuării schimbului de informații prin 
intermediul EUROSUR pentru întărirea capacității de reacție și dezvoltarea sistemului de management al 
frontierelor externe. 
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AANNEEXXEE  

Anexa nr. 1 
 
 Situația numerică a migranților intrați ilegal pe teritoriul Uniunii Europene în perioada 
2014-2015. 

 
Sursa on-line : Frontex Agency data quoted in BBC article: Migrant crisis: Migration to Europe explained in seven 

chartshttp://www.bbc.com/news/world-europe-34131911 

 
Anexa nr. 2 
Bilanțul atacurilor teroriste din 2016.  

 
 

Sursa on-line:  http://www.express.co.uk/news/world/693954/Terror-in-Europe- 
map-deaths-injuries-attacks-2016 
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Anexa nr. 3 
 
Dezvoltarea unei soluții de reacție rapidă, inițial prin intermediul echipelor de intervenție 
rapida RABIT și ulterior, începând cu anul 2011, prin intermediul echipelor poliției de 
frontieră europene - EBGT 

 
Sursa on-line: www.frontex.europa.eu 

 
 
 

Anexa nr. 4 
 
Criza refugiaților și efectele acesteia în primele 7 luni ale anului 2015, la nivelul statelor 
membre ale Uniunii Europene 
 

 
Sursa on-line: www.frontex.europa.eu 
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Anexa nr. 5 
 
În imaginea atașată sunt ilustrate rutele de migrație utilizate pe parcursul anului 2015, 
precum și numărul detecțiilor trecerilor ilegale și statul de proveniență. 

 

 
Sursă on-line: Frontex - Risk Analysis Report for 2016  

 
Anexa nr. 6 
 
Principalele rute migratorii folosite pentru intrarea ilegală pe teritoriul Uniunii Europene 
sunt indicate în imaginea alăturată. 

 

  
Imagine prelucrată din sursă on-line: www.frontex.euopa.eu  
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Anexa nr. 7 

În imaginea alăturată sunt reprezentate grafic solicitările de azil în Europa în anul 2015. 

 
Sursa on-line: Eurostat quoted in BBC article: Migrant crisis: Migration to Europe explained in seven 

chartshttp://www.bbc.com/news/world-europe-34131911 
 
 

Anexa nr. 8 

Operațiuni comune desfășurate la frontierele externe pe mare de agenția Frontex. 

 
Sursa on-line: https://migrantsatsea.org   
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organele judiciare în cursul procesului penal; 
- Legea nr. 265 din 22 decembrie 2010 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea si 

functionarea Politiei de Frontiera Romane si pentru abrogarea art. 4 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2001 
privind frontiera de stat a Romaniei; 

- Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului; 
- Legea nr. 280 din 7 decembrie 2011 privind modificarea Legii 265/2010 pentru modificarea OUG nr. 104/2001 privind organizarea 

si functionarea PFR si pentru abrogarea art. 4 alin. 4 din OUG 105 privind frontiera de stat a Romaniei, precum si pentru 
modificarea si completarea OUG 104/2001 si 105/2001; 
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octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr. 100/1992; 

- Legea  nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul 
procesului penal; 
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- Noul Cod de procedură penală; 
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- Alexandrescu Grigore - Ameninţări la adresa securităţii, Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate, Editura 

Universităţii Naţionale de Apărare, Bucureşti, 2004; 
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domeniul politicii de securitate şi apărare, Studiu, Institutul European Român, 2004; 
- Nicolaescu George, Geopolitica Securităţii, Editura Universităţii Naţionale de Apărare, Bucureşti, 2010; 
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