
 
ROMÂNIA 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIȚIE „Alexandru Ioan Cuza” 

 

 

 

 

 

Doctorand: 

 RĂBOJ  NICU- FLORIAN 
 

 

 

 

 

 

TEZĂ DE DOCTORAT 

 

TEMA: MANAGEMENTUL COOPERĂRII  

LA FRONTIERELE UNIUNII EUROPENE 

 
- REZUMAT - 

 

 

 

 

Conducător de doctorat: 

Prof. univ. dr.  

    PRUNĂ ȘTEFAN 
 

 

 

Teză elaborată în vederea obținerii 

titlului de DOCTOR în „Ordine Publică și Siguranță Națională” 

 

 

 

 

- BUCUREȘTI, 2018 - 



MANAGEMENTUL COOPERĂRII LA FRONTIERELE UNIUNII EUROPENE                                            2018 

Pagina 2 din 50 

 

 



MANAGEMENTUL COOPERĂRII LA FRONTIERELE UNIUNII EUROPENE                                            2018 

Pagina 3 din 50 

 

 

CUPRINS 

 
Abrevieri şi acronime .......................................................................................................... 7 

1. Importanţa temei tezei de doctorat prin impact social şi beneficii ................................... 8 

2. Motivaţia alegerii temei de cercetare în cadrul tezei de doctorat ..................................... 8 

3. Ipoteza de la care începe cercetarea ştiinţifică ................................................................... 9 

4. Gradul de noutate al temei tezei de doctorat ...................................................................... 9 

5. Metodele şi tehnicile de cercetare ştiinţifică utilizate în cadrul tezei de doctorat ......... 10 

ARGUMENTUM ........................................................................................................................ 11 

CAPITOLUL I: PRECIZĂRI TEORETICO-CONCEPTUALE PRIVIND PROBLEMATICA 

FRONTIEREI LA NIVELUL UNIUNII EUROPENE ........................................................... 14 

Secţiunea 1. Crima organizată transfrontalieră – factor de instabilitate majoră în spațiul de 

libertate, securitate și justiție .................................................................................................. 14 

1.1. Contextul actual de manifestare a principalelor fenomene infracționale .................. 14 

1.2. Abordări științifice în definirea principalelor concepte ale infracționalității ........... 14 

1.3. Crima organizată transfrontalieră – origini și perpective ......................................... 14 

Secțiunea 2: Criza profundă a Uniunii Europene în domeniul migrației și a refugiaților 14 

2.1. Uniunea Europeană și Călcâiului lui Ahile ca efect în fața noilor provocări ........... 14 

2.2. Instrumente și strategii ale Uniunii Europene pentru diminuarea efectelor negative ale 

crizei refugiaților ........................................................................................................ 14 

2.3. Umanitate vs. Securitatea statelor membre – ajutor umanitar în contextul securizării 

spațiului de libertate, securitate și justiție ................................................................. 15 

2.4. Măsuri concrete în soluționarea principalelor vulnerabilități cauzate de criza 

refugiaților .................................................................................................................. 15 

Secţiunea 3. Noţiuni conceptuale privind securitatea europeană în noul context globalError! 

Bookmark not defined. 

3.1. Principalele responsabilități ale statelor membre ale Uniunii Europene ................. 15 

3.2. Obiectivele, valorile și viziunea societății europene. Securitate și insecuritate la nivelul 

Uniunii Europene ....................................................................................................... 15 

3.3. Tendințe ale mediului european de securitate și evoluția noilor piloni de cooperare 

transfrontalieră .......................................................................................................... 16 

Secţiunea 4. Factori de risc și amenițări ale mediului intern de securitate european ....... 16 

4.1. Principalele amenințări și provocări comune ale statelor membre ........................... 16 

4.2. Criminalitatea transfrontalieră gravă și implicațiile acestui fenomen ...................... 16 

4.3. Terorismul, radicalizarea, recrutarea și finanțarea legată de terorism .................... 16 

4.4. Caracterul transfrontalier al criminalității informatice și nevoia de securitate 

cibernetică la nivelul Uniunii Europene .................................................................... 16 

4.5. Amenințările și provocările care rezultă din utilizarea noilor tehnologii ................. 17 

CAPITOLUL II: ANALIZA PRINCIPALELOR PALIERE ALE COOPERĂRII 

OPERAȚIONALE TRANSFRONTALIERE LA NIVELUL UNIUNII EUROPENE ........ 18 

Secțiunea 1: Susținerea agențiilor de aplicare a legii la nivelul statelor membre prin Oficiul 

European de Poliție – Europol ............................................................................................... 18 

1.1. Instituirea și particularitățile legislative ale Oficiului European de Poliție ............. 18 

1.2. Atribuții și competențe în spațiul de libertate, securitate și justiție ........................... 18 

1.3. Evoluția operațională și rezultate obținute de către Europol .................................... 18 

Secțiunea 2: Noul mandat al Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de 

Coastă - Frontex....................................................................................................................... 18 

2.1. Imperativitatea inființării unei agenții pentru managementul frontierelor externe ale 

Uniunii Europene ....................................................................................................... 18 

2.2. Analiza cadrului legislativ și impactul principalelor modificări în gestionarea 

operațională a frontierelor ......................................................................................... 19 



MANAGEMENTUL COOPERĂRII LA FRONTIERELE UNIUNII EUROPENE                                            2018 

Pagina 4 din 50 

 

2.3. Eficientizarea cooperării dintre autoritățile naționale de frontieră ale statelor membre 

ale Uniunii Europene ................................................................................................. 19 

2.4. Mandatul Agenției Europene Frontex în lumina noului Regulament ........................ 19 

Secțiunea 3: Investigarea și combaterea criminalității transfrontaliere prin Oficiul 

European de Justiție – Eurojust ............................................................................................. 20 

3.1. Cooperarea împotriva criminalității prin expertiză la nivel judiciar ........................ 20 

3.2. Principiile care guvernează activitatea Oficiului European de Justiție .................... 20 

3.3. Dimensiunea transfrontalieră a activității Oficiului European de Justiție ................ 20 

Secțiunea 4: Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice 

la Scară Largă, în spațiul de libertate, securitate și justiție - eu-LISA .............................. 21 

4.1. Interoperabilitatea sistemelor IT la nivelul Uniunii Europene – element esențial în 

managementul frontierelor externe ............................................................................ 21 

4.2. Responsabilități și sarcini ale eu-LISA în asigurarea securității sistemelor informatice 

și securitatea datelor .................................................................................................. 21 

4.3. Obiectivele strategice ale agenției în contextul actual de dezvoltare fără precedent al 

tehnologiei .................................................................................................................. 21 

Sectiunea 5: Interoperabilitatea și disponibilitatea datelor prin sistemele IT europene 

utilizate în managementul frontierelor Uniunii Europene .................................................. 21 

5.1. Contextul integrării soluțiilor IT în managementul frontierelor externe ale Uniunii 

Europene .................................................................................................................... 22 

5.2. Sistemul Informatic Schengen (SIS II) – principala măsură compensatorie adoptată la 

nivelul Spațiului Schengen ......................................................................................... 22 

5.3. Sistemul de informații privind vizele (VIS) și rolul său în facilitarea schimbului de date 

între statele membre ................................................................................................... 22 

5.4. Sistemul European pentru compararea amprentelor solicitanţilor de azil şi ale unor 

categorii de imigranţi ilegali - Eurodac ..................................................................... 22 

5.5. Funcționalitățile și impactul Sistemului Informatic al Europol (SIE) ....................... 22 

CAPITOLUL III: MANAGEMENTUL INTEGRAT AL FRONTIERELOR ÎN 

CONTEXTUL COOPERĂRII ÎN SPAȚIUL SCHENGEN ................................................... 23 

Secţiunea 1. Concepte, strategii și măsuri adoptate la nivelul spațiului Schengen în contextul 

actualei crize a comunităților europene................................................................................. 23 

1.1. Situația actuală la nivelul spațiului de libertate, securitate și justiție ....................... 23 

1.2. Impactul mișcărilor migratorii rezultate din zona est-mediteraneeană..................... 23 

1.3. Protecția datelor cu caracter personal în spațiul de libertate, securitate și justiție – 

confidențialitate vs. securitatea cetățenilor ............................................................... 23 

1.4. Stringența unui cadrul legislativ solid in gestionarea fluxului de date și informații la 

nivelul statelor membre .............................................................................................. 24 

Secțiunea 2. Consolidarea cooperării în afara spațiului Schengen prin integrarea de soluții 

adaptate provocărilor actuale ................................................................................................. 24 

2.1. Gestionarea operațională eficientă la frontierele externe cu ajutorul instrumentelor 

puse la dispoziție de noul Regulament Frontex .......................................................... 24 

2.2. Instituirea rezervei pentru reacție rapidă și a rezervei de echipamente pentru reacție 

rapidă (rezervele pentru reacție rapidă) .................................................................... 25 

2.3. Abordarea de tip “Hotspot” ca măsură imediată în fața presiunilor migratorii 

disproporționate la nivelul statelor membre .............................................................. 25 

2.4. Cooperarea statelor membre în consolidarea controalelor la frontierele externe ca 

răspuns la amenințările teroriste ............................................................................... 25 

Secțiunea 3. Direcții de acțiune concrete în interiorul spațiului Schengen și strategii 

orientate către optimizarea canalelor de cooperare ............................................................. 26 

3.1. Cooperarea transfrontalieră și utilizarea verificărilor proporționale pentru creșterea 

securității în spațiul Schengen ................................................................................... 26 

3.2. Necesitatea unui nou mecanism de evaluare Schengen pentru un cadru de cooperare 

mai  puternic și rezilient ............................................................................................. 26 



MANAGEMENTUL COOPERĂRII LA FRONTIERELE UNIUNII EUROPENE                                            2018 

Pagina 5 din 50 

 

3.3. Frontierele inteligente ale UE și implicații etice ale biometriei ................................ 26 

3.4. Stringența extinderii spațiului Schengen la țările care sunt pregătite și angajate .... 27 

Secțiunea 4. Optimizarea cooperării la nivelul UE prin procesul de revizuire legislativă a 

domeniului azilului și a drepturilor fundamentale ............................................................... 27 

4.1. Clarificări conceptuale privind impactului Regulamentului Dublin în eliminarea 

discriminării solicitanților de azil .............................................................................. 27 

4.2. Maximizarea eficienței și interoperabilității prin facilitarea accesului în cadrul bazelor 

de date ........................................................................................................................ 27 

4.2. Aspecte controversate din perspectiva drepturilor fundamentale .............................. 27 

4.3. Retenția datelor și a informațiilor cu privire la solicitanții de azil în cadrul spațiului 

Schengen ..................................................................................................................... 28 

4.4. Conceptele de securitate integrate în Regulamentul Dublin – traseul procedurilor de 

sistem ale Comisiei ..................................................................................................... 28 

4.5. Impactul noului Regulament Dublin în respectarea drepturilor fundamentale și a 

principiului proporționalității ...................................... Error! Bookmark not defined. 

CAPITOLUL IV: MECANISME INTRA ȘI INTERINSTITUȚIONALE DE  COOPERARE 

TRANSFRONTALIERĂ ............................................................................................................ 29 

Secțiunea 1. Organizaţii subregionale europene implicate în lupta împotriva criminalităţii 

transfrontaliere ........................................................................................................................ 29 

1.1. Contextul european și principalele preocupări în domeniul cooperării .................... 29 

1.2. Promovarea cooperării reciproce prin Consiliul Regional de Cooperare (CRC)..... 30 

1.3. Centrul european de aplicare a legii în sud-estul Europei - SELEC ......................... 30 

1.4. Iniţiativa Pactului de Stabilitate pentru combaterea crimei organizate .................... 30 

Secțiunea 2. Dimensiunea internațională a palierului de cooperare transfrontalieră ...... 30 

2.1. Aportul Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminală - Interpol ......................... 30 

2.2.Contribuția  Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională ........................... 30 

2.3. Biroul Naţional Interpol (B.N.I.) ................................................................................ 30 

Secțiunea 3. Măsuri compensatorii la nivel național în vederea optimizării canalelor de 

cooperare transfrontalieră ...................................................................................................... 31 

3.1. Date de interes operativ în cadrul Unitătii Naţionale Europol ................................. 31 

3.2. Disponibilitatea informațiilor suplimentare prin Biroul S.I.Re.N.E. ......................... 31 

3.3. Asistență și suport sub egida Punctului Naţional Focal ............................................ 31 

3.4. Eficienţă şi suport al României prin Punctul Naţional de Contact Frontex .............. 31 

CAPITOLUL V: BUNE PRACTICI ȘI MODALITĂŢI DE COOPERARE 

TRANSFRONTALIERĂ. STUDIU DE CAZ: ROMÂNIA-BULGARIA ............................. 33 

Secţiunea 1. Aspecte privind cooperarea intra și interinstituțională a Poliției de Frontieră34 

1.1. Cooperarea Poliţiei de Frontieră Române cu statele riverane .................................. 34 

1.2. Cooperarea Poliţiei de Frontieră Române cu alte state ............................................ 34 

1.3. Cooperarea prin intermediul centrelor/punctelor de contact la frontieră ................. 34 

1.4. Ataşaţii de afaceri interne, ofiţerii de legătură, reprezentanţele diplomatice ........... 34 

1.5. Misiuni internaţionale, asistenţă şi sprijin consular la frontieră............................... 35 

Secţiunea 2. Cooperarea româno-bulgară în domeniul frontierelor – model de bună-

practică la nivelul Uniunii Europene ..................................................................................... 36 

2.1. Stadiul actual şi perspectivele relaţiilor de cooperare româno-bulgare ................... 36 

2.2. Necesitatea actualizării și completării cadrului juridic de cooperare ...................... 37 

2.3. Cooperarea în cadrul comisiei mixte de frontieră româno-bulgară .......................... 38 

Secţiunea 3. Analiza indicatorilor înregistrați la nivelul ITPF Giurgiu. Factorii de influență 

ai criminalității transfrontaliere............................................................................................. 38 

3.1. Metodologia cercetării efectuate în vederea obținerii rezultatelor ........................... 38 

3.2. Analiza comparativă a rezultatelor obținute în cadrul ITPF Giurgiu ....................... 39 

3.3. Fenomenul migrației ilegale la nivelul structurii ITPF Giurgiu................................ 39 

3.4. Indicatori și rezultate obținute în combaterea criminalității transfrontaliere ........... 39 

3.5. Evoluția fenomenului migrației la frontierele României ............................................ 39 



MANAGEMENTUL COOPERĂRII LA FRONTIERELE UNIUNII EUROPENE                                            2018 

Pagina 6 din 50 

 

CONCLUZII ................................................................................................................................ 40 

PROPUNERI DE LEGE FERENDA ........................................................................................ 42 

BIBLIOGRAFIE ......................................................................................................................... 44 

ANEXE ......................................................................................................................................... 49 

ANEXA 01 – Principalele rute ale migrației ilegale către Uniunea Europeană .............. 49 

ANEXA 02 – Interogări în SIS II ale statelor membre ale UE 2018 ................................. 49 

ANEXA 03 – Categorii de alerte din cadrul SIS II la nivelul statelor membre ................. 49 

ANEXA 04 – Situația persoanelor detectate ca facilitatori la nivelul UE ........................ 49 

ANEXA 05 – Șederi ilegale identificate la părăsirea teritoriului Uniunii Europene ....... 49 

ANEXA 06 – Tendințe în detectarea trecerilor ilegale ale frontierelor UE ...................... 49 

ANEXA 07 – Țări de origine și de destinație a migrației – criza europeană din 2015..... 49 

ANEXA 08 – Emergency Coordination Centre (ERCC) – Grecia și Balcanii de vest ...... 49 

ANEXA 09 – Frontex – Detecții ale trecerilor ilegale ale frontierelor externe ale UE .... 49 

ANEXA 10 – Analiza grafică a factorilor de risc pe zonele maritime internaționale ....... 49 

ANEXA 11 – Statistică cu privire la zonele de risc la nivel internațional pentru turiști .. 49 

ANEXA 12 – Numărul de solicitanți de azil la nivelul statelor membre ........................... 49 

ANEXA 13 – Interoperabilitatea aplicațiilor IT la niveul Uniunii Europene ................... 49 

ANEXA 14 – Statistică cu privire la numărul de refugiați în UE ..................................... 49 

 

 



MANAGEMENTUL COOPERĂRII LA FRONTIERELE UNIUNII EUROPENE                                            2018 

Pagina 7 din 50 

 

 

Abrevieri şi acronime 
 

AIS - Automatic Identification System, Sistem de Identificare Automată 

APIS - Advanced Passenger Information System, Sistem avansat de informaţii privind pasagerii 

CE/EC - Comunitatea Europeană sau Comunităţile Europene 

CIRAM - Common Integrated Risk Analysis Model, Modelul Comun al conceptului de analiză de risc 

CIREFI - Centre for Information, Discussion and Exchange on the Crossing of Frontiers and Immigration, Centrul de Informare, 

discuţii şi schimburi de date în materie de trecerea frontierelor şi imigraţie  

CNI - Central National Interface, Interfaţă naţională centrală 

COREPER - Comitetul Reprezentanţilor Permanenţi 

EDC - European Defence Community, Comunitatea Europeană de Apărare 

EPC - European Political Community, Comunitatea Politică Europeană 

EPN - European Patrol Network, Reţeaua Europeană de Patrule 

ESDU - European Security and Defence Union, Uniunea Europeană de Securitate şi Apărare 

EUBAM - European Border Assistance Mission, Misiunea de Asistenţă la Frontierele Europene 

EUFOR - European Union Force Althea in Bosnia and Herzegovina 

EULEX - European Union Rule of Law Mission, Misiune în domeniul supremaţiei legii 

EUMS - EU Military Staff, Personalul Militar al Uniunii Europene 

EUNAVFOR - European Union Naval Force, Misiunea navală a Uniunii Europene 

EUPM – European Union Police Mission, Misiunea Uniunii Europene 

EUPOL – European Union Police Mission, Misiune civilă a Uniunii Europene 

EUROSUR - European Border Surveillance System, Sistemul European de Supraveghere a Frontierelor 

FADO - False and Authentic Documents Online, Baza de date on-line de documente false şi autentice 

FJST - Frontex Joint Support Team, Echipe comune Frontex pentru sprijin la frontiera externă 

FRAN - Frontex Risk Analysis Network, Reţeaua de analiză de risc Frontex 

FRONTEX – European Border and Coast Guard Agency, Agenția Europeană pentru Autoritățile de frontieră și garda de coastă 

FYROM - Former Yugoslav Republic of Macedonia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei 

INFOSEC - Information Society of the European Commission, Societatea Informaţională a UE 

IOM - International Organization for Migration, Organizaţia Internaţională a Migraţiei 

JAI/JHA - Justiţie şi Afaceri Interne, Justice and Home Affaires 

MAI - Ministerul Afacerilor Interne 

MDC - Main Developer Contractor, Dezvoltator Principal al Contractului 

MERCOSUR - Mercado Común del Sur,  Piaţa comună a sudului  

NATO - Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord 

NSIS II - Secţiunea naţională în fiecare stat membru 

OCDE - Organizaţia de Cooperare şi Dezvoltare Economică 

OECE/OEEC - Organizaţia Europeană de Cooperare Economică 

OLAF - European Antifraud Office, Biroul European de Luptă Antifraudă 

OMC - Organizaţia Mondială a Comerţului 

ONU - Organizaţia Naţiunilor Unite 

OSCE - Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa 

PCTF - Punct de control al trecerii frontierei 

PE/EP - Parlamentul European, European Parliament 

PESC/CFSP - Politica Externă şi de Securitate Comună 

PESTEL - Political, Economical, Social, Technological Environmental 

PFR - Poliţia de frontieră română 

PHARE - Plan de Acţiune pentru Ajutorarea Coordonată a Poloniei şi Ungariei 

PRADO - Public Register of Authentic Identity and Travel Documents Online  

PTF - Punct de Trecere a Frontierei 

RABIT - Rapid Border Intervention Team, Echipă de Intervenţie Rapidă la Frontieră 

SCOD - Sistemul Complex de Observare pe Dunăre 

SCOMAR – Sistemul Complex de Observare la Marea Neagră 

S.I.RE.N.E. - Suplimentary Informations Request on National Entry, Biroul de Informaţii suplimentare cerute la intrarea pe 

teritoriul naţional 

SIS II - Sistemul de informaţii Schengen de generaţia a II-a 

SISF - Sistemul Integrat pentru Securitatea Frontierei de stat a României 

SPF - Sector al Poliţiei de Frontieră 

S-TESTA - Secure Trans-European Services for Telematics between Administrations, Servicii transeuropene securizate de 

telematică între administraţii 

TUE - Tratatul constitutiv al UE sau Tratatul de la Maastricht 

UE/EU  - Uniunea Europeană, European Union 

UNHCR - United Nations High Commissioner for Refugee, Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi 

VIS/SIV - Visa Information System, Sistemul Informatic de Vize 

VTS - Vessel Traffic Service, Sistem de Monitorizare a Traficului Maritim 



MANAGEMENTUL COOPERĂRII LA FRONTIERELE UNIUNII EUROPENE                                            2018 

Pagina 8 din 50 

 

 
1. Importanţa temei tezei de doctorat prin impact social şi beneficii 

 

Managementul cooperării la frontierele Uniunii Europene reprezintă o temă de strictă 

actualitate. Domeniul activităților circumscrise managementului frontalier include o varietate de 

concepte și strategii cu impact atât pe plan naţional în cadrul statelor membre, cât şi pe plan 

european. Asistăm la o criză profundă a Uniunii Europene, iar principalele paliere de dezbatere 

cuprind domeniul frontierelor, migrația și drepturile fundamentale. 

Într-o abordare integrată a conceptelor de management al frontierelor identificăm 

mecansime ale statelor membre ce trebuie permanent adaptate tendințelor regionale. Totodată, nu 

putem să nu luăm în calcul complexitatea criminalității care se manifestă din ce în ce mai variat și 

necesitate unor măsuri care să răspundă eficient prin prevenirea și combaterea acestor fenomene.  

Necesitatea acestui tip de management integrat al frontierelor este dat de mediul geostrategic 

internaţional proxim Europei care este amprentat de existenţa activă a unor potenţiale surse de 

dezordine şi de insecuritate, ameninţări evidente la adresa securităţii statelor membre ale Uniunii 

Europene.  

Putem afirma că în contextul cooperării la frontierele Uniunii Europene următoarele aspecte 

sunt semnificative și cu impact în asigurarea climatului de securitate și siguranță în spațiul de 

libertate, securitate și justiție: tensiunile interetnice de nivel nucleic din sud-estul continentului ce 

atrag traficul peste frontiere al drogurilor, substanţelor radioactive, autovehiculelor şi fiinţelor 

umane; criminalitatea organizată, cu multe tentacule transfrontaliere, ce dezechilibrează economia 

de piaţă a statelor; instabilitatea politică şi socială a unor entităţi statale slabe, imature, apărute în 

arealul internaţional, caracterizate prin tolerarea unor administraţii ineficiente şi corupte, 

incapabile să ofere propriilor cetăţeni beneficiile asociate gestionării productive a treburilor 

publice, toate sunt surse ce produc un număr crescut al azilanţilor ori refugiaţilor.  

 

2. Motivaţia alegerii temei de cercetare în cadrul tezei de doctorat 

 

Problematica cooperării la frontiere pe continentul european supus globalizării a generat în 

ultimii ani, fără îndoială, una dintre marile preocupări ale instituţiilor europene din domeniul 

Justiţie şi Afaceri Interne. Asupra cercetării ei s-au aplecat deopotrivă oamenii politici, juriştii, 

sociologii, poliţiştii, experţii şi analiştii socio-politici şi, nu în ultimul rând, profesori şi cercetători 

din mediul universitar şi al cercetării ştiinţifice din domeniul. 

 Cu privire la subiectul prezentat în cadrul acestei teze de doctorat, pot afirma că până la 

momentul desfăşurării activităţii de cercetare a mai fost analizat într-un mod monografic, dar toate 

referirile în acest domeniu au fost făcute doar succint sau incidental, raportat la structurile și 

mecanismele existente la anumite momente în cadrul Uniunii Europene. Contextul actual precum și 

schimbările instituționale aduc o nevoie concretă de actualizare a acestor informații. 

Criza fără precedent din domeniul migrației și amenințările de tip terorist la nivelul Uniunii 

Europene introduc o nouă pagină în istoria acestui continent și totodată, noi provocări pentru 

structurile de ordine publică și siguranță de la nivelul statelor membre. Aceste noi coordonate ale 

infracționalității pot să fie eficient gestionate doar prin actualizarea legislativă și strategică a 

principalilor piloni ai comunităților europene. 

În ceea ce priveşte gradul de cunoaştere în acest domeniu am remarcat lipsa pe plan naţional 

a unei cercetări care să prezinte o imagine clară, o listă structurată a modelelor de cooperare între 

autorităţile de frontieră pe plan european.  

În prezent, la nivel european, domeniul frontalier gestionează cooperarea statelor membre 

de-a lungul a peste 11 700 km de frontieră terestră, 45 500 km de frontieră maritimă şi în cadrul a 

peste 600 de aeroporturi.  

Voi reveni în capitolele următoare cu detalierea progreselor făcute de către agenţiile, 

organizaţiile şi unităţile europene în implementarea unor strategii de cooperare eficiente comune ale 

autorităţilor de frontieră și ale gărzilor de coastă.  
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 3. Ipoteza de la care începe cercetarea ştiinţifică 

 

 Ipoteza care stă la baza tezei, ţine cont de contextul enunţat şi porneşte de la ideea că 

modelele, metodele şi instrumentele actuale utilizate în identificarea strategiilor de cooperare şi 

contracararea efectelor pe care acestea le au, în structurile autorităților de frontieră și a gărzilor de 

coastă, pot fi îmbunătăţite astfel încât să corespundă nevoilor actuale. 

 În identificare principalilor indicatori și totodată pentru a demonstra  această ipoteză,  vom  

analiza  în  detaliu  cadrul  teoretic  în  care  este  cuprins acest doemniu al managementului 

frontalier, vom identifica definiţiile numeroaselor concepte şi vom realiza o privire ansamblu asupra 

relaţiilor și tendințelor în contextul globalizării, cu accent pe provocările de securitate.  

 De asemenea, vom realiza o analiză a pilonilor principali ai procesului de cooperare la 

frontiere   la   nivel   european  și național pe  baza  legislaţiei  incidente  şi studiilor  de  caz. 

Dimensiunea de securitate va coexista în preocupările identificate pe parcursul întregului demers 

ştiinţific,  cu intenția de a  formula  o  concluzie pertinentă în ceea ce privește tema tezei de 

doctorat. 

 Considerăm că apelul unor adevăraţi teoreticieni şi specialişti în problema ordinii şi securităţii 

de a se găsi cât mai rapid un referent comun pentru cercetarea ştiinţifică în acest domeniu este mai 

mult decât util.  

 Altfel se va ajunge la situaţia de a se vorbi despre lucruri diferite desemnate ca probleme de 

ordine şi securitate publică. Acest lucru nu va fi uşor de realizat dacă punem în vedere faptul că 

ordinea şi securitatea fac parte din categoria definiţiilor contestabile datorită faptului că în corpusul 

său intră elemente ce ţin de morală, etică, filozofie, religie şi ideologie. Pe de altă parte, securitatea 

este în binom cu insecuritatea, iar ordinea cu dezordinea, unde fiecare, funcționează într-o balanţă, 

în care cele două „braţe” sunt mereu într-un precar echilibru. Una o contrabalansează pe cealaltă în 

funcţie de tipul de comportament adoptat de actorii ce interacţionează fie la nivelul unei societăţi, 

fie la nivel european. 

 4. Gradul de noutate al temei tezei de doctorat 

  

 Începutul mileniului trei a fost marcat plenitudinar de explozia fără precedent a revoluţiei 

informaţionale care a dus, prin rapiditatea, complexitatea şi multilateralitatea transformării, la o 

comprimare de neimaginat cândva a ciclurilor strategice de dezvoltare a societăţii umane, la scară 

globală.  

 Interoperabilitate este noțiunea cheie în realizarea principalelor obiective atât la nivel 

european, cât și la nivelul statelor membre. Noutatea temei de cercetarea rezultă din analiza făcută 

asupra noilor tendințe în domeniul cooperării la nivelul autorităților de frontieră. Noul mandat al 

agenției Frontex necesită o abordare și o prezentare detaliată a implicațiilor și a impactului cel vor 

avea noile strategii de cooperare în domeniul frontalier. 

 Din acest considerent se poate afirma că totul se transformă: societatea, statele, cultura, 

interesele de angajare şi promovare a voinţei statale, politica, oamenii şi relaţiile dintre oameni, 

ordinea şi securitatea internaţională şi interstatală, războiul şi pacea, geopolitica şi geostrategia, 

binele şi răul - totul sub auspiciile declarate ale globalizării. 

 În contextul acestor schimbări, Europa unită acţionează prudent, calculând fiecare pas, 

cuantificându-şi echilibrat posibilităţile, în strategia de a deveni actor global în acest spaţiu 

vulnerabil la ameninţările criminalităţii grave de dimensiune transfrontalieră. 

 Întinderea teritorială alertă a Uniunii Europene, poate procesul economico-social-politic cel 

mai relevant al acestui început de secol, a impus cu acuitate existenţa unui management integrat al 

instituţiilor naţionale şi europene la frontierele externe. 

 Prin urmare, nivel calitativ al celor expuse contribuie la lămurirea accepțiunilor, concepțiilor, 

proceselor, tacticilor, strategiilor despre necesitatea unei noi abordări conceptuale a cooperării în 

spațiul european de libertate, securitate și justiție.  
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5. Metodele şi tehnicile de cercetare ştiinţifică utilizate în cadrul tezei de doctorat 

 

În context metodologic, la elaborarea acestei teze de doctorat, am utilizat un întreg complex 

de metode teoretice, ce mi-au permis să investighez problema propusă, pe metoda trecerii de la 

nivel naţional, la cel european. Permanent m-am orientat după acea regulă conform căreia ştiinţa 

deţine un domeniu propriu de cercetare, utilizând, pentru investigarea problemei abordate, metode 

şi procedee generale şi specifice domeniului managementului cooperării, atât pe plan naţional, cât şi 

pe plan european.  

În context practic-aplicativ, am urmărit elaborarea, justificarea, verificarea şi avansarea de 

soluţii de fond, pe care le consider foarte utile în vederea revizuirii şi optimizării ale direcţiilor de 

acţiune în domeniul managementul cooperării la frontierele Uniunii Europene. Metodele cercetării 

au variat în funcţie de activitatea desfăşurată. Astfel, pentru activităţile de acumulare de noi 

cunoştinţe în aria vizată, am utilizat atât metoda documentării aprofundate şi comparative a 

domeniului de referinţă, cât şi a practicilor relevante la nivel european.  

În acelaşi timp, am utilizat şi metode specifice de analiză şi sinteză a datelor şi informaţiilor 

documentare obţinute din sursele de la nivel naţional şi european, precum şi de filtrare a acestor 

date şi informaţii. Această metodă fiind benefică pentru identificarea de modele pertinente şi 

comparabile. Acest raport ar trebui să creeze tipologii de abordare a modelelor studiate, precum şi 

să dezvolte noi direcţii de analiză. 

În fundamentarea unor concluzii şi recomandări pertinente asupra domeniului vizat, 

etapizarea cercetării ştiinţifice este esenţială. Pentru atingerea acestui deziderat, am integrat trei 

etape în conturarea unei strategii de cooperare a autorităţilor de frontieră: 

1. Analiza diagnostic a modalităţilor de cooperare a autorităţilor de frontieră la nivelul 

UE, în cadrul căreia am desfăşurat următoarele activităţi: Analiza legislaţiei europene relevantă şi 

aplicabilă sistemelor de cooperare a autorităţilor de frontieră; Identificarea instituţiilor / agenţiilor / 

organizaţiilor din cadrul statelor membre ce au ca obiect de activitate autorităţile de frontieră. 

2. Modalităţi de compatibilizare a cooperării autorităţilor de frontieră şi 

crearea/integrarea unor programe comune pe diferite nivele, etapă ce a avut următoarele puncte 

cheie: Analiza principalelor iniţiative şi proiecte de cooperare existente la nivelul agenţiilor 

europene de management a problematicii frontierelor UE; Analiza modalităţilor de compatibilizare 

a canalelor de cooperare din statele membre ale UE; Evidenţierea potenţialelor programe comune şi 

ariilor de interes pentru autorităţile de management al frontierelor. 

3. Eficientizarea cooperării pentru construirea unei culturi organizaţionale a autorităţilor 

de frontieră, etapă ce a inclus: Identificarea şi analiza principalelor parteneriate europene, programe 

de mobilitate, aplicabile nu doar pentru sistemul academic, dar şi pentru învăţământul de tip 

profesional / vocaţional; Identificarea principalelor canale de cooperare contribuind astfel  la 

asigurarea interoperabilităţii la nivel european a sistemelor de pregătire şi calificare profesională; 

Conturarea pe baza rezultatelor obţinute în urma activităţilor de cercetare desfăşurate a unor direcţii 

ale unei Strategii europene de cooperare a autorităţilor de frontieră. 
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ARGUMENTUM 

 

“It's important to recognize that we in Europe 

will either succeed together or fail together”.1 

   

Astăzi, frontiera este văzută ca linia de demarcaţie spaţială, ca diviziune între teritorii, 

civilizaţii, limbi şi sisteme politice. Însă în cea mai îndelungată perioadă a societăţii moderne, 

respectiv în Evul Mediu şi antichitate, conceptul de frontieră nu a existat ca fiind o linie dreaptă 

care să despartă teritoriile.  

Odată cu apariţia ţărilor suverane în secolele XVI - XVII (Pacea de la Westfallia), termenul 

de frontieră a devenit important, atunci graniţele au fost observate şi luate în considerare, fiind 

discutate în contextul ideologiilor de stat şi recunoscute în tratatele internaţionale. În timpul 

apariţiei statului modern s-a ajuns la dezvoltarea unor sisteme politice şi economice de tip centru-

periferie. Paradoxul zilelor noastre este globalizarea pe de o parte şi preocupările privind securitatea 

naţională şi terorismul pe de altă parte, aceasta consolidând importanţa frontierelor fiecărui stat.  

Criza refugiaților și a migrației reprezintă o provocare fărăr precent ce au obligat 

comunităile europene la un răspuns rapid și coerent. Datorită măsurilor luate în acest context, în 

Marea Mediterană au fost salvate peste 620 000 de vieți omenești2 , ajutorul umanitar oferit a 

excedat cu mult predicțiile făcute3 , au fost concretizate pachete de măsuri pentru a acționa direct 

asupra cauzelor profunde ale migrației și s-a evidențiat o gestionare mult mai eficientă a frontierelor 

externe.  

De asemenea, aceste ințiative și măsuri concretizate au contribuit decisiv la diminuarea 

numărului de treceri ilegale: numărul de persoane care au ajuns în zona Greciei a scăzut la 177 000 

în 2016, iar în 2017 la aproximativ 35 000.  În Italia au fost identificați cu 30 % mai puține cazuri. 

Datorită mecanismului european de relocare, au fost operaționalizate noi rute și direcții pentru 

migrația legală și s-a reușit controlul a peste 26 000 de persoane.  

Toate aceste situații au creat preambulul și necesitatea de a crea un sistem mai robust și mai 

sigur, care să fie funcțional permanent și valabil pe termen lung.  

Frontierele de stat au fost şi rămân una dintre caracteristicile esenţiale şi cele mai evidente 

ale sistemului internaţional, comparativ cu afirmaţiile sau previziunile despre o lume fără graniţe. 

Frontierele Europei, în urma evenimentelor din anii ’90, anume, în urma căderii regimurilor 

socialiste din partea Europei de Est, au suferit o redesenarea pe hartă, atât din perspectivă politico-

economică, cât şi din punct de vedere geografic. Acordul Schengen a adus în Europa de Vest 

libertatea de deplasare a persoanelor, mărfurilor şi serviciilor, astfel a fost transferat controlul la 

frontierele externe ale UE.  

Aceşti paşi au condus către diferite ameninţări de insecuritate globală, Europa devenind ţinta 

atacurilor teroriste, a traficului de arme şi persoane, a traficului de droguri, dar şi a reţelelor de 

migraţie ilegală.  

Dinamica migrației devine un fenomen extrem de greu de gestionat și datorită 

interconectivității din ce în ce mai mari a statelor. Uniunea Europeană acuză și o scădere a 

natalității în anumite state membre sau chiar o îmbătrânire a populației.4. Politica în materie de 

                                                 
1 Jean-Claude Junker - la data de 15 iulie 2014 Juncker a fost ales de Parlamentul European în funcția de președinte al Comisiei 

Europene - "Este important să conștientizăm că în Europa, fie vom reuși împreună, fie vom eșua împreună ", extras din interviul 

acordat în 16 iulie 201 jurnalisților Michael Sauga și Christoph Schult, www.spiegel.de 
2 Date privind operațiunile de salvare din Italia și Grecia, operațiunile Triton și Poseidon ale Agenției Europene pentru Poliția de 

Frontieră și Garda de Coastă și operațiunea Sophia. Proiectul „Migranții dispăruți” al Organizației Internaționale pentru Migrație 

(http://missingmigrants.iom.int/) indică 3 020 de decese în Marea Mediterană în 2017 (până la 27 noiembrie); acestea sunt cele mai 

mici cifre din ultimii doi ani (față de 3 785 în 2015 și 5 143 în 2016), însă pierderile de vieți omenești ar trebui reduse la zero 
3 De exemplu, prin intermediul Instrumentului de sprijin de urgență, în medie 32 500 de refugiați și de migranți primesc lunar un 

ajutor în numerar prin programul de asistență în numerar. În Turcia, Plasa de siguranță socială de urgență – unul dintre proiectele 

Instrumentului UE pentru refugiații din Turcia – are în prezent 1,1 milioane de beneficiari. 
4 Se preconizează că populația Europei va scădea în 2050 în comparație cu situația actuală; în schimb, în multe țări din Africa și Asia 

continuă să se înregistreze o creștere semnificativă a populației [Organizația Națiunilor Unite, Departamentul pentru afaceri 

http://www.spiegel.de/
http://missingmigrants.iom.int/
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migrație este un subiect ce trebuie coordonat în mod eficient, fiind direct proporțional cu importanța 

acordată de cetățeni. 

 Jan Zielonka5, în articolul intitulat How New Enlarged Borders Will Reshape the European 

Union (2001), a relatat că fixarea de frontiere hard în Uniunea Europeană va fi greu de realizat, 

întrucât acestea sunt construcții fără frontiere definite6.  

Acesta considera că utilitatea fortificării frontierelor, în ceea ce priveşte problemele legate 

de migraţia ilegală, contrabandă, criminalitatea transfrontalieră (considerate ca fiind cele mai bune 

argumente de a ridica ziduri în jurul Uniunii Europene) ca fiind exagerate. Zielonka consideră că 

stabilirea unor frontiere puternic dezvoltate ar decima procesul extinderii europene, astfel că se 

îndreaptă mai degrabă spre excludere ci nu spre includere.  

Situația actuală confirmă faptul că factorii care au stat la baza presiunii migratorii din 

Europa sunt de natură structurală. Conflictele prelungite, cum ar fi cel din Siria, au puține șanse să 

se reducă. Schimbările climatice creează noi motive care îi determină pe oameni să se mute. 

Demografia indică o tendință pe termen lung de creștere a populațiilor în vecinătatea UE7. Acesta 

este motivul pentru care este cu atât mai important ca UE să se echipeze cu instrumentele necesare 

pentru a putea face față situației. 

Prin articolul intitulat The Nature of the Enlarged European Union publicat în volumul 

Europe as Empire, Zielonka ajunge la aceeași concluzie, susţinând pentru o Europă Unită, care are 

frontiere soft și incluzive8. Autorul atrage atenția cititorului despre primejdiile ce vor avea loc în 

situaţia frontierelor hard, care poate împiedica comerțul, înstrăinând actualii și viitorii vecini, 

precum şi punerea în pericol a sistemului de libertăți existent. Totodată Zielonka sporea ideea de o 

Europă lărgită care are frontiere deschise şi nu una neflexibilă şi rigidă. 

Uniunea Europeană a căutat ameliorarea acestor probleme, astfel că a dezvoltat relaționarea 

cu statele non-membre şi a permis traficul transfrontalier de rutină şi localizat. Având în vedere 

aceste prime opinii putem să ne întrebăm dacă întradevăr Uniunea Europeană construiește ziduri şi 

instalează garduri la frontierele externe ale sale, aceasta fiind clar o reîntoarcere evidentă la 

percepțiile realiste, ori pentru alega culturi construiește poduri, astfel îndreptându-și orizontul spre 

acele practici incluzive.  

Răspunsul la această întrebare este unul ambivalent, întrucât considerăm că frontierele 

externe ale UE sunt natură poliţienească extrem de securizată, menite să contracareze orice element 

care se prezintă ca fiind un potenţial dăunător, însă şi un gard economic al rărui rol este de a reduce 

sau desfinţa asimetriile economice între statele învecinate şi UE.  

Zielonka a ajuns însă la alte concluzii, relatând că UE va avea într-un final frontiere soft în 

locul acelor frontiere rigide prevăzute de Schengen, prin care se imaginează o Europă labirint şi 

nu o Europă fortăreaţă9. 

 În opinia mea, dar, în sfera amenințărilor curente privind securitatea, este puţin probabil ca 

acest lucru să se întâmple. Multitudinea bazelor de date existente și introducerea de tehnologii noi 

(EUROSUR: connecting the dots' in border surveillance10 sau Inițiativa Frontierelor Inteligente11) 

                                                                                                                                                                  
economice și sociale, Secția populație (2017). Perspectivele populației mondiale, Revizuirea din 2017 (World Population Prospects: 

The 2017 Revision. ESA/P/WP/248). 
5 Jan Zielonka este profesor în Domeniul Politicilor Europene în cadrul Universității din Oxford și Ralf Dahrendolf Fellow din cadrul 

Cloegiului St Antony’s. 
6 Jan Zielonka - How New Enlarged Borders will Reshape the European Union, 16 December 2002, 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/1468-5965.00301  
7 A se vedea, de exemplu, două publicații ale Centrului Comun de Cercetare al Comisiei Europene: Demographic and Human Capital 

Scenarios for the 21st Century: 2018 assessment for 201 countries [Scenarii demografice și scenarii privind capitalul uman pentru 

secolul XXI: evaluarea din 2018 pentru 201 de țări] și Many more to come? Migration from and within Africa [Vor mai sosi mulți? 

Migrația din Africa și în interiorul Africii] (Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, Luxemburg, 2018). 
8 Jan Zielonka - Europe as Empire: The Nature of the Enlarged European Union, publicată în 2006, ISBN-13: 9780199292219, 

Editura Oxford Scholarship Online, 2006. 
9 Jan Zielonka - Europe as Empire: The Nature of the Enlarged European Union, publicată în 2006, ISBN-13: 9780199292219, 

Editura Oxford Scholarship Online, DOI:10.1093/0199292213.001.0001. 
10 Comisia Europeană - Comunicat de presă Eurosur: definitivarea cadrului pentru supravegherea frontierelor Bruxelles, 12 

decembrie 2011, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1528_en.htm, accesat la 15.03.2018. 
11 Comisia Europeană – COM (2016) 731 Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a 

Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 515/2014, 

(UE) 2016/399, (UE) 2016/794 și (UE) 2016/1624 Bruxelles, 16.11.2016 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/1468-5965.00301
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1528_en.htm
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în sensul că se dorește să transforme monitorizarea frontierelor într-un control de generația a doua, 

astfel că întăreşte această ipoteză.  

Pentru a demitiza conceptele de securizare şi securitate s-a ales teoria sociologia politică 

internațională şi constructivistă, în cadrul cărora s-a pus un accent deosebit pe teoriile dezbătute şi 

dezvoltate de reprezentanți ai Școlii de la Copenhaga și reprezentanți ai Școlii de la Paris.  

Feedback-ul Europei Unite despre acest fenomen al migrației și al securității are în componenţa sa 

trei axe: controale stricte la frontiere, politică de migrație comună şi de azil, cooperare cu statele 

terțe. Efectuarea controalelor stricte la frontiere sunt reprezentate de cooperarea cu statele vecine 

având scopul de a spori controalele la frontierele externe privind creșterea supravegherii eficiente la 

frontierele statelor membre în proporţie cu numărul în scădere a imigranților.  

Terorismul rămâne la un nivel ridicat în Uniunea Europeană, acest indicator fiind susținut de 

recentele atacuri brutale comise la Trèbes și Carcassonne în Franța la data de 23 martie 2018. 

Posibilitatea infractorilor și teroriștilor care își desfășoară activitățile ilicite în diverse state membre 

de a face transferuri de fonduri între diferite conturi bancare în timp foarte scurt, acest aspect 

permitându-le să-și pregătească actele teroriste sau să se deplaseze și a distruge produsele provenite 

din săvârșirea infracțiunilor.  

Activitățile subsecvente investigării infracțiunilor grave și a terorismului ar putea fi 

ineficiente ca urmare a imposibilității de a facilita accesul în timp util, exact și cuprinzător la datele 

financiare relevante necesare anumitor anchete12.  

Una dintre prioritățile autorităților este intensificarea cooperării dintre cei responsabili 

pentru combaterea acestor forme grave de criminalitate și a terorismului și totodată facilitarea 

accesului la informații de natură financiară și posibilitatea utilizării acestor informații în 

concordanță deplină cu drepturile fundamentale și garanțiile procedurale aplicabile.  

Pentru a consolida coeziunea societăților europene, Comisia pune în aplicare și Planul de 

acțiune privind integrarea resortisanților din țările terțe13 printr-un set amplu de măsuri pentru a 

sprijini statele membre și alți actori în eforturile lor de integrare. Interoperabilitatea devine 

principalul cuvânt de pe agenda agențiilor și organismelor europene cu responsabilități în 

managementul frontierelor. 

                                                                                                                                                                  
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/RO/COM-2016-731-F1-RO-ANNEX-1-PART-1.PDF  
12 Raportul Europol - De la suspiciune la acțiune: transformarea informațiilor financiare într-un impact operațional mai amplu, care 

a fost publicat în 2017, a subliniat aceste probleme și necesitatea îmbunătățirii accesului autorităților de aplicare a legii la informații 

financiare. 

Informații preluate și detaliate și de către Comisia Europeană în https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0211&from=RO  
13 Comisia Europeană – COM (2016) 377 final Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și 

Social European și Comitetul Regiunilor - Plan de acțiune privind integrarea resortisanților din țările terțe, Strasbourg, 07.06.2016, 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/RO/1-2016-377-RO-F1-1.PDF  

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/RO/COM-2016-731-F1-RO-ANNEX-1-PART-1.PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0211&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0211&from=RO
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/RO/1-2016-377-RO-F1-1.PDF
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CAPITOLUL I: PRECIZĂRI TEORETICO-CONCEPTUALE PRIVIND PROBLEMATICA 

FRONTIEREI LA NIVELUL UNIUNII EUROPENE 

 

Nobody in Europe will be abandoned.  

Nobody in Europe will be excluded.  

Europe only succeeds if we work together14. 

 

Secţiunea 1. Crima organizată transfrontalieră – factor de instabilitate majoră în spațiul 

de libertate, securitate și justiție 

1.1. Contextul actual de manifestare a principalelor fenomene infracționale  

În ultimii ani am asistat la o presiune suplimentară manifestată asupra spațiului Schengen, 

un fenomen alimentat de atacurile teroriste comise în cele șapte state membre ale Uniunii 

Europene15. Unul din principalele state aflate în zona celor vizate a fost Franța, care, din nefericire, 

s-a confruntat pe teritoriul său cu numeroase atacuri teroriste începând cu anul 201516.  

 

1.2. Abordări științifice în definirea principalelor concepte ale infracționalității 

Edwin Sutherland17 explică că acest comportament de natură criminală este învăţat/deprins, 

iar acestă conduită implică mai mult decât o simplă imitare. Indivizii care devin criminali au 

cunoştinţă de o asemenea evoluţie ce se datorează contactului lor în permanenţă cu aceia care 

încalcă legea, precum şi datorită relativei lor separări de societate, de aceia care respectă legea. 

1.3. Crima organizată transfrontalieră – origini și perpective 

Crima organizată transfrontalieră s-a manifestat18 din antichitate cu mult înainte, însă cu alte 

denumiri soecifice folosite. În acest sens, a fost exemplificat existenţa acestui fenomen de crimă 

organizată transfrontalier prin traficul ilegal cu sclavi, chiar şi cea mai veche infracţiune ce a dăinuit 

încă de la începuturile navigaţiei pe apă şi continuând încă în zilele noastre, fiind denumită 

piraterie.  

 

Secțiunea 2: Criza profundă a Uniunii Europene în domeniul migrației și a refugiaților 

2.1. Uniunea Europeană și Călcâiului lui Ahile ca efect în fața noilor provocări 

Putem spune că lumea se confruntă permanent cu o criză în domeniul refugiaților fără 

precedent. Astfel că, un număr de peste 60 milioane de persoane sunt supuse unor strămutări cu 

forța datorată unor conflicte violente sau chiar a catastrofelor naturale apărute. Anul 2015 a dovedit 

ca fiind un test suprem în ceea ce priveşte valorile adăugate și chiar a legitimității UE de a putea 

răspunde la astfel de provocări și aspecte inedite ale crizei19. 

 

2.2. Instrumente și strategii ale Uniunii Europene pentru diminuarea efectelor negative 

ale crizei refugiaților 

Pentru a face faţă acestei crize de refugiaţi din UE, Comisia Europeană a adoptat Agenda 

europeană pentru Migraţie, o strategie ce se bazează pe diferitele mecanisme şi instrumente 

disponibile pe plan European, precum şi pe plan naţional la nivelul statelor membre20.  

                                                 
14 Angela Merkel - este cancelarul Germaniei si prima femeie cancelar din istoria Republicii Federale Germane. Angela Merkel a fost 

aleasa in aceasta functie la data de 22 noiembrie 2005 de catre Bundestag, parlamentul german, realeasa la 28 octombrie 2009, 

respectiv 17 decembrie 2013 - Nimeni din Europa nu va fi abandonat. Nimeni din Europa nu va fi exclus. Europa reușește doar dacă 

lucrăm împreună. Citat preluat de pe https://www.brainyquote.com/quotes/angela_merkel_416811   
15 Belgia, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Spania, Suedia și Regatul Unit. 
16 În ianuarie și în noiembrie 2015 la Paris, în iunie 2015 la Saint-Quentin-Fallavier, în august 2015 la bordul unui tren Thalys, în 

ianuarie 2016 la Valence, în iunie 2016 la Magnanville, în iulie 2016 la Nisa, în iulie 2016 la Saint-Étienne-du-Rouvray, în februarie 

2017 la Paris (atac cu maceta în fața Muzeului Luvru), în aprilie 2017, din nou la Paris (atac pe Champs-Elysées). 
17 Gh. Nistoreanu, C. Păun, op. cit, p. 111. 
18 Gh. Nistoreanu, C. Păun, Criminologia, Ed. Europa Nova, Bucureşti, 1966. 
19 Comisia Europeană - COM(2016) 377 final - Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic 

și Social European și Comitetul Regiunilor - Plan de acțiune privind integrarea resortisanților din țările terțe, Strasbourg, 

07.06.2016 https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/RO/1-2016-377-RO-F1-1.PDF  
20 Guild et al. (2016) Study for the European Parliament, PE 571.356“Internal border controls in the Schengen area: Is Schengen 

crisis-proof?”, Brussels, 2016. 

https://www.brainyquote.com/quotes/angela_merkel_416811
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/RO/1-2016-377-RO-F1-1.PDF
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2.3. Umanitate vs. Securitatea statelor membre – ajutor umanitar în contextul 

securizării spațiului de libertate, securitate și justiție 

Încă din anul 2011 de la începutul crizei din Siria, Comisia a acordat asistență totală în 

valoare de 455 de milioane € în Turcia, oferind inclusiv ajutor umanitar și asistență pe termen lung. 

În luna noiembrie 2015, Uniunea Europeană a decis să instituie Facilitatea pentru refugiații din 

Turcia care avea rolul de a eficientiza şi coordona acțiunile finanțate, iar totodată de a oferi sprijin 

eficient și complementar refugiaților din acea zonă. Această facilitate coordonează o sumă totală în 

valoare de 3 miliarde €, care provine din instituțiile statelor membre şi UE, a căror sumă este 

estimată ca fiind peste 180 milioane €. 

 

2.4. Măsuri concrete în soluționarea principalelor vulnerabilități cauzate de criza 

refugiaților 

În lunile ianuarie și februarie a anului 2016, peste 123.000 de migranți au pătruns în Grecia, 

comparativ cu aceeași perioadă a anului 2015, cand s-au înregistrat aproximativ 4.60021. În martie, 

datorită închiderii de către Macedonia a rutei balcanice, precum și intrarea în vigoare la 20 martie a 

acordului UE-Turcia, numărul de migranți a scăzut a celor care au ajuns în Grecia la 26.460. Sirieni, 

irakieni şi afgani au continuat să reprezinte cel mai mare procent al migranților care au intrat  în 

Grecia22. Putem face precizarea că ceastă tendință de scădere în luna aprilie a continuat, când doar 

2.700 migranți au ajuns în Grecia, fapt ce duce la o scădere cu 90%  în consideraţie cu luna 

precedentă23. 

 

3.1. Principalele responsabilități ale statelor membre ale Uniunii Europene 

Prima responsabilitate a oricărui stat este aceea de a-și proteja cetățenii împotriva oricăror 

pericole și de a asigura acestora un mediu care induce încredere în viitor, iar UE împărtășește 

această responsabilitate cu fiecare stat care o formează. 

De 50 de ani, instituţiile Uniunii Europeane, împreună cu statele sale membre asigură şi 

apără libertatea și securitatea. UE garantează respectarea drepturilor omului, precum şi statul de 

drept și solidaritatea. Eliminarea acestor controale la frontierele interne din spaţiul Schengen a 

ajutat Europa să facă un pas extrem de important înainte.  

În calitate de cetăţeni europeni, ne bucurăm de dreptul fundamental de a trăi liberi, de a 

studia şi munci în alte ţări europene24. Evoluţia tehnologică a revoluţionat modurile de comunicaţii, 

precum și viteza acestora, care duce la o deschidere nu neapărat a graniţelor ţării, ci și a societăţii 

noastre. Această Europă prosperă şi liberă, unită în diversitatea sa, continuă să îmbogăţească şi 

faciliteze viaţa cetăţenilor săi25.  

 

3.2. Obiectivele, valorile și viziunea societății europene. Securitate și insecuritate la 

nivelul Uniunii Europene 

Principalele ameninţări infracţionale şi riscuri cu care se confruntă Europa în prezent sunt: 

terorismul, formele grave de criminalitate, criminalitatea organizată, criminalitatea informatică, 

infracţionalitatea economică și corupţia, traficul de droguri, traficul de fiinţe umane, criminalitatea 

transfrontalieră şi traficul de armament, exploatarea sexuală de minori și pornografia infantilă, care 

                                                 
21 Larry BUCHANAN, Sergio PEÇANHA (11 Martie 2016), Europe TriestoShutDownRoutes as MigrantFlowIntensifies, publicat 

în The New York Times, sursă on-line accesată la 11.05.2016 
22 Agenția Frontex, Number of migrants arriving in Greece dropped in March, publicat la data de 18 Aprilie 2016, sursă on-line 

disponibilă la http://frontex.europa.eu/news/number-of-migrants-arriving-in-greece-dropped-in-march-aInDt3 
23 Agenția Frontex, Number of migrants arriving in Greece dropped 90% in April, publicat la data de 13 Mai 2016, sursă on-line 

disponibilă la http://frontex.europa.eu/news/number-of-migrants-arriving-in-greece-dropped-90-in-april-6e7oBw 
24 Tratatul privind Uniunea Europeană (Versiune consolidată), Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 326/13, 26.10.2012 https://eur-

lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0001.02/DOC_1&format=PDF  
25 Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene 

(2007/C 306/01, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 306/1, 17.12.2007 http://publications.europa.eu/resource/cellar/688a7a98-

3110-4ffe-a6b3-8972d8445325.0019.01/DOC_19  

http://frontex.europa.eu/news/number-of-migrants-arriving-in-greece-dropped-in-march-aInDt3
http://frontex.europa.eu/news/number-of-migrants-arriving-in-greece-dropped-90-in-april-6e7oBw
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0001.02/DOC_1&format=PDF
http://publications.europa.eu/resource/cellar/688a7a98-3110-4ffe-a6b3-8972d8445325.0019.01/DOC_19
http://publications.europa.eu/resource/cellar/688a7a98-3110-4ffe-a6b3-8972d8445325.0019.01/DOC_19
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se adaptează cu uşurinţă la schimbările tehnologice şi știinţifice, cu rolul de a exploata în mod ilicit 

și de a submina prosperitatea şi valorile societăţilor noastre deschise26. 

 

3.3. Tendințe ale mediului european de securitate și evoluția noilor piloni de cooperare 

transfrontalieră 

Securitatea europeană se află în legătură directă cu ceea ce se întâmplă la nivel mondial. 

Astfel, ea este influenţată de evenimentele majore care au loc pe scena internaţională, consecinţele 

răsfrângându-se până la cel mai mic nivel, cel local, în fiecare societate omenească27.  

 

Secţiunea 4. Factori de risc și amenițări ale mediului intern de securitate european 

4.1. Principalele amenințări și provocări comune ale statelor membre 

Ţinând cont că majoritatea amenințărilor actuale au caracter transnațional, încercarea de 

combatere a acestora de către fiecare stat, ca entitate individuală, va atrage de fiecare dată eforturi 

financiare și logistice foarte mari, cu rezultate minime. Pentru o eficiență maximă, este necesară 

conjugarea eforturilor tuturor statelor membre, prin acțiuni organizate, cu caracter temporar sau 

permanent, care să vizeze în primul rând prevenirea, apoi combaterea oricărei amenințări apărute la 

adresa întregii comunități.  

 

4.2. Criminalitatea transfrontalieră gravă și implicațiile acestui fenomen 

Criminalitatea organizată continuă să reprezinte o puternică ameninţare la adresa securităţii 

UE. Potrivit estimărilor28 cetăţenii europeni cheltuiesc cel puțin 24 de miliarde €  anual pe droguri 

ilegale, astfel că, acestea reprezintă una dintre activităţile principalele generatoare de profit pentru 

aşa zisa criminalitate organizată transfrontalieră din Europa29. O analiză actualizată a acestor piețe 

de droguri ilegale din UE, ceea ce acoperă în totalitate tendința înregistrată de-a lungul lanțului în 

ceea ce priveşte aprovizionarea, încă de la producție, traficare, comercializare, distribuire și 

consumaţie. De asemenea, sunt prezentate costurile considerabile ale piețelor de droguri pentru 

societate, precum și impactul acestora asupra agenților economici, familiilor, instituțiilor 

guvernamentale, comunităților, persoanelor și mediului. 

 

4.3. Terorismul, radicalizarea, recrutarea și finanțarea legată de terorism 

Deși radicalizarea violentă nu este un fenomen nou, recentele atacuri teroriste la nivelul UE 

au indicat atât viteza alarmantă, cât și amploarea la care unii cetățeni ai UE s-au radicalizat30. 

Recrutorii teroriști desfășoară o serie de tehnici diferite care vizează persoanele vulnerabile. 

Utilizarea instrumentelor de comunicare digitală constituie provocări noi și speciale pentru 

autoritățile statelor membre. Combaterea radicalizării, prin intermediul unui răspuns 

pluridimensional la nivelul UE, atât online, cât și offline, joacă, prin urmare, un rol-cheie în 

sprijinirea statelor membre în combaterea terorismului. 

 

4.4. Caracterul transfrontalier al criminalității informatice și nevoia de securitate 

cibernetică la nivelul Uniunii Europene 

 

                                                 
26 Strategia de securitate internă a Uniunii Europene - Către un model european de Securitate, adoptată  de Consiliul Justiţie și 

Afaceri Interne cu ocazia reuniunii din 25 și 26 februarie 2010, a fost aprobată de Consiliul European din 25 și 26 martie 2010 

http://www.consilium.europa.eu/media/30745/qc3010313roc.pdf  
27 Baczynska, G. & S. Ledwith (2016) “How Europe built fences to keep people out”, Reuters, 4 Aprilie, 2016. 

https://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-fences-insight/how-europe-built-fences-to-keep-people-outidUSKCN0X10U7  
28 Cuprinse în Raportul pe anul 2016 privind piețele de droguri din UE, publicat la data de 05.04.2016 de Observatorul European 

pentru Droguri și Toxicomanie (OEDT) și de Europol 
29 Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie (EMCDDA) – Raportul anual privind drogurile, 2017 

http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/4541/TDAT17001RON.pdf   
30 Strategia Uniunii Europene pentru combaterea terorismului, http://www.consilium.europa.eu/ro/policies/fight-against-terrorism/eu-

strategy/  

http://www.consilium.europa.eu/media/30745/qc3010313roc.pdf
https://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-fences-insight/how-europe-built-fences-to-keep-people-outidUSKCN0X10U7
http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/4541/TDAT17001RON.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ro/policies/fight-against-terrorism/eu-strategy/
http://www.consilium.europa.eu/ro/policies/fight-against-terrorism/eu-strategy/
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Potrivit Raportului final privind punerea în aplicare a Strategiei de securitate internă a UE 

2010 – 201431, Strategia de securitate internă (SSI) a definit 3 acțiuni-cheie: dezvoltarea 

capacităților în domeniul aplicării legii și în cadrul sistemului judiciar; colaborarea cu sectorul 

industrial în vederea punerii la dispoziția cetățenilor a unor mijloace de acțiune și în vederea 

protejării acestora;  îmbunătățirea capacității de combatere a atacurilor cibernetice.32 

Numărul de atacuri cibernetice este probabil să crească în următorii ani, necesitând creşterea 

capacităţii operaționale de răspuns în acest domeniu şi o abordare extinsă, cu atât mai mult că există 

un număr mult mai mare de victime decât cel raportat sau faţă de complexitatea identificării, 

localizării şi urmăririi traficului de date. Pragul pentru săvârșirea infracțiunilor cibernetice a scăzut 

în ultimii ani, conform aceluiași raport.  

 

4.5. Amenințările și provocările care rezultă din utilizarea noilor tehnologii 

Cetățenii UE se așteaptă ca frontierele externe ale spațiului Schengen să fie gestionate în 

mod eficace pentru a preveni migrația neregulamentară și a asigura o securitate internă sporită33.  

Eficacitatea gestionării frontierelor externe este o condiție prealabilă esențială pentru libera 

circulație în spațiul Schengen și pentru facilitarea trecerii frontierelor externe ale UE într-o lume 

caracterizată de mobilitate. În fiecare an se înregistrează aproximativ 400 de milioane de treceri ale 

frontierei Schengen de către cetățenii UE și alte 200 de milioane de către cetățeni ai țărilor terțe.   

Deoarece în prezent lumea devine din ce în ce mai complexă şi interdependentă, fenomenul 

globalizarii este afirmat ca fiind tot mai mult ireversibil. Apariţia unei economii globale, puternic 

interconectată, reconfigurează sistemul alianţelor internaţionale, accelerează adoptarea tehnologiilor 

şi dă amploare dezvoltării unor noi centre economice. Această lume interconectată oferă multora 

noi oportunităţi dar dezvoltă şi semnificative riscuri pentru securitatea internaţională.  

Noile tehnologii oferă noi posibilități, pentru aceste părți interesate din domeniul de 

securitate, însă în același timp, creează noi amenințări, inclusiv această amenințare este în creștere 

continuă şi rapidă a criminalității informatice. Acuzațiile în ceea ce priveşte existența pe scară largă 

a unor programe de colectare de informații, au declanșat dezbateri intense cu privire la cerinţele şi 

condițiile în care securitatea trebuie să fie asigurată, deși acestea nu sunt direct legate cu cooperarea 

în materie de asigurare a respectării legislației34.  

Datorită importanţei deosebite acordate de SUA acestui circuit liber şi protejat al 

informaţiilor a fost elaborată Strategia Naţională de Securizare a Cyberspace-ului, fiind stabilite 5 

priorităţi naţionale în vederea  realizării scopului propus: securizarea comunicaţiilor 

guvernamentale; un sistem pentru răspuns în cazul perturbării traficului informaţiilor; cooperarea 

internaţională pentru protejarea spaţiului; un program naţional privind pregătirea în domeniul 

protecţiei spaţiului cibernetic; un program naţional pentru reducerea ameninţărilor şi 

vulnerabilităţilor în acest spaţiu35. 

Evaluările riscurilor efectuate de Europol și de poliția de frontieră și garda de coastă la 

nivel european confirmă36 existența acestor riscuri atât din punctul de vedere al migrației 

neregulamentare, cât și din punctul de vedere al securității.  

Realizarea unei gestionări eficace și integrate a frontierelor externe trebuie să se bazeze pe 

noile tehnologii37 și pe valorificarea întregului potențial al interoperabilității38. 

                                                 
31 Comisia Europeană - COM(2014) 365 final Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu -  Raportul final 

privind punerea în aplicare a Strategiei de securitate internă a UE 2010-2014, Bruxelles, 20.6.2014 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/com/com_com(2014)0365_/com_com(2014)0365_ro.pdf  
32 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - O 

agendă europeană privind migrația, Bruxelles, 13.5.2015 -  COM(2015) 240 final 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/com/com_com(2014)0365_/com_com(2014)0365_ro.pdf  pag. 8 
33Într-un sondaj Eurobarometru recent, 71 % dintre respondenți au solicitat întreprinderea mai multor acțiuni la nivelul UE în ceea ce 

privește frontierele externe, iar 82 % în ceea ce privește combaterea terorismului (Sondajul special Eurobarometru al Parlamentului 

European din iunie 2016).   
34 Sergiu Adrian Vasile – Strategii naționale și europene pentru securitatea frontierelor, Ed. Sitech, 2011, p.112 
35European Commission – COM (2016) 205 final Communication from the Commission to the European Parliament and the Council 

- Stronger and Smarter Information Systems for Borders and Security, Brussels, 06.04.2016 

https://www.eulisa.europa.eu/Newsroom/News/Documents/SB-

EES/communication_on_stronger_and_smart_borders_20160406_en.pdf  
36Europol TE-SAT 2016 https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/eu-terrorism-situation-and-trend-report 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/com/com_com(2014)0365_/com_com(2014)0365_ro.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/com/com_com(2014)0365_/com_com(2014)0365_ro.pdf
https://www.eulisa.europa.eu/Newsroom/News/Documents/SB-EES/communication_on_stronger_and_smart_borders_20160406_en.pdf
https://www.eulisa.europa.eu/Newsroom/News/Documents/SB-EES/communication_on_stronger_and_smart_borders_20160406_en.pdf
https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/eu-terrorism-situation-and-trend-report
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CAPITOLUL II: ANALIZA PRINCIPALELOR PALIERE ALE COOPERĂRII 

OPERAȚIONALE TRANSFRONTALIERE LA NIVELUL UNIUNII EUROPENE 

 

“The best way to predict your future  

is to create it.”39 

Secțiunea 1: Susținerea agențiilor de aplicare a legii la nivelul statelor membre prin 

Oficiul European de Poliție – Europol 

Europol reprezintă principala agenție de aplicare a legii care funcționează la nivel European 

ce are drept misiune susținerea agențiilor de aplicare a legii din cadrul Statelor Membre pentru 

îmbunătățirea eficacității și capacității de cooperare între acestea în scopul prevenirii și combaterii 

infracțiunilor grave de criminalitate organizată și terorismului40. În acest sens, sarcina Europol este 

cea de coordonare a informațiilor judiciare dar fără a avea putere investigativă. 

 

1.1. Instituirea și particularitățile legislative ale Oficiului European de Poliție 

Germania a fost cea care a promovat intens crearea Europolului41, sugerând două funcții 

principale ale acestuia. În primul rând, ca un centru de schimb de informații și de experiență și, în al 

doilea rând, SM ce formau UE la momentul respectiv trebuiau să acorde Europolului „competențe 

originale” pentru a opera în SM42. Participanții la summit-ul de la Maastricht din decembrie 1991 au 

adoptat formal propunerea Germaniei43 și au recunoscut Europolul în Tratatul de la Maastricht sub 

noul titlu de Justiție și Afaceri Interne. 

 

1.2. Atribuții și competențe în spațiul de libertate, securitate și justiție 

Pentru atingerea scopurilor sale, Europol are la bază trei deziderate: 1) să reprezinte un 

centru de suport pentru operațiunile de aplicare a legii în spațiul comunitar; 2) să funcționeze ca un 

centru de informații cu caracter penal; 3) să colecteze și să disemineze bune practici și alte 

cunoștințe relevante pentru agențiile de aplicare a legii44. 

 

1.3. Evoluția operațională și rezultate obținute de către Europol 

Europol produce periodic 2 tipuri de evaluări ale fenomenelor infracționale organizate și 

teroriste și realizează evaluări ale gradului de risc pe care acestea le presupun, pe care le pune la 

dispoziția publicului, organelor de aplicare a legii din SM cât și Consiliului UE. 

Secțiunea 2: Noul mandat al Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de 

Coastă - Frontex 

2.1. Imperativitatea inființării unei agenții pentru managementul frontierelor externe ale 

Uniunii Europene 

Libera circulație a persoanelor, bunurilor, serviciilor și capitalului reprezintă unul din 

elementele de bază ale cooperării europene. Această cooperare a cunoscut o dezvoltare majoră în 

                                                                                                                                                                  
37 Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a sistemului de intrare/ieșire (EES) 

pentru înregistrarea datelor de intrare și de ieșire ale resortisanților țărilor terțe care trec frontierele externe ale statelor membre ale 

Uniunii Europene – COM (2016) 194 final și Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a 

Regulamentului (UE) 2016/399 în ceea ce privește utilizarea sistemului de intrare/ieșire.  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2016/0194/COM_COM(2016)0194_

EN.pdf si 

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0399&from=RO  
38 A fost stabilită în comunicarea intitulată „Sisteme de informații mai puternice și mai inteligente în materie de frontiere și 

securitate” și a fost aplicată într-o propunere legislativă revizuită privind un sistem al UE de intrare/ieșire (Entry/Exit System - EES). 
39 Abraham Lincoln - a fost al șaisprezecelea președinte al Statelor Unite ale Americii, funcție pe care a exercitat-o începând cu luna 

martie 1861 și până la asasinarea sa în aprilie 1865. “Cea mai bună cale de a prezice viitorul este aceea de a-l crea.” 
40 Europol, General report on Europol activities, 2012, p. 9 

https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/en_europolreview2012_0.pdf  
41 Fijnaut C., The internationalization of Police Cooperation in Western Europe, 1993, p. 14 (autorul afirmă că germanii au inițiat și 

întreținut încă de la începutul anilor ’70 ideea de înființare a unei noi instituții polițienești ca mecanism de cooperare polițienească); 
42 Idem, pag 15 (notând că era previzibil ca unele SM să se opună acordării de „competențe originale” Europolului) 
43 Den Boer M., Walker N., European Policing After 1992, Journal of Common Market Studies, vol. 31, ed. 1, p. 3–28, 1993, p. 7 
44 Europol, General report on Europol activities, 2012, p. 9 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2016/0194/COM_COM(2016)0194_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2016/0194/COM_COM(2016)0194_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0399&from=RO
https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/en_europolreview2012_0.pdf
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anii 1980 odată cu stabilirea spațiului Schengen care a eliminat controalele la frontierele interne și 

creat un spațiu unde libertatea de circulație a persoanelor era garantată. Ulterior, spațiul Schengen a 

fost extins iar astăzi (decembrie 2016) cuprinde 26 dintre cele 28 de SM ale UE. Odată cu eliminare 

frontierelor interne a fost creată o singură frontieră externă. Indiferent prin care SM sau punct de 

intrare o persoană dorește să intre în spațiul Schengen cerințele privind vizele și dreptul la azil sunt 

aceleași pentru toate statele participante.  

 

2.2. Analiza cadrului legislativ și impactul principalelor modificări în gestionarea 

operațională a frontierelor  

Actul de constituire a fostei Agenții pentru Gestionarea Cooperării Operaționale la 

Frontierele Externe l-a reprezentat Regulamentul Consiliului nr. 2007/200445, din 26 octombrie 

2004, care avea scopul declarat de a „stabili o Agenție Europeană pentru Gestionarea Cooperării 

Operaționale la Frontierele Externe ale Statelor Membre al Uniunii Europene”. Regulamentul 

afirmă că „Având în vedere experiența Unității Comune a Practicienilor privind Frontiera Externă, 

sub egida Consiliului, un organism specializat însărcinat cu îmbunătățirea coordonării cooperării 

operaționale între Statele Membre în domeniul managementului frontierelor externe trebuie astfel 

înființat sub forma unei Agenții Europene pentru Gestionarea Cooperării Operaționale a 

Frontierelor Externe a Statelor Membre a Uniunii Europene (în continuare denumită Agenția)”.46 

 

2.3. Eficientizarea cooperării dintre autoritățile naționale de frontieră ale statelor 

membre ale Uniunii Europene 

Frontex a fost înființată cu scopul de a întări și eficientiza cooperarea între autoritățile 

naționale de frontieră.  

Principalele sarcini ale Frontex sunt47: coordonarea cooperării operaționale între SM în 

domeniul managementul frontierelor lor externe; sprijinirea SM în procesul de pregătire a 

lucrătorilor poliței de frontieră, inclusiv stabilirea unor standarde comune de pregătire; realizarea 

analizei riscurilor; monitorizează studiile și dezvoltărilor relevante pentru controlul și 

supravegherea frontierelor externe; sprijină SM în circumstanțe ce necesită asistență tehnică și 

operațională crescută la granițele externe; furnizează SM suportul necesar pentru organizarea 

operațiunilor comune de repatriere; desfășoară Echipe Rapide de Intervenție la Frontiere 

(RABIT)48 pentru a furniza suport SM pentru o perioadă limitată de timp în situații excepționale și 

urgente; managementul echipamentelor tehnice, realizarea și menținerea înregistrărilor centrale 

ale echipamentelor tehnice pentru controlul și supravegherea frontierelor externe ale SM pe care 

acestea, în mod voluntar și la cererea altui SM, le fac disponibile temporar acelui SM. 

 

2.4. Mandatul Agenției Europene Frontex în lumina noului Regulament 

Reflectând schimbările geopolitice intervenite în ultimii 3 ani, regulamentul Frontex49 

acordă prioritate ridicată managementului frontierelor precum și redobândirii și păstrării controlului 

frontierelor din perspectiva afluxului de imigranți. Provocările imigrației și amenințările potențiale 

viitoare sunt menționate în succesiune, urmate de infracțiunile grave în legătură cu trecerea 

                                                 
45 Consiliul Uniunii Europene, Regulamentul Consiliului (EC) nr. 2007/2004 din 26 octombrie 2004 de instituire a Agenției 

Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene, Jurnalul Oficial 

al Uniunii Europene, L349, 25 noiembrie 2004 
46 idem, p. 1 (3) 
47 http://frontex.europa.eu/about-frontex/mission-and-tasks, accesat la 06.02.2018 
48 Regulamentul (CE) NR. 863/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 iulie 2007 de stabilire a unui mecanism de 

creare a echipelor de intervenție rapidă la frontieră s,i de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului în ceea ce 

prives,te acest mecanism s,i de reglementare a sarcinilor s,i a competențelor agenților invitați, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

31.07.2007 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R0863&from=EN  
49Cf. art. 1, art. 4 și art. 15 din Regulamentul (UE) 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 septembrie 2016 

privind Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 al Parlamentului 

European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 863/2007 al Parlamentului European și al Consiliului, a 

Regulamentului (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului și a Deciziei 2005/267/CE  https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1624&from=EN  

http://frontex.europa.eu/about-frontex/mission-and-tasks
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R0863&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1624&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1624&from=EN


MANAGEMENTUL COOPERĂRII LA FRONTIERELE UNIUNII EUROPENE                                            2018 

Pagina 20 din 50 

 

frontierei. Scopul este acela de a dobândi un nivel înalt de securitate internă în cadrul Uniunii 

garantând în același timp libertatea de circulație în interiorul acesteia.  

 

Secțiunea 3: Investigarea și combaterea criminalității transfrontaliere prin Oficiul 

European de Justiție – Eurojust 

 

3.1. Cooperarea împotriva criminalității prin expertiză la nivel judiciar 

Eurojust sau Unitatea Europeană de Cooperare Judiciară a fost înființată în anul 2002 prin 

Decizia Consiliului UE 2002/187/JHA50 ce a fost ulterior amendată și completată prin Decizia 

Consiliului UE 2003/659/JAI51 și ulterior în anul 2009 prin Decizia Consiliul UE 2009/426/JAI52. 

Scopul organizației este de a întări eficiența autorităților naționale de investigare și urmărire penală 

în combaterea criminalității transfrontaliere organizate din cadrul Statelor Membre UE. Eurojust 

sprijină și întărește coordonarea și cooperarea între autoritățile naționale pentru a aduce mai rapid și 

mai eficient infractorii în fața justiției. 

Dorința Eurojust este aceea de a fi un factor important și centru de expertiză la nivel judiciar 

pentru a asigura o acțiune efectivă împotriva criminalității organizate transnaționale în Uniunea 

Europeană53.   

 

3.2. Principiile care guvernează activitatea Oficiului European de Justiție  

Pe parcursul funcționării sale, organizația a fost ghidată de următoarele principii54: 

dezvoltarea unei relații de încredere reciprocă între Statele Membre, organismele UE, organizațiile 

internaționale și țările terțe UE pentru atingerea țelurilor comune; creșterea cooperării și 

coordonării cu alte agenții și organizații pentru a sprijini formarea spațiului de libertate, securitate 

și justiție; obținerea celor mai bune rezultate operaționale prin furnizarea unor servicii de cea mai 

înaltă calitate care sunt utile părților implicate; colectarea celor mai bune practici și diseminarea 

cunoștințelor către autoritățile judiciare naționale și altor parteneri, pentru a contribui la lupta 

împotriva criminalității organizate și grave; promovarea și dezvoltarea implementării și aplicării 

corecte a instrumentelor legale pentru cooperarea judiciară; aplicarea principiilor de guvernare 

competentă, eficiență, management și transparență pe baza profesionalismului resurselor umane 

implicate. 

 

3.3. Dimensiunea transfrontalieră a activității Oficiului European de Justiție 

Eurojust furnizează suport direct în timpul realizării unor acțiuni judiciare prin întâlniri ale 

experților în cadrul unor centre de coordonare și care asistă în luarea măsurilor necesare 

admisibilității probelor în diferite jurisdicții, realizarea mandatelor de arestare europeană și răspund 

altor solicitări de asistență judiciară. Rolurile și atribuțiile Eurojust includ răspunsul la cereri de 

asistență din partea autorităților competențe naționale și, la rândul său, poate adresa solicitări 

Statelor Membre să investigheze și să ia măsurile de urmărire penală a unor evenimente specifice.  

 

                                                 
50 Council of the European Union, Council Decision 2002/187/JHA of 28 February 2002 setting up Eurojust with a view to 

reinforcing the fight against serious crime, Official Journal L 063 , 06.03.2002 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002D0187:en:HTML  
51 Consiliul Uniunii Europene, Decizia 2003/659/JAI a Consiliului din 18 iunie 2003 de modificare a Deciziei 2002/187/JAI de 

instituire a Eurojust în scopul consolidării luptei împotriva formelor grave de infracționalitate, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 

L245, 29.09.2003 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003D0659&from=RO  
52 Consiliul Uniunii Europene, Decizia 2009/426/JAI din 16 decembrie 2008 privind consolidarea Eurojust și de modificare a 

Deciziei 2002/187/JAI de instituire a Eurojust în scopul consolidării luptei împotriva formelor grave de criminalitate, Jurnalul Oficial 

al Uniunii Europene, L 138/14 http://www.eurojust.europa.eu/doclibrary/Eurojust-

framework/ejdecision/New%20Eurojust%20Decision%20(Council%20Decision%202009-426-JHA)/Eurojust-Council-Decision-

2009-426-JHA-RO.pdf  
53 Eurojust, Multi-annual Strategic Plan 2012 – 2014, p. 4 

 http://eurojust.europa.eu/doclibrary/corporate/mas/Multi-Annual%20Strategy%202019-2021/MAS_2019-2021_EN.pdf  
54 Consiliul Uniunii Europene, Decizia 2009/426/JAI A Consiliului din 16 decembrie 2008 privind consolidarea Eurojust și de 

modificare a Deciziei 2002/187/JAI de instituire a Eurojust în scopul consolidării luptei împotriva formelor grave de criminalitate, p. 

4 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002D0187:en:HTML
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003D0659&from=RO
http://www.eurojust.europa.eu/doclibrary/Eurojust-framework/ejdecision/New%20Eurojust%20Decision%20(Council%20Decision%202009-426-JHA)/Eurojust-Council-Decision-2009-426-JHA-RO.pdf
http://www.eurojust.europa.eu/doclibrary/Eurojust-framework/ejdecision/New%20Eurojust%20Decision%20(Council%20Decision%202009-426-JHA)/Eurojust-Council-Decision-2009-426-JHA-RO.pdf
http://www.eurojust.europa.eu/doclibrary/Eurojust-framework/ejdecision/New%20Eurojust%20Decision%20(Council%20Decision%202009-426-JHA)/Eurojust-Council-Decision-2009-426-JHA-RO.pdf
http://eurojust.europa.eu/doclibrary/corporate/mas/Multi-Annual%20Strategy%202019-2021/MAS_2019-2021_EN.pdf
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Secțiunea 4: Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor 

Informatice la Scară Largă, în spațiul de libertate, securitate și justiție - eu-LISA 

 

4.1. Interoperabilitatea sistemelor IT la nivelul Uniunii Europene – element esențial în 

managementul frontierelor externe  

La 21 noiembrie 2011 a intrat în vigoare Regulamentul UE 1077/201155 privind Agenția 

Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă, în Spațiul de 

Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA), încadrată în contextul politic al Programului de la 

Stockholm și al Planului său de acțiune în ceea ce privește gestionarea securității și a frontierelor 

externe, în aceeași direcție ca și strategia de securitate internă, adoptată în februarie 2010. După 

intrarea în vigoare a Regulamentului, a fost necesar să treacă aproximativ un an (în cele din urmă a 

devenit operațională pe 1 decembrie 2012) pentru ca noua agenție să fie creată și să poată beneficia 

de infrastructura necesară pentru ca aceasta să-și poată desfășura în mod corect activitatea56. 

 

4.2. Responsabilități și sarcini ale eu-LISA în asigurarea securității sistemelor informatice 

și securitatea datelor 

Eu-LISA este agenția mandatată cu gestionarea operațională a Sistemului de Informații 

Schengen din a doua generație (SIS II)57, a Sistemului de Informații privind Vizele (VIS)58 și a 

sistemului EURODAC59. În viitor, aceasta poate fi, de asemenea, responsabilă pentru proiectarea, 

inovarea, dezvoltarea și gestionarea operațională a altor sisteme informatice sau baze de date la 

scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție, dacă acest lucru este încredințat prin 

intermediul unor instrumente juridice separate sau prin amendarea celor existente. 

 

4.3. Obiectivele strategice ale agenției în contextul actual de dezvoltare fără precedent al 

tehnologiei  

Articolul 10 din Regulamentul nr. 1077/2011 precizează că Directorul Executiv prezintă 

Consiliului de Administrație spre adoptare proiectul raportului anual de activitate al agenției, după o 

consultare prealabilă cu grupurile consultative, în timp ce articolul 12 din același Regulament 

impune ca, până la data de 31 martie a fiecărui an, consiliul de administrație să adopte raportul 

anual de activitate al agenției pentru anul precedent, prin compararea rezultatelor obținute cu 

obiectivele programului anual de lucru. În plus, în conformitate cu articolul 47 din Regulamentul 

financiar cadru, ordonatorii de credite raportează consiliului de administrație cu privire la 

îndeplinirea sarcinilor lor sub forma unui raport anual de activitate consolidat. 

 

Sectiunea 5: Interoperabilitatea și disponibilitatea datelor prin sistemele IT europene 

utilizate în managementul frontierelor Uniunii Europene  

 

                                                 
55 Regulamentul (UE) nr. 1077/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 de instituire a Agenției 

europene pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție, Jurnalul 

Oficial al Uniunii Europene, L286 
56 EU-LISA Raport Anual de activitate 2012, 27.02.2013 

https://www.eulisa.europa.eu/Publications/Documents/AAR2015/EU-LISA_2012_00040000_RO_TRA.pdf  
57  Regulation (EC) No 1987/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 on establishment, operation 

and use of the second generation Schengen Information System (SIS II), Official Journal L381, 28.12.2006; Council Decision 

2007/533 JHA of 12 June 2007 on the establishment, operation and use of the second generation Schengen Information System (SIS 

II), Official Journal, L205, 07.08.2007 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1987&from=EN  
58 Regulation (EC) No 767/2008 of 9 July 2008 of the European Parliament and the Council concerning the Visa Information System 

(VIS) and the exchange of data between member States on short-stay visas (VIS Regulation), Official Journal, L218, 13.08.2008 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0767&from=EN  
59  Council Regulation (EC) No 2724/2000 of 11 December 2000 concerning the establishment of `EURODAC` for the comparison 

of fingerprints for the effective application of the Dublin Convention, Official Journal, L316, 15.12.2000 https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000R2724&from=en  

https://www.eulisa.europa.eu/Publications/Documents/AAR2015/EU-LISA_2012_00040000_RO_TRA.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1987&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0767&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000R2724&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000R2724&from=en
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5.1. Contextul integrării soluțiilor IT în managementul frontierelor externe ale Uniunii 

Europene 

Ca parte a conceptului de management integrat al frontierelor60 și în contextul măsurilor 

compensatorii adoptate ca urmare a suspendării frontierelor interne în cadrul Schengen, controalele 

de frontieră efectuate de Statele Membre UE / Statele Asociate Schengen (SM/SAS) se bazează în 

mare măsură pe sisteme, aplicații și baze de date IT, fie dezvoltate național fie centralizate la nivel 

european. 

 

 

5.2. Sistemul Informatic Schengen (SIS II) – principala măsură compensatorie adoptată la 

nivelul Spațiului Schengen 

În conformitate cu prevederile legislației europene pentru protecția datelor cu caracter 

personal precum și ale instrumentelor ce legiferează utilizarea SIS II, toate persoanele ale căror date 

sunt introduse în sistem beneficiază de anumite drepturi și privilegii. Acestea sunt: dreptul de a 

accesa datele stocate în sistem referitor la propria persoană; dreptul de a corecta eventualele date 

incorecte sau de a solicita ștergerea unor date introduse eronat; dreptul de a deferi justiției sau 

instanțelor competente cereri de corectare sau ștergere a datelor, precum și de a solicita măsuri 

compensatorii. 

 

5.3. Sistemul de informații privind vizele (VIS) și rolul său în facilitarea schimbului de date 

între statele membre 

În cadrul instituirii progresive a unui spațiu de libertate, securitate și justiție, Uniunea 

Europeană trebuie să asigure libera circulație a persoanelor și un nivel ridicat de securitate. În acest 

context, s-a acordat prioritate dezvoltării și instituirii Sistemului de informații privind vizele (VIS) 

pentru schimbul de date privind vizele între statele membre. Pentru instituirea VIS, a fost adoptat un 

cadru juridic complet și totodată, foarte complex. 

 

5.4. Sistemul European pentru compararea amprentelor solicitanţilor de azil şi ale unor 

categorii de imigranţi ilegali - Eurodac 

 

In conformitate cu cadrul legislativ al Eurodac, atât migrații ilegali descoperiți fie la 

frontieră fie pe teritoriul național al unui SM UE cât și aplicanții pentru azil trebuie să furnizeze 

amprente ca parte a procesului de identificare și alocare a unui statut specific. Amprentele sunt 

ulterior introduse în Eurodac, urmând să stea la baza comparațiilor dintre diferitele tipuri de 

categorii și a identificării unui cetățean terț ca imigrant sau azilant (cu atât mai mult cu cât 

majoritatea azilanților de regulă nu dețin documente de identitate). 

 

5.5. Funcționalitățile și impactul Sistemului Informatic al Europol (SIE) 

In contextul prezentei secțiuni, ne vom referi strict la funcționalitățile SIE referitoare la 

Luptătorii Teroriști Străini (LTS), încercând astfel să evaluăm impactul acestei funcționalități în 

contextul lărgit al protecției datelor cu caracter personal și al cooperării transfrontaliere.  

Ca urmare a creșterii numărului de amenințări teroriste la care am făcut referire în partea 

introductivă a lucrării, SM/SAC, eu-LISA, Europol și partenerii de cooperare a acestor entități au 

accentuat foarte mult eforturile în sensul schimbului de informații privind LTS. Acest fapt a dus la o 

creștere exponențială a numărului de LTS introduși în sistemul EIS, de la 18 alerte introduse de 

doar doi contribuitori la sfârșitul lui 2017 la 3.740 de alerte introduse de 24 de contribuitori la 

sfârșitul lui 201561.  

                                                 
60 Nota Președinției către Comitetul Strategic pentru Imigrație, Frontiere și Azil privind Conceptul de Management Integrat al 

Frontierelor, document al Consiliului Uniunii Europene nr. 13926/3/06 din 21 noiembrie 2006, accesibil la 

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2013926%202006%20REV%203, ultima accesare la 4 mai 2018 
61 Statistici privind numărul de alerte introduce în EIS acesibile la https://www.europol.europa.eu/content/page/europol-information-

system-eis-1850, ultima accesare la 9 noiembrie 2017 

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2013926%202006%20REV%203
https://www.europol.europa.eu/content/page/europol-information-system-eis-1850
https://www.europol.europa.eu/content/page/europol-information-system-eis-1850
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CAPITOLUL III: MANAGEMENTUL INTEGRAT AL FRONTIERELOR ÎN 

CONTEXTUL COOPERĂRII ÎN SPAȚIUL SCHENGEN 

 

 „The most powerful force ever known on this planet  

is human cooperation –  

a force for construction and destruction.”62 

 

Secţiunea 1. Concepte, strategii și măsuri adoptate la nivelul spațiului Schengen în 

contextul actualei crize a comunităților europene 

1.1. Situația actuală la nivelul spațiului de libertate, securitate și justiție 

Spațiul Schengen este considerat cea mai largă zonă din lume în care se poate călători liber, 

acestă facilitate fiind permisă unui număr de peste 400 mil. de cetățeni ai Uniunii Europene și de 

vizitatori din diferite state, precum și bunurilor și serviciilor care pot de asemenea circula fără 

bariere. Spațiul Schengen, prin libertatea de mișcare reprezintă cea mai mare realizare a procesului 

de integrare europeană, iar acest drept trebuie pe deplin protejat și garantat în toate formele în care 

se manifestă63.  

 

1.2. Impactul mișcărilor migratorii rezultate din zona est-mediteraneeană  

Ultima perioadă a cunoscut o presiune fără precedent a fluxurilor de migranți care au trecut 

granițele Uniunii Europene generând deplasări subsidiare ale unor categorii de migranți ilegali 

neînregistrați. Această nouă provocare a îndreptățit anumite state membre expuse acestui fenomen 

să reintroducă controalele la frontierele  interne în conformitate cu normele Schengen.  

Manifestarea permanentă a acestor vulnerabilități la adresa securității interne în cazul mai 

multor state membre, rezultând din deplasări secundare ale unor categorii speciale de persoane în 

situație neregulamentară, a determinat autortățile să acționeze prin activarea în premieră a 

procedurii specifice prevăzută în Codul frontierelor Schengen în cadrul Articolului 29.  

Una dintre aceste măsuri a fost prevăzută de autoritățile responsabile în cadrul strategiile lor 

și în cadrul planurilor de acțiune cu scopul de a reinstaura un spațiu Schengen care funcționează 

normal din și în care securitatea este garantată pentru statele membre prin cooperare și colaborare64.  

 

1.3. Protecția datelor cu caracter personal în spațiul de libertate, securitate și justiție – 

confidențialitate vs. securitatea cetățenilor 

La data de 27 aprilie 2016 a fost adoptat Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia 

persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera 

circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind 

Protecţia Datelor - RGPD)65. 

Practic, vorbim despre "momentul zero" de la care datele de identificare, tranzacţionale, 

financiare, demografice, de localizare sau alte date personale ale unei persoane fizice, în calitate de 

client utilizator al anumitor servicii, trebuie colectate şi procesate responsabil de către companiile 

din diverse domenii de activitate. 

 

                                                 
62 Jonathan Haidt – Psiholog American nascut la 09 octombrie 1963 “Cea mai puternică forță existentă pe planetă este cooperarea 

dintre oameni – o forță care poate ajuta la construcție sau la demolarea valorilor” 

https://www.brainyquote.com/quotes/jonathan_haidt_557090  
63 Comisia Europeană – COM (2017) 570 final Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind menținerea și 

consolidarea spațiului Schengen Bruxelles, 27.9.2017 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0570&from=EN  
64 Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu, „Înapoi la Schengen – o foaie de parcurs”, 

COM(2016) 120 final. https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/borders-and-

visas/schengen/docs/communication-back-to-schengen-roadmap-annexes_en.pdf  
65 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în 

ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE 

(Regulamentul general privind protecția datelor) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=RO  

https://www.brainyquote.com/quotes/jonathan_haidt_557090
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0570&from=EN
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/docs/communication-back-to-schengen-roadmap-annexes_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/docs/communication-back-to-schengen-roadmap-annexes_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=RO
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1.4. Stringența unui cadrul legislativ solid in gestionarea fluxului de date și informații la 

nivelul statelor membre 

In septembrie 2006, parlamentul European și-a dat acordul parțial privind adoptarea 

propunerii, procesul de revizuire a Deciziei Cadru a fost însă blocat la nivelul Consiliului, 

diferitelor State Membre fiindu-le dificil să cadă de acord asupra mai multor aspecte critice.  

Pe 14 decembrie 2006, într-o recomandare către Consiliu, parlamentul European a indicat 

„profunda îngrijorare fată de orientarea dezbaterilor la nivelul Consiliului, având în vedere faptul că 

Statele Membre par a fi în cutarea unui consens bazat pe identificarea celor mai scăzute standarde 

comune”66, respectiv că „în cele din urmă nivelul de protecție a datelor personale va fi mai scăzut 

decât cel prevăzut de Directiva 95/46/CE și Convenția Consiliului Europei67 iar implementarea unui 

astfel de acord ar putea avea în cele din urmă un impact negativ asupra principiilor generale privind 

protecția datelor personale aplicabile în fiecare Stat Membru, fără a stabili un nivel adecvat de 

protecție în cadrul UE”68.  

 

Secțiunea 2. Consolidarea cooperării în afara spațiului Schengen prin integrarea de 

soluții adaptate provocărilor actuale  

În ultima perioadă spațiul Schengen a fost asediat de noi provocări ce au avut ca rezultat 

vulnerabilizarea autorităților existente. Uniunea Europeană și statele membre au colaborat strâns 

pentru a aplica cele mai bune măsuri și tipare de consolidare și fortificare a frontierelor externe cu 

scopul de a asigura securitatea și ordinea publică și pentru a proteja spațiul de liberă circulație. Unul 

dintre principalele obiective rămâne acela de a reveni la o zonă Schengen în care să se circule 

normal, fără controale suplimentare sau alte măsuri compensatorii în acest sens. De asemenea, în 

materie de securitate a fost activat în cadrul Uniunii  Europene un set de măsuri care a contribuit la 

consolidarea stabilității și securității în spațiul Schengen. Aceast tip de abordări extinse și 

cuprinzătoare sunt esențiale pentru a da un răspuns ferm amenințărilor și provocărilor actuale și 

viitoare, sub toate formele lor, care ar putea pune în pericol funcționarea normală a spațiului 

Schengen.  

 

2.1. Gestionarea operațională eficientă la frontierele externe cu ajutorul instrumentelor 

puse la dispoziție de noul Regulament Frontex 

Un pas major realizat în direcția politicilor menționate anterior l-a reprezentat noul mandat 

al agentiei Frontex prin instituirea Regulamentului privind Poliția de frontieră și garda de coastă la 

nivel european69 care a consolidat și extins capabilitățile cu privire la monitorizarea și supervizarea 

fluxurilor migratorii către și în interiorul UE și a activat noi indicatori în analiza riscurilor.  

Noi resurse și instrumente au fost introduse odată cu noul cadru juridic, acestea crescând 

reziliența gestionării și managementului frontierelor externe ale UE față de noile tendințe și 

provocări existente.  

Un alt factor care își aduce aportul în lupta împotriva afluxului de refugiați și migranți îl 

constituie dezvoltarea politicilor privitoare la pachetul „Smart Borders” menit să modernizeze 

procesul de management al frontierelor prin automatizarea controalelor la frontieră și realizarea 

unui schimb de informații la intrare/ieșire în/din spațiul Schengen.  

 

                                                 
66 “European Parliament recommendation to the Council on the progress of the negotiations on the framework decision on the 

protection of personal data processed in the framework of police and judicial cooperation in criminal matters (2006/2286(INI))”, 

accesibil la http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2006-0602+0+DOC+XML+V0//EN, 

ultima accesare la 4 aprilie 2018 
67 Idem 
68 Idem 
69 Regulamentul (UE) 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind Poliția de frontieră și 

garda de coastă la nivel european, JO L 251, 16.9.2016, p. 1.  

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/securing-eu-borders/legal-

documents/docs/20161006/a_european_border_and_coast_guard_regulation_10092016_ro.pdf  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2006-0602+0+DOC+XML+V0//EN
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/securing-eu-borders/legal-documents/docs/20161006/a_european_border_and_coast_guard_regulation_10092016_ro.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/securing-eu-borders/legal-documents/docs/20161006/a_european_border_and_coast_guard_regulation_10092016_ro.pdf
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2.2. Instituirea rezervei pentru reacție rapidă și a rezervei de echipamente pentru reacție 

rapidă (rezervele pentru reacție rapidă) 

Instituirea unui astfel de instrument a oferit garanția disponibilității în termen de maxim 10 

zile lucrătoare a resurselor umane și a echipamentelor necesare pentru a oferi sprijin operațional, 

acesta fiind acordat pe bază de solicitare a oricărui stat membru care întâmpină la frontierele sale 

externe o situație sau un fenomen ce impun măsuri urgente și concrete.  

Consolidarea mandatului Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă a 

inclus totodată și varianta de a interveni în cazuri de urgență fie la solicitarea unui stat membru, fie 

în urma unei decizii a Consiliului în situația în care un stat membru nu este în măsură sau nu dorește 

să ia măsuri70. 

 

2.3. Abordarea de tip “Hotspot” ca măsură imediată în fața presiunilor migratorii 

disproporționate la nivelul statelor membre 

Abordarea de tip „hotspot” a Comisiei Europene vine ca o parte importantă a măsurilor 

imediate și concrete de susținere a statelor aflate în linia întâi și care se confruntă cu presiuni 

migratorii disproporționate la frontierele externe ale UE.  

Am identificat o colaborare eficientă purtată chiar pe teren a Biroului European de Sprijin 

pentru Azil (EASO)71, Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă 

(Frontex)72, a Agenției pentru Cooperare Polițienească (Europol)73 și a Agenției pentru Cooperare 

Judiciară (Eurojust)74. Scopul este acela de a ajuta statul membru din prima linie să își ducă la 

sfârșit obligațiile asumate în temeiul dreptului Uniunii Europene și să identifice, să înregistreze și să 

amprenteze rapid migranții sosiți aflați în situație neregulamentară.  

Acest tip de abordare „hotspot” ajută esențial la operaționalizarea mecanismelor temporare 

de transfer. În acest moment, state membre precum Italia și Grecia sunt aplicante a acestor principii 

și beneficiare a acestui mecanism în această variantă de tip „hotspot”.  

 

2.4. Cooperarea statelor membre în consolidarea controalelor la frontierele externe ca 

răspuns la amenințările teroriste  

Una dintre prioritățile identificate este reprezentată de consolidarea frontierelor externe75, în 

special cu obiectivul de a se optimiza o mai bună identificare și reținere a „luptătorilor teroriști 

străini”. Pentru a aduce la îndeplinire o astfel de măsură a fost necesară o modificare la Codul 

frontierelor Schengen, unde a fost introdusă obligativitatea verificării sistematice prin consultarea 

bazelor de date relevante cu privire la toate persoanele care trec frontierele externe76.  

Odată cu intrarea în vigoare la 7 aprilie 2017 a acestei noi reglementări legislative, tuturor 

cetățenilor ce călătoresc li se pun în aplicare aceleași norme privind consultarea bazelor de date 

relevante, inclusiv cetățenilor Uniunii Europene și a celor care au dreptul la liberă circulație, 

                                                 
70 Sergiu Adrian Vasile – Strategii naționale și europene pentru securitatea frontierelor, Ed. Sitech, 2011, p. 89 
71 Regulamentul (UE) nr. 439/2010 înființează un Birou European de Sprijin pentru Azil, menit să consolideze cooperarea dintre 

statele membre în acest domeniu și să le ofere asistență în gestionarea situațiilor de criză. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:jl0022&from=RO  
72 Regulamentul (UE) 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind Poliția de frontieră și 

garda de coastă la nivel european și de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului și de 

abrogare a Regulamentului (CE) nr. 863/2007 al Parlamentului European și al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004 al 

Consiliului și a Deciziei 2005/267/CE a Consiliului https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1624&from=RO  
73 Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2016 privind Agenția Uniunii Europene 

pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și de înlocuire și de abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 

2009/935/JAI, 2009/936/JAI și 2009/968/JAI ale Consiliului 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0794&from=RO  
74 Comisia Europeană – COM (2013) 535 final 2013/0256 (COD) Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al 

Consiliului privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust), Bruxelles, 17.7.2013 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013PC0535&from=RO  
75 În special, apelul lansat de Consiliu la 20 noiembrie 2015 de modificare a Codului frontierelor Schengen în urma atacurilor 

teroriste de la Paris din 13 noiembrie 2015. 
76 Regulamentul (UE) 2017/458 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) 

2016/399 în ceea ce privește consolidarea verificărilor prin consultarea bazelor de date relevante la frontierele externe, JO L 74, 

18.3.2017, p. 1-7. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=celex:32010R0439
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:jl0022&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1624&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1624&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0794&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013PC0535&from=RO
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existând în acest sens foarte puține cazuri de derogare, fiind nevoie de o justificare temeinică77. 

Aceste noi abordări au intensificat enorm accesarea bazelor de date precum Sistemul de informații 

Schengen sau bazele de date ale Interpol78. 

Una dintre principalele urmări ale introducerii verificărilor sistematice, a fost creșterea 

numărului total de rezultate pozitive din cadrul Sistemului de informațiile Schengen. Această 

creștere este demonstrată prin informațiile furnizate de statele membre. Ca urmare a pachetelor de 

măsuri mai sus-menționate, Uniunea Europeană este în prezent mult mai bine pregătită și echipată 

pentru a pre-întâmpina și preveni situații potențiale de criză și pentru a garanta și gestiona un nivel 

ridicat de securitate pentru cetățenii săi. ( 

 

Secțiunea 3. Direcții de acțiune concrete în interiorul spațiului Schengen și strategii 

orientate către optimizarea canalelor de cooperare  

 

3.1. Cooperarea transfrontalieră și utilizarea verificărilor proporționale pentru creșterea 

securității în spațiul Schengen 

Acțiunile concrete de reintroducere a controalelor la frontierele interne se aplică pentru a 

stopa anumite amenințări grave la securitatea internă și nu ar trebui să fie o regulă sau o practică 

foarte des întâlnită, având în vedere că există și alte măsuri aplicate sau aplicabile pentru 

consolidarea frontierelor externe ale UE79. 

Statele membre pot beneficia de anumite competențe polițienești în acord cu legislația 

națională și pot solicita efectuarea de verificări polițienești pe întreg teritoriul, asta bineînteles dacă 

este justificat, acest lucru având aceleți premise și permisiuni a se realiza inclusiv în zonele de 

frontieră80. 

 

3.2. Necesitatea unui nou mecanism de evaluare Schengen pentru un cadru de cooperare 

mai  puternic și rezilient 

Activitățile complexe întreprinse de autoritățile ce gestionează frontierele externe aupus în 

aplicare măsuri și inițiative suplimentare pentru protejarea și menținerea în continuare a spațiul de 

liberă circulație. În acelați timp este nevoie de continuarea monitorizării atente a obligațiilor și 

responsabilităților statelor membre în conformitate cu normele instituite la nivelul spațiului 

Schengen. Acest lucru este posibil și este realizat cu ajutorul mecanismului de evaluare și 

monitorizare ce supervizează aplicarea corectă a acquis-ului Schengen (în conformitate cu 

modificările aduse Regulamentului Uniunii Europene nr. 1053/2013)81.  

 

3.3. Frontierele inteligente ale UE și implicații etice ale biometriei  

Majoritatea Statelor membre Uniunii Europene sunt și membre ale Spațiului Schengen, ceea 

ce implică necesitatea de a efectua controale la frontieră în conformitate cu prevederile Codului 

Frontierelor Schengen (CFS).  

După cum se știe, astfel de controale includ (inter alia) prezentarea unui document de 

călătorie și stabilirea unei legături între respectivul document și pasagerul aflat în fața polițistului de 

frontieră (verificarea identității). Cu toate acestea, natura acestei verificări se schimbă atunci când 

                                                 
77 Posibilitatea de a acorda derogări de la controalele sistematice la frontierele terestre și maritime se aplică în ceea ce privește 

cetățenii UE atunci când impactul acestor controale sistematice asupra fluxurilor de trafic este disproporționat și în urma unei 

evaluări a riscurilor care să garanteze că securitatea nu va fi afectată de consultarea specifică și nesistematică a bazelor de date 

relevante. În cazul aeroporturilor, o astfel de derogare este posibilă, în principiu, pe o perioadă de 6 luni (până la 7 octombrie 2017). 

După această dată, Comisia poate autoriza derogări pe o perioadă suplimentară de 18 luni în cazul aeroporturilor care se confruntă cu 

dificultăți legate de infrastructură.  
78 Cu utilizarea obligatorie a bazei de date privind documentele de călătorie pierdute sau furate. 
79 Cf. articolului 25 din Codul frontierelor Schengen 
80 Recomandarea Comisiei din 12 mai 2017 privind efectuarea de verificări proporționale de către poliție și cooperarea polițienească 

în spațiul Schengen, C(2017) 3349 final. 
81 Regulamentul (UE) nr. 1053/2013 al Consiliului din 7 octombrie 2013 de instituire a unui mecanism de evaluare și monitorizare în 

vederea verificării aplicării acquis-ului Schengen și de abrogare a Deciziei Comitetului executiv din 16 septembrie 1998 de instituire 

a Comitetului permanent pentru evaluarea și punerea în aplicare a Acordului Schengen, https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1053&from=RO  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1053&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1053&from=RO
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procesul este automatizat, ceea ce se întâmplă din ce în ce mai frecvent odată cu dezvoltarea 

tehnologiei și a posibilităților oferite de aceasta.  

Spre exemplu, Porțile de Control Automat (PCA) – implementate diferit la nivel european 

dar având standarde comune – permit pasagerilor să-și scaneze singuri documentele de călătorie, 

ulterior identitatea fiind verificată în baza unor identificatori biometrici (amprente digitale, iris sau 

recunoaștere facială). PCA și utilizarea acestora de către călători au deci drept rezultat procesarea 

(automată) a datelor biometrice, ceea ce atrage cu sine o creștere exponențială a răspunderii 

autorităților naționale în calitatea lor de controlori ai respectivelor date personale.  

 

3.4. Stringența extinderii spațiului Schengen la țările care sunt pregătite și angajate 

Principiile solide aflate în fundația Uniunii Europene trebuie să reziste sub presiunea 

amenințărilor actuale, Uniunea Europeană și statele sale membre putând garanta un spațiu Schengen 

mai solid numai rămânând uniți și acționând împreună. 

 

Secțiunea 4. Optimizarea cooperării la nivelul UE prin procesul de revizuire legislativă a 

domeniului azilului și a drepturilor fundamentale 

 

4.1. Clarificări conceptuale privind impactului Regulamentului Dublin în eliminarea 

discriminării solicitanților de azil 

Prezenta secțiune își propune să aprofundeze teoria potrivit căreia revizuirea 

Regulamentului Eurodac (Dublin)82 va antrena cu sine posibile cazuri de discriminare în care 

azilanții sunt tratați drept potențiali criminali, ceea ce va rezulta în criminalizarea progresivă a 

acestor grupuri de către societate.  

 

4.2. Maximizarea eficienței și interoperabilității prin facilitarea accesului în cadrul bazelor 

de date 

Noul Regulament are un grad de complexitate sporit, ca urmare a menționării explicite a 

posibilității agențiilor de aplicare a legii de a efectua căutări în baza de date, fapt care a antrenat cu 

sine numeroase schimbări legate de regimul protecției datelor cu caracter personal. 

Intenția de a acorda autorităților de aplicare a legii permisiunea de a efecte căutări în sistem 

își are originea în Programul de la Haga83, cu accent asupra maximizării eficienței și a 

interoperabilității bazelor de date existente, precum și a facilitării schimbului de informații 

polițienești între Statele Membre.  

 

4.2. Aspecte controversate din perspectiva drepturilor fundamentale 

Sistemul biometric care stă la baza Eurodac funcționează pentru a colecta amprente de la 

toate cele zece degete ale azilanților sau migranților ilegali cu vârste peste 14 ani84. Forma digitală a 

                                                 
82 Regulamentul (UE) nr. 603/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind instituirea sistemului 

„Eurodac” pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a Regulamentului (UE) nr. 604/2013 de stabilire a 

criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională 

prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid și privind cererile 

autorităților de aplicare a legii din statele membre și a Europol de comparare a datelor Eurodac în scopul asigurării respectării 

aplicării legii și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 de instituire a Agenției europene pentru gestionarea operațională 

a sistemelor informatice la scară largă, în spațiul de libertate, securitate și justiție, accesibil la http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0603, ultima accesare la 7 iunie 2016 
83 The Hague Programme: Strnghtening Freedom, Security and Justice in the European Union, accesibil la http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:053:0001:0014:EN:PDF, ultima accesare la 12 noiembrie 2017 
84 Regulamentul (UE) nr. 603/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind instituirea sistemului 

„Eurodac” pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a Regulamentului (UE) nr. 604/2013 de stabilire a 

criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională 

prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid și privind cererile 

autorităților de aplicare a legii din statele membre și a Europol de comparare a datelor Eurodac în scopul asigurării respectării 

aplicării legii și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 de instituire a Agenției europene pentru gestionarea operațională 

a sistemelor informatice la scară largă, în spațiul de libertate, securitate și justiție, accesibil la http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0603, ultima accesare la 18 martie 2018 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0603
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0603
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:053:0001:0014:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:053:0001:0014:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0603
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0603
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amprentelor este apoi transmisă de autoritățile naționale către sistemul central, care stochează toate 

seturile de amprente transmise anterior de varii State Membre85.  

Ulterior se efectuează căutări ce compară  noile date cu seturile de date înregistrate anterior, 

în scopul unei posibile identificări. In eventualitatea în care sistemul dă un rezultat pozitiv, se poate 

stabili statul responsabil pentru examinarea respectivei cereri de azil, iar persoana respectivă este 

relocată pe teritoriul acelui stat86. Datele privind amprentele pot fi accesate de orice Stat Membru 

pentru a facilita identificarea statului responsabil pentru procesarea cererii de azil, în conformitate 

cu prevederile legislației Dublin II. 

 

4.3. Retenția datelor și a informațiilor cu privire la solicitanții de azil în cadrul spațiului 

Schengen 

Perioada de retenție a datelor în sistem depinde de categoria în care este încadrată persoana 

amprentată. Astfel, amprentele solicitanților de azil sunt stocate în sistem timp de zece ani, în timp 

ce amprentele persoanelor descoperite în timpul tentativei de trecere ilegală a frontierei sunt stocate 

în baza de date timp de doi ani.  

 

4.4. Conceptele de securitate integrate în Regulamentul Dublin – traseul procedurilor de 

sistem ale Comisiei  

În scopul asigurării unui înalt nivel de securitate, accesul neautorizat la baza de date nu este 

permis, iar subiectul datelor are dreptul de a fi informat privind procedurile aplicate datelor sale, 

respectiv de a solicita remedierea acestora. 

Propunerea din 2012 pentru noul cadru legislativ al Eurodac a atras critici din partea a 

numeroase instituții, deoarece extinderea scopului unui sistem existent implică analize elaborate și 

dovezi concrete privind necesitatea, ceea ce Comisia nu a făcut decât parțial în analiza sa de impact. 

După cum vom arăta mai jos, SEPD în mod special a fost extrem de critic la adresa analizei de 

impact87, subliniind faptul că aceasta nu a fost convingătoare și nu a ținut cont de schimbările 

survenite între data publicării analizei și publicarea de facto a propunerii de regulament.  

                                                 
85 Van der Ploeg, I. (1999), “The Illegal Body: ‘Eurodac’ and the Politics of Biometric Identification,” Ethics and Information 

Technology, vol. 1, no. 4, pp. 295–302, accesibil la http://dx.doi.org/10.1023/A:1010064613240, ultima accesare la 22 aprilie 2018 
86 Ibidem 
87 “Opinion of the European Data Protection Supervisor on the amended proposal for a Regulation of the European Parliament and of 

the Council on the establishment of 'EURODAC' for the comparison of fingerprints for the effective application of Regulation (EU) 

No […/…] [.....] (Recast version)”, accesibilă la 

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/shared/Documents/Consultation/Opinions/2012/12-09-05_EURODAC_EN.pdf, 

ultima accesare la 16 aprilie 2018 

http://dx.doi.org/10.1023/A:1010064613240
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/shared/Documents/Consultation/Opinions/2012/12-09-05_EURODAC_EN.pdf
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CAPITOLUL IV: MECANISME INTRA ȘI INTERINSTITUȚIONALE DE  COOPERARE 

TRANSFRONTALIERĂ 

 

“We are a continent of refugees 

and if you say we can't integrate refugees 

that's not consistent with our values 

even if borders cannot be wide open”.88 

  Secțiunea 1. Organizaţii subregionale europene implicate în lupta împotriva 

criminalităţii transfrontaliere 

 

 1.1. Contextul european și principalele preocupări în domeniul cooperării 

Uniunea Europeană a fost comparată în ultima perioadă cu cetate din Troia aflată sub 

asediu. La nivelul ei au fost identificate mai multe ,,porți” de intrare folosite în comiterea de 

infracțiuni transfrontaliere. Pe linia migrației ilegale, a existat un număr excesiv de treceri ilegale 

ale frontierelor terestre, dar în aceeași măsură și la nivelul frontierelor maritime. Pentru frotierele 

aeriene s-au înregistrat utilizări masive de documente false ori falsificate. 

În aceste momente de presiune la nivelul Uniunii Europene au fost identificate patru rute 

principale utilizate preponderent pentru migrația ilegală, componentă a fenomenului 

infracționalității transfrontaliere. Cele patru direcții principale de deplasare sunt: ruta est-

mediteraneeană, ruta central-mediteraneeană, ruta vest-mediteraneeană și ruta vest-africană, putând 

adăuga și ruta aeriană datorită numărului mare de cazuri identificate la nivelul aeroporturilor. 

          Securitatea europeană a fost întotdeaună un subiect aflat în principalele preocupări ale 

comunităților fiind considerată o precondiţie pentru prosperitate,  libertate, progres și inovație. În 

acest sens Uniunea Euroepeană abordează într-o manieră pertinentă o primă strategie de securitate 

comprehensivă cu măsuri ce se axează pe securitatea civile, dar şi pe cea militară89.  

Abordarea în aceasă primă strategie de securitate europeană90 este caracterizată de specificul 

graniţelor din ce în ce mai deschise în care aspectele de securitate internă şi externă sunt 

indisolubil legate, iar o precondiţie a dezvoltării este asigurarea securităţii deoarece conflictele nu 

numai că distrug infrastructura, inclusiv cea socială, dar încurajează şi criminalitatea, descurajează 

investiţiile şi face imposibil progresul activității economice normale91. 

           În prezent, conform textului Strategiei - Europa se confruntă cu noi pericole, mai diverse, 

mai puţin vizibile şi previzibile cum ar fi actele teroriste,  acțiunile de proliferare a armelor de 

distrugere în masă, crima organizată. Amprenta acestora au avut un rol determinat în intensificarea 

cooperării în domeniul cercetării, al dezvoltării şi al schimbului de tehnologii pentru asigurarea 

securităţii interne a statelor membre ale UE92.  

Totuşi, statelor membre ale UE le lipsesc încă mecanismele complete privind colaborarea 

multilaterală în domeniul tehnologiei şi al ştiinţei privind securitatea internă. De aceea, este nevoie 

de eforturi comune, prin care statele pot să-şi extindă programele de securitate internă, să atragă 

companiile care au un număr mare de potenţiali clienţi şi să beneficieze de pe urma pieţei 

internaţionale pentru tehnologie în domeniul securităţii. 

 

                                                 
88 Emmanuel Macron -  a câștigat alegerile prezidențiale francize în data de 14 mai 2017 a preluând funcția de președinte de la 

François Hollande. “Suntem un continent de refugiați și dacă spunem că nu putem integra refugiații acest lucru nu este în 

concordanță cu valorile noastre, chiar dacă granițele nu pot fi deschise complet”. 
89 Strategia de Securitate a UE a fost adoptată de Consiliul European în decembrie 2003, reprezentând un efort de a identifica şi 

aplica un concept strategic al UE care să evalueze riscurile şi ameninţările comune la adresa securităţii europene, precum şi 

mijloacele pentru eliminarea acestor riscuri (vezi pe larg Strategia de Securitate a UE, A secure Europe în better world, decembrie 

2003, Bruxelles, pe www.europa.eu.int 
90 Primul document oficial de acest tip publicat şi intitulat O Europă sigură într-o lume mai bună (A secure Europe în a better world) 
91 În document se mai afirmă că există un anumit număr de ţări şi regiuni sunt prinse într-un fel de cerc vicios al conflictelor, 

insecurităţii şi sărăciei,iar competiţia pentru resursele naturale - în special apă - va fi agravată de încălzirea globală în următorii zeci 

de ani, şi se va crea probabil mai multe turbulenţe şi mişcări de migraţie în diferite regiuni, cf.. Strategia de Securitate a UE 

www.europa.eu.int  
92 În principal s-a urmărit îmbunătăţirii schimbului de informaţii şi a cooperării la nivelul agenţiilor de aplicare a legii cf. Strategiei 

de Securitate a UE www.europa.eu.int  

http://www.europa.eu.int/
http://www.europa.eu.int/
http://www.europa.eu.int/
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1.2. Promovarea cooperării reciproce prin Consiliul Regional de Cooperare (CRC) 

Consiliul Regional de Cooperare (CRC), oferă un cadru instituțional și regional pentru 

cooperarea ţărilor din sud-estul Europei, având printre obiectivele principale „promovarea 

cooperării reciproce şi integrarea europeană şi euro-atlantică a Europei de Sud Est, cu scopul de a 

susține dezvoltarea în regiune”. 

CRC a sustituit la un anumit moment Pactul de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est. 

Consiliul Regional de Cooperare funcționează ca o extensie operaţională a procesului de cooperare 

european din sue-est şi acționează ca un punct focal de cooperare în Europa de Sud-Est printr-un 

cadru bine instituit şi coordonat regional. De asemenea, acţionează ca un liant și un forum pentru 

motivarea continuă a comunităţilor internaţionale care au interes în regiune. 

 

1.3. Centrul european de aplicare a legii în sud-estul Europei - SELEC 

Premisele operaționalizării SELEC au început încă din 1999 când s-a încheiat Acordul de 

Cooperare pentru Prevenirea şi Combaterea Criminalităţii Transfrontaliere (SECI), ratificat de 

România prin Legea nr. 208/1999, ulterior  intrat în vigoare la 1 februarie 2000 la București.  

Pentru implementarea Acordului, prin constituirea Comitetului Comun de Cooperare, 

României i-au revenit multe îndatoriri, ca depozitar al acestui Acord. Obiectivele principale ale 

Acordului erau încheierea unui Acord de cooperare cu Europol şi transformarea Centrului într-o 

organizaţie internaţională de aplicare a legii. Ulterior, prin  Strategia Centrului SECI pentru 

perioada 2005-2010, aprobată la reuniunea din martie 2005, s-a stabilit ca obiectiv pe termen lung: 

„transformarea Centrului Regional SECI într-o organizaţie internaţională de aplicare a legii, în 

conformitate cu standardele  europene şi internaţionale”.93  

 

1.4. Iniţiativa Pactului de Stabilitate pentru combaterea crimei organizate 

La 16 iulie 2003, a fost semnat Acordul dintre România şi Biroul Coordonatorului Special 

al Pactului de Stabilitate pentru combaterea crimei organizate (SPOC). Prin legea nr. 203 din 29 

iunie 2005 s-a ratificat acordul de sediul între România şi SPOC, stabilindu-se ca România să fie 

stat gazdă. 

 

Secțiunea 2. Dimensiunea internațională a palierului de cooperare transfrontalieră 

 

2.1. Aportul Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminală - Interpol 

În 1923 la Viena s-a întrunit cel de-al doilea Congres al poliţiei criminale. Congresul, 

reluând tezele stabilite la Monaco, a hotărât înfiinţarea Comisiei Internaţionale de Poliţie Criminală, 

cu sediul la Viena, al cărei scop era ,,promovarea şi asigurarea ajutorului reciproc maximal între 

toate organele de poliţie criminală în cadrul legilor în vigoare în diferitele state’’. În 1956, 

denumirea de ,,Comisie’’ a fost înlocuită cu cea de ,,Organizaţie’’.94 

 

2.2.Contribuția  Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională 

La nivelul Statelor Membre funcționează o serie de structuri naționale destinate 

schimbului de date polițienești iar modul acestora de organizare are în unele cazuri influențe 

notabile asupra eficienței și eficacității mecanismelor de cooperare. Acest aspect nu se referă doar la 

distribuirea competențelor de aplicare a legii între diverse agenții ci și la modul de organizare și 

funcționarea acestor agenții. Unul dintre cele mai eficiente instrumente pentru schimbul de 

informații îl reprezintă Punctele Naționale de Contact (PNC).  

 

2.3. Biroul Naţional Interpol (B.N.I.)  

La 10 ianuarie 1973 a fost înființat Biroul Naţional Interpol care funcţionează în cadrul 

I.G.P.R., constituind punctul naţional de sprijin al cooperării internaţionale poliţieneşti cu toate 

                                                 
93 Convenţia SELEC – Convenţia pentru stabilirea Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii, încheiată la Bucureşti la 9 

decembrie 2009 şi semnată de România la Bucureşti la aceeaşi dată, ratificată prin Legea nr. 250/2010, publicată în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr. 860 din 22 decembrie 2010. 
94 Ion Aszody,op. cit., p. 36, 39. 
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statele membre ale ICPO-Interpol prin intermediul Birourilor de Contact Naţionale şi Secretariatul 

General Interpol. Rolul Biroul Naţional Interpol (în continuare B.N.I.) este foarte important în 

eliminarea obstacolelor date de cooperarea poliţienească internaţională şi anume: diferenţele între 

poliţiile naţionale, existența barierelor lingvistice şi diferenţele sistemelor juridice.  

 

Secțiunea 3. Măsuri compensatorii la nivel național în vederea optimizării canalelor de 

cooperare transfrontalieră 

 

3.1. Date de interes operativ în cadrul Unitătii Naţionale Europol 

Fiecare stat membru al Europol are o unitate naţională care aduce la îndeplinire sarcinile 

acestui organism de cooperare poliţienească, unitatea naţională este singurul corp de legătură dintre 

Europol şi autorităţile poliţieneşti naţionale competente, iar cooperarea se va realiza cu respectarea 

legislaţiei naţionale. 

 

3.2. Disponibilitatea informațiilor suplimentare prin Biroul S.I.Re.N.E. 

În date de 19 iunie 1990 s-a semnat și retificat Convenţia Schengen, eliminându-se prin 

acest acord controalele la frontierele interne ale statelor semnatare, realizând o frontieră externă 

unică, în cadrul căreia controalele se execută sub auspiciile unor proceduri foarte stricte și clare. În 

același timp, pentru a contrabalansa lipsa controalelor s-au instituit reguli comune în domeniile 

vizelor, migraţiei, azilului, dar în același timp adoptându-se și măsuri cu privire la cooperarea 

poliţienească, judiciară și vamală. 

Biroul S.I.Re.N.E. validează doar semnalările legate de persoanele căutate pentru a fi 

arestate în baza unui mandat european de arestare, înainte de a fi introduse în SIS. Celelalte 

semnalări vor fi introduse automat fără o validare  din partea Biroului S.I.Re.N.E. naţional. 

Autoritatea care a introdus o informaţie în SIS este responsabilă pentru corectitudinea datelor 

transmise, rectificarea, modificarea sau ştergerea acesteia.  

 

3.3. Asistență și suport sub egida Punctului Naţional Focal 

Înfiinţat în anul 2000, Punctul Naţional Focal funcționează în baza prevederilor 

Ordonanţei de Urgenţă nr. 201/200095 privind crearea cadrului instituţional necesar în vederea 

funcţionării Centrului Regional al Iniţiativei de Cooperare în Sud-Estul Europei pentru combaterea 

infracţionalităţii transfrontaliere96, aprobată prin Legea nr. 357 din 200197. 

În conformitate cu Convenţia SELEC, art 15 alin (1)98, Punctul naţional focal din cadrul 

CCPI99 susține activitățile desfășurate de ofiţerii de legătură români la SELEC cu privire la acțiunile 

de prevenire, constatare, cercetare şi combatere a infracţionalităţii transfrontaliere. Totodată, în 

scopul prevenirii şi combaterii infracţionalităţii din România, acest organism recepționează 

solicitările de asistenţă de la instituţii sau de la ofiţerii de legătură români. 

 

3.4. Eficienţă şi suport al României prin Punctul Naţional de Contact Frontex 

Agenția Frontex relaționează la nivelul fiecărui stat membru prin intermediul Punctului 

Naţional de Contact Frontex. La nivelul Uniunii Europene Punctele de Contact îşi desfăşoară 

activitatea atât în cadrul statelor membre, cât și în cadrul țărilor non-EU. Unul din principalele 

obiective este reprezentat de aportul structural al acestora în consolidarea unor legături solide între 

instituţiile europene şi statul participant. 

                                                 
95Potrivit art 1 lit e din OG nr 201/2000, Punctul naţional unic de contact iniţial, în sensul art 8 paragraful 1 din Acordul SECI, este 

denumit Punctul naţional focal(abrogată prin OG 30/2013). 
96 Poliţia Română, prin intermediul Punctului Naţional Focal, a prelucrat până la finalul anului 2017 peste 31.000 de cereri de 

asistenţă poliţienească, iar în urma schimbului de informaţii au fost efectuate verificări în legătură cu aproape 9.500 de fapte de 

natură penală. 
97 Abrogată în prezent prin OG 30 din 2013 pentru crearea cadrului instituţional necesar în vederea funcţionării Centrului Sud-Est 

European de Aplicare a Legii 
98Art 2 pct 2 OG 30 din 2013 pentru crearea cadrului instituţional necesar în vederea funcţionării Centrului Sud-Est European de 

Aplicare a Legii. 
99 OG 30/2013 pentru crearea cadrului institutional necesar in vederea funcţionării Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii. 
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În România, la nivelul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, a fost stabilit Punctul 

Naţional de Contact Frontex - interfaţă unică de relaţionare dintre agenţie şi România în baza 

Acordului Cadru de Parteneriat. Rolul principal al Punctului Naţional de Contact Frontex este acela 

de a coordona activităţile operaţionale, de instruire şi administrative planificate, implementate, 

coordonate şi verificate de către Agenșia Frontex la nivel naţional sau implicând resurse proprii. 

Activitate PNC reuneşte toate structurile subordonate Ministerului Afacerilor Interne la 

nivel de comandament de armă (IGPR, IGJR, IGI, etc.) asigurând detaşarea, cooperarea, instruirea 

şi perfecţionarea reprezentanților acestora de la nivelul tuturor organismelor. O primă evaluare a 

activităților PNC se se realizează din punct de vedere calitativ, iar în cee ace privește aspectul 

cantitativ, acesta este sintetizat doar o situașie statistică a unor metode de evaluare empirice. 

Indicatorii utilizați în cadrul analizelor effectuate sunt similari la nivelul statelor membre. 

În ceea ce privește capabilitățile de instruire a reprezentanților naționali PNC are contribuția 

directă și suportul a trei instituții, membre în cadrul reţelei Academiilor Partenere Frontex 

(Partnership Academy Network): Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, Bucureşti; Şcoala de 

Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră “Avram Iancu“,  Oradea; Şcoala de Formare Iniţială şi 

Continuă a Personalului Poliţiei de Frontieră, Iaşi. 

PNC Frontex a gestionat detaşarea şi participarea poliţiştilor de frontieră români în 

operaţiuni organizate de Frontex la frontierele terestre, aeriene sau maritime. Aşa cum graficul 

alăturat indică, majoritatea detaşărilor au fost la frontierele maritime şi terestre, conform riscurilor 

şi ameninţărilor identificate, pentru combaterea vulnerabilităţilor frontierelor externe ale Uniunii 

Europene.  

Activitatea de planificare, implementare, analizare şi evaluare a activităţilor Frontex s-a 

materializat în participarea a numeroși reprezentanţi ai Poliţiei de Frontieră Române în activităţi 

desfăşurate la sediul Agenţiei. Majoritare au fost activităţile de evaluare şi planificare a 

operaţiunilor şi şedinţele de informare şi pregătire (briefing) pentru participanţii la operaţiunile care 

urmează să se desfăşoare în cursul acestui an.  

În perioada următoare, pe termen scurt şi mediu, Punctul Naţional de Contact îşi propune: 

- menţinerea participării în activităţile Frontex, cantitativ şi calitativ, la acelaşi nivel ca în 

cursul anului precedent;  

- intensificarea participării în activităţile unde există un interes naţional, operaţional, tactic 

sau strategic (ex: cunoaşterea posibilelor rute care pot avea impact asupra frontierelor 

României);  

- dezvoltarea relaţionării cu Frontex şi implicarea în proiectele care pot aduce sprijin 

activităţii desfăşurate de Poliţia de Frontieră Române la frontierele externe ale UE;  

- respectarea angajamentelor asumate în cadrul discuţiilor bilaterale anuale. 

Pe termen lung, PNC Frontex îşi propune:  

- menţinerea statutului de contribuitor principal la activităţile Frontex (Raportul Agenţiei 

către Parlamentul European referitor la contribuţia statelor membre la activităţile Agenţiei 

indică România în locurile fruntaşe)100;  

- implicarea, cel puţin la nivel minimal, în fiecare dintre activităţile Frontex, urmărind 

prezenta activă a Poliţiei de Frontieră Române în toate zonele frontierei externe a UE şi la 

toate palierele;  

- maximizarea calităţii profesionale a rezervei naţionale EBGT prin un management 

performant al acesteia care să includă cursuri de pregătire, activităţi de evaluare, 

reevaluare şi selecţie. 

 

 

 

                                                 
100 Frontex - Report 2017, Annual information on the Commitments of Member States to the European Border Guard Teams and the 

Technical Equipment Pool, Varşovia, Polonia www.frontex.europa.eu  

http://www.frontex.europa.eu/


MANAGEMENTUL COOPERĂRII LA FRONTIERELE UNIUNII EUROPENE                                            2018 

Pagina 33 din 50 

 

 

CAPITOLUL V: BUNE PRACTICI ȘI MODALITĂŢI DE COOPERARE 

TRANSFRONTALIERĂ. STUDIU DE CAZ: ROMÂNIA-BULGARIA 

 

 

Doar cu instruirea în mod corespunzător a autorităţilor  

şi cu un grad înalt de încredere reciprocă, 

cooperarea la nivelul statelor membre va fi eficace101. 

 

Poliţia de Frontieră Română, cu o responsabilitate de peste 3.150 kilometri de frontieră, se 

confruntă în permanență cu provocări și o problematică vastă și foarte variată ce include motivaţii 

ilicite și tentative diverse de trecere a frontierelor, incluzând, dar nelimitându-se la migraţia ilegală, 

traficul cu substanțe interzise, armament, autoturisme și contrabanda sub toate formele ei.102 

Poliţia de Frontieră Română este principalul organism de stat care își exercită mandatul ce îi 

revine cu privire la supravegherea şi controlul trecerii frontierei de stat. Totodată, rolul său se 

circumscrie activităților de prevenire şi combatere a migraţiei ilegale şi a faptelor conexe 

criminalităţii transfrontaliere din zona de competență în vederea respectării regimului juridic al 

frontierei de stat, paşapoartelor şi străinilor. 

Poliţia de Frontieră Română își exercită atribuțiile pentru asigurarea intereselor statului 

român pe Dunărea interioară şi canalul Sulina situate în afară zonei de frontieră, în zona contiguă şi 

în zona economică exclusivă, urmărind de îndeaproape respectarea ordinii şi liniştii publice în zonă 

de competenţă.  

Așa cum am amintit anterior, Poliția de Frontieră are în responsabilitate peste 3.150 

kilometri de frontieră, din care 2.070 km reprezintă frontieră externă a Uniunii Europene, o dublă 

responsabilitate a autorităților, atât pentru frontierele naționale, cât și pentru frontierele 

comunităților europene. 

Poliţia de Frontieră Română are următoarea organizare103:  

- Inspectoratul General al Poliției de Frontieră - nivel central;  

- Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași - frontiera cu Moldova;  

- Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației - Ucraina;  

- Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea - Ungaria;  

- Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara - Serbia; 

- Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu - Bulgaria;  

- Garda de Coastă - frontieră maritimă; 

- 1 Centru de Supraveghere şi Control al Trecerii Frontierei Aeroport București - Otopeni cu 2 

Puncte de Trecere a Frontierei Aeroportuare; 

- 3 Sectoare ale Poliţiei de Frontieră, fiecare având în subordine un Punct de Trecere a 

Frontierei Aeroportuare; 

- 11 Puncte de Trecere a Frontierei Aeroportuare independente; 

- 7 structuri de contact (Porubne, Galaţi, Giurgiu, Porţile de Fier I, Cenad, Artand şi Oradea); 

- 3 unități de învățământ și o facultate în cadrul Academiei de Poliție; 

- 1 bază de reparații nave.  

În structura organizațională a Gărzii de Coastase regăsește un centru de formare în domeniul 

maritime care pregătește atât lucrători din Poliţia de Frontieră Română, cât şi alți lucrători din alte 

structuri ale MAI. În cadrul Inspectoratelor Teritoriale ale PFR și a Gărzii de Coastă se regăsesc 

subordinate structuri teritoriale operative şi anume: Grupuri de Nave; Servicii Teritoriale ale PFR; 

Sectoare ale PFR; Puncte de Trecere a Frontierei.  

                                                 
101 Adaptare din Comunicarea CE a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European 

şi Comitetul Regiunilor - Stabilirea unui program de instruire privind aplicarea legii europene, COM (2013) 172 final, 

Bruxelles, 27.03.2013, p.1 
102 www.politiadefrontiera.ro/ro/main/pg-informatii-generale-24.html accesată la 24 martie 2018  
103 Sursă on-line: www.politiadefrontiera.ro, sursă accesată la 24 martie 2018 

http://www.politiadefrontiera.ro/ro/main/pg-informatii-generale-24.html
http://www.politiadefrontiera.ro/
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Secţiunea 1. Aspecte privind cooperarea intra și interinstituțională a Poliției de Frontieră 

1.1. Cooperarea Poliţiei de Frontieră Române cu statele riverane 

În domeniul ordinii publice104, la nivelul Uniunii Europene, există aproximativ 1,9 milioane 

de funcționari în diferite domenii de activitate care se confruntă în mod regulat cu  fapte 

circumscrise infracționalității transfrontaliere.  

 

1.2. Cooperarea Poliţiei de Frontieră Române cu alte state 

Statele membre continuă să mențină în cadrul priorităților gestionarea eficientă și unitară a 

frontierelor externe ale Uniunii Europene. Diversitatea manifestată la nivelul fiecărui actor se 

reflectă și modul de abordare a nevoilor de securitate în zona de frontieră, precum și în indetificarea 

metodelor utilizate pentru realizarea acestui scop. Uniunea Europeană a dobândit un nivel foarte 

ridicat al schimbului de date și informații și al cooperării ce se bazează pe proceduri și standarde 

armonizate cu un impact direct asupra eficienței105.  

 

1.3. Cooperarea prin intermediul centrelor/punctelor de contact la frontieră       

            În cadrul PFR funcționează 7 structuri de contact – Centre / Puncte, acestea având ca 

principale competențe: preluarea, schimbul și transmiterea de informații; primirea și transmiterea 

cererilor de asistență privind prevenirea și combaterea crminalității tranfrontaliere; întocmirea de 

analize statistice a schimbului de date și informații; sprijin la solicitare în ceea ce privește 

predarea persoanelor în baza acordurilor de readmisie. 

              Rolul acestor structuri de contact este asigurarea schimbului de date și informații între 

structurile de aplicare a legii dintre statele participante la cooperare, având ca principal scop 

combaterea criminalității transfrontaliere în principal în următoarele domenii: coombaterea 

migrației ilegale; combaterea falsurilor în documentele de trecere a frontierei – documente de 

călătorie, vize, titluri de ședere; combaterea traficului cu autovehicule furate / radiate din 

circulație; identificarea persoanelor cu antecedente judiciare; combaterea fraudelor vamale. 

În ce privește tipurile de verificări, principalele verificări vizează: verificări de persoane 

(identitatea, dreptul de ședere, antecedente judiciare, intrări/ieșiri în/din România a cetățenilor 

terți); verificări ale mijloacelor de transport (furate, radiate, numere furate/expirate, înmatriculări 

false); verificări documente (autenticitate, valabilitate); verificări firme; verificări obiecte.  

Principalele tipuri de infracțiuni vizate prin cererile de asistență privesc infracțiunile de: uz 

de fals, fals, furt, infracțiuni la legislația rutieră, evaziune fiscală, contrabandă. 

Cele 7 structuri de contact din cadrul PFR: 

- Punctul de Contact Oradea (cooperarea internațională multilaterală prin detașarea unor 

ofițeri de legătură străini care să desfășoare pe perioadă determinată misiunea în cadrul 

Punctului de Contact Oradea) 

- Punctul Comun de Contact Artand (România- Ungaria) 

- Punctul Comun de Contact Cenad (România- Ungaria)  

- Centrul Comun de Contact de Cooperare Polițienească și Vamală Giurgiu (România-

Bulgaria) 

- Centrul Comun de Contact Galați (România- R. Moldova) 

- Punctul de Contact Porubne (România-Ucraina) 

- Punctul Comun de Contact Porțile de Fier I (România-Serbia) 

 

1.4. Ataşaţii de afaceri interne, ofiţerii de legătură, reprezentanţele diplomatice 

   Acest palier foarte important al cooperării se realizează în conformitate cu prevederile 

O.U.G. 103/13.12.2006 privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării polițienești internaționale, 

modificată de Legea 201/22.10.2010, în baza cererilor de asistență polițienească internațională, 

astfel: 1. Prin intermediul și cu suportul nemijlocit al CCPI - Centrului de Cooperare Polițienească 

                                                 
104 Eurostat – estimare de 1.9  milioane http://ec.europa.eu/eurostat  
105 Felicitas, 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. 

http://ec.europa.eu/eurostat
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Internațională – la cest nivel de cooperare principala structură mandatată este Inspectoratul General 

al Poliției de Frontieră; 2. Doar în anumite cazuri excepționale este acceptată și se practică 

cooperarea în mod direct, acest fapt fiind determinat de obligativitatea asigurării eficiente și rapide 

a schimbului de date și informații operative. Acestă metodă se realizează cu informarea ulterioară 

într-un termen de maxim24 de ore a Centrului de Cooperare Polițienească Internațională – IGPF. 

Canalele de cooperare non-operativă se realizează în baza reglementărilor interne, astfel: 1. 

Prin intermediul Direcției Afaceri Europene și Relații Internaționale - M.A.I. cu atașații de afaceri 

interne români de pe lângă misiunile dipolmatice române acreditate în străinătate; 2. În mod direct 

cu atașații de afaceri interne sau ofițerii de legătură pe lângă misiunile diplomatice străine acreditate 

în România. 

Se remarcă cooperarea cu atașații de afaceri interne și ofițerii de legătură străini acreditați în 

București, principalele direcții de cooperare fiind concretizate cu: Germania, Spania, Franța, Marea 

Britanie, Italia, Olanda. 

În ceea ce privește mecanismul de cooperare cu misiunile diplomatice ale altor state în 

România, dar și ale României în străinătate, acesta vizează și realizează în primul rând acordarea 

necondiționată de sprijin din partea P.F.R. prin transmiterea unor date cu scopul asigurării de către 

misiunile diplomatice a asistenței de tip consular.  

Astfel, IGPF transmite periodic informări către atașații de afaceri interne / ofițerii de 

legătură străini în România din principalele state partenere de cooperare, datele transmise vizând 

indicatori statistici pe linia combaterii migrației ilegale și a infracționalității transfrontaliere. În 

urma detectării, la controlul de frontieră a unor bunuri ce figurează în evidențele Interpol și / sau 

Sistemului Informatic Schengen în conformitate cu art.100 din Convenția de Aplicare a Acordului 

de la Schengen, se procedează de urmare, conform instrucțiunilor Biroului National S.I.Re.N.E., 

prin transmiterea acestora către misiunea diplomatică a statului respectiv în vederea înaintării către 

autoritățile emitente. 

Totodată, cooperarea operativă cu Europol și Interpol se desfașoară prin intermediul Unității 

Naționale Europol și Biroul Național Interpol, ambele din cadrul Centrului de Cooperare 

Polițienească Internațională- Inspectoratul General al Poliției de Frontieră. 

 

1.5. Misiuni internaţionale, asistenţă şi sprijin consular la frontieră 

În baza angajamentelor asumate de România în cadrul Politicii Comune de Securitate și 

Apărare PFR participă în mod constant la misiunile internaționale de menținere a păcii și asistență 

la frontieră, reprezentanți ai PFR fiind prezenți în următoarele zone ale UE, ONU și OSCE: 

EUBAM Moldova - Ucraina, Minustah - Haiti, Eucap Sahel – Mali, Monusco – R.D.Congo, 

Misiunea specială a OSCE de monitorizare din Ucraina.  

În scopul sprijiniri activității consulare a reprezentanțelor diplomatice ale României în 

R.Moldova, PFR a detașat personal la M.A.E., în calitate de consilieri de documente, aceștia 

desfășurându-și activitatea, după caz, în cadrul Secției Consulare a Ambasadei României la 

Chișinău, respectiv la Cosulatul General al României la Bălți.  

Activitatea PFR în domeniul afacerilor europene, vizează aspecte precum: 

- gestionarea stadiului demersurilor pentru înființarea unor sisteme ce urmează a fi 

implementate la nivel european (Sistemul Intrări/Ieșiri, Programul Călători Îregistrați, Registrul cu 

Numele Pasagerilor); 

- stabilirea și menținerea permanente a unui contact cu structurile din cadrul MAI cu 

scopul de a gestiona într-un mod eficient și punctual activitățile ce-i revin în competența directă,  

- participarea activă a PFR la Grupurile de Lucru Frontiere / Comitet Mixt, Frontiere / 

Documente False și Eurosur106, precum și a altor activități circumscrise domeniului J.A.I., aflate 

într-o arie tangențială sferei de activități a P.F.R.; 

- asigurarea pregătirii participării (inclusiv elaborarea elementelor de mandat) 

reprezentanților PFR la întrunirile organizate de către Consiliu, Comisia Europeană, Frontex sau 

Președenția Cosiliului Uniunii Europene; 

                                                 
106 La nivelul Consiliului Uniunii Europene, al Comisiei Europene și al Frontex 
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- asigurarea participării la reuniunile organizate de către Agenția eu-LISA cu privire la 

proiectul pilot ,,frontiere inteligente”, inclusiv formularea pozițiilor instituționale legate de interesul 

PFR de a participa în cadrul derulării fazei de testare. 

 

Secţiunea 2. Cooperarea româno-bulgară în domeniul frontierelor – model de bună-

practică la nivelul Uniunii Europene 

În anul 2018 s-au redefinit principalele componente ale conceptului de Management Integrat 

al Frontierei (Integrated Border Management - IBM)107. O serie de inițiative au fost lansate la 

nivelul UE, inclusiv definitivarea și recalibrarea noului mandat al Agenției Europene Frontex.  

Cu toate acestea, crearea unei structuri unice de guvernare adecvată a rămas un deziderat. 

Având în vedere modificarea cadrului legal și acordarea de noi competențe Uniunii Europene prin 

Tratatul de la Lisabona, a fost inițiată o revizuire a situației în domeniul de aplicare a Programului 

de la Stockholm.  

Ideea creării unui sistem european de polițiști de frontieră a apărut la sfârșitul anilor 1990 

datorită necesității de solidaritate și împărțirea echitabilă a responsabilității în cadrul spațiului 

Schengen. Au fost lansate o serie de inițiative de cooperare interguvernamentale, cum ar fi 

operațiunile comune la frontierele externe ale UE, un centru de analiză a riscurilor și un centru de 

formare ad-hoc. Ulterior, Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la 

Frontierele Externe ale Statelor Membre ale UE (Frontex)108 a fost înființată în 2004 și a devenit 

operațională în 2005. 

Independent de rezultatele obținute, migrația ilegală și amenințările la adresa securității 

interne au continuat să crească, aspecte care au fost greu de gestionat în limitele mecanismului creat 

inițial.  

Cooperarea PFR cu Agenția Frontex se desfășoară prin intermediul și sub coordonarea 

Punctului Național Frontex – IGPF, cooperarea cu Agenția Frontex și participarea în activitățile 

desfășurate sub egida Frontex, având ca principal obiect: 

- detașarea de experți PFR în misiunile Agenției Frontex – operațiuni comune, proiecte 

coordonate de Frontex; 

- desfășurarea activităților în Punctele Focale; 

- detașarea de echipamente tehnice în activitățile specifice ale Agenției Frontex, pe tipuri 

de frontieră; 

- participarea cu experți în proiectele de pregătire Frontex. 

 

2.1. Stadiul actual şi perspectivele relaţiilor de cooperare româno-bulgare  

Lungimea frontierei de stat romano-bulgare are un total de 631,325 Km., din care 470,717 

Km., frontiera pe apă, 139,101 Km. frontiera de uscat și 22,224 Km frontiera pe mare. Structurile 

teritoriale ale Poliției de Frontieră Române competente la frontiera romano-bulgară sunt109: 

- I.T.P.F. Giurgiu pentru frontiera pe fluviul Dunărea, care are în competenţă 5 Servicii 

Teritoriale ale Poliţiei de Frontieră, 15 Sectoare ale Poliţiei de Frontieră, 8 Puncte de 

Trecere a Frontierei, 1 zonă liberă; 

- Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Dolj; 

- Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Olt; 

- Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Teleorman; 

- Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu; 

- Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Călăraşi. 

Sectoarele Poliţiei de Frontieră: Calafat, Piscu Vechi, Bistreţ, Bechet, Corabia, Turnu 

Măgurele, Zimnicea, Vedea, Giurgiu, Gostinu, Chirnogi, Olteniţa, Călăraşi, Feteşti. 

                                                 
107 Extras din European Commission, DG Home - Study on the feasibility of the creation of a European System of Border Guards to 

control the external borders of the Union ESBG, Final Report, Version 3.00, 16 June 2014, Produced by Unisys, pag. 06-10. 
108 Regulamentul (CE) nr. 2007/2004 de instituire a unei Agenții Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele 

Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene, JO L 349/1 din 25.11.2004. 
109 Sursă on-line: www.politiadefrontiera.ro, accesată la data de 25.05.2018 

http://www.politiadefrontiera.ro/
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- Garda de Coastă responsabilă pentru frontiera de uscat, de la borna 1 până la borna 669, cu 4 

Sectoare ale Poliției de Frontieră/ Grup de Nave: Mangalia, Negru Vodă, Băneasa, Ostrov 

cu 5 Puncte de Trecere a Frontierei, din care 3 funcționale (Vama Veche, Negru Vodă, 

Ostrov) și 2 nefuncționale (Dobromir și Lipnița)  

Puncte de Trecere a Frontierei: 

- Cu specific rutier: Giurgiu, Calafat, Bechet (bac), Călărași (bac), Ostrov, Negru Vodă, 

Vama Veche, în viitor Dobromir și Lipnița; 

- Cu specific portuar: Giurgiu, Corabia (bac), Turnu Măgurele (bac), Zimnicea (bac), Olteniţa 

(bac); 

- Cu specific feroviar: Giurgiu, Calafat, Negru Vodă.    

În ultimi ani, cooperarea celor două structuri de frontieră a cunoscut șase etape importante, 

după cum urmează: 

1. Crearea Biroului de Contact româno-bulgar Giurgiu, transformat ulterior în Centru 

Comun de Contact; 

2. Supravegherea în comun a frontierei (iniţial, experimental, pentru sectorul fluvial tip 

,,tablă de şah”); 

3. Executarea de misiuni în comun, în echipe mixte pe fluviul Dunărea, cu ambarcațiuni 

românești și bulgărești; 

4. Lucru în comun la o singură oprire la trecerea frontierei de stat comune; 

5. Executarea de misiuni în comun, în echipe mixte, atât la frontiera de uscat, cât și la 

malurile Dunării și în apropierea acestora. Sistemul de supraveghere ,,tablă de sah” se folosește la 

frontiera de uscat, alternativ pe teritoriile celor două state, în echipe comune; 

6. EPN (European Patrol Network) – de la 1 noiembrie 2007 România a fost inclusă, alături 

de Bulgaria în sistemul EPN, iar începand cu luna februarie 2008, România și Bulgaria au stabilit și 

pus în practică Planul de Acțiune Comun pentru zonele de patrulare și supraveghere comune la 

Marea Neagră- zona H. O procedură comună bilaterală privind intervenția în zona de patrulare H4 a 

fost semnată prin schimb de corespondență în luna noiembrie 2012 de către partea bulgara, iar în 

luna decembrie 2012 de către partea română. 

 

2.2. Necesitatea actualizării și completării cadrului juridic de cooperare 

Controlul în comun cu Bulgaria se realizează astfel110: Giurgiu- control pe diagonală; Vama 

Veche- pe teritoriul român; Ostrov- pe teritoriul bulgar; Negru Vodă- pe teritoriul bulgar. 

       

Executarea de misiuni în comun, în echipe mixte atât pe fluviul Dunărea, cât și la frontiera 

de uscat se desfășoară în baza planurilor de acțiune: 

- ,,Planul comun de acțiune între ITPF Giurgiu și Timiș (STPF Mehedinți- SPF Gârla Mare 

) și DPF Russe pentru efectuarea controlului comun și a supravegherii fluviului Dunărea și pentru 

patrularea terestră în echipe mixte, în zonele de responsabilitate ale acestor structuri”, semnat prin 

schimb de corespondență și aprobat de către Inspectorul General al IGPF și Directorul General al 

Direcției Generale ,,Poliția de Frontieră” din R. Bulgaria, semnat prin schimb de corespondență în 

anul 2013. 

- Plan de patrulare în comun la frontiera romano-bulgară în zona de responsabilitate a 

Inspetoratului Județean al Poliției de Frontieră Constanța și Sectorul Poliției de  Frontieră General 

Tosevo și Sectorul Poliției de Frontieră Silistra, încheiat în luna mai a anului 2007.  

Înainte de executarea acestor misiuni au loc instructaje făcute de fiecare parte cât și 

instructaje comune privind realizarea activităților propuse, respectarea regulamentelor și a 

legislației celor două state, respectarea atribuțiilor de serviciu, schimb de date și informații, etc. 

 

                                                 
110 Se realizează în baza Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind controlul în comun al trecerii 

frontierei, semnat la București la 21.12.2006 
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2.3. Cooperarea în cadrul comisiei mixte de frontieră româno-bulgară 

La data de 25.09.2014, la sediul Centrului Comun de Contact Giurgiu, s-a desfășurat ședinta 

de lucru a Comisiei Mixte de frontieră româno- bulgară, care a avizat următoarele subiecte: 

- Readmisia persoanelor care trec nepermis frontiera de stat, în conformitate cu prevederile 

art.4 din Acordul între Guvernul României și Guvernul Bulgariei privind readmisia cetățenilor 

proprii și a străinilor, semnat la București la 23.06.2000; 

- Înclăcarea apelor teritoriale prin trecerea peste linia de frontieră cu obiecte plutitoare, fără 

aprobare, conform art. 4,alin.1, pct.2 din Acordul  între Guvernul României și Guvernul Bulgariei 

privind frontiera de stat româno–bulgară, colaborarea și asistența mutuală în probleme de frontieră, 

semnat la 28.08.2006; 

- Analizarea și discutarea cazurilor de migrație ilegală în Marea Neagră, în special a 

cazului din data de 15.09.2014, atunci când a fost reținut un pescador cu 132 migranți, care venea 

din apele teritoriale ale R.Bulgaria. 

- Respectarea planificărilor în comun în zona de patrulare, precum și stabilirea modului de 

acțiune și cooperare în viitor.         

Agenda întâlnirii a fost axată pe tematici de interes comun, precum derarea la spațiul 

Schengen, migrația și azilul, cooperarea polițienească bilaterală, regională și în cadrul multilateral 

(președenția bulgară a Forumului Salzburg și respectiv a Procesului de Cooperare în Europa de Sud-

Est, cooperarea în cadrul activităților Frontex).  

 
Secţiunea 3. Analiza indicatorilor înregistrați la nivelul ITPF Giurgiu. Factorii de influență ai 

criminalității transfrontaliere 

3.1. Metodologia cercetării efectuate în vederea obținerii rezultatelor 

Nivelul migraţiei ilegale la frontierele externe ale Uniunii Europene, a cunoscut o continuă 

scădere, fapt datorat măsurilor suplimentare luate de unele state situate pe coridorul de migraţie al 

Balcanilor de Vest, pentru a controla fluxul de migraţie ilegală de-a lungul frontierelor lor, cât și 

intrării în vigoare a Regulamentului  U.E. nr. 458/2017. 

Scăderea în intensitate a fluxului migraţionist pe ruta Est-Mediteraneeană s-a accentuat în 

primul rând datorită închiderii rutei de migraţie a Balcanilor de Vest (prin blocarea frontierei dintre 

Grecia şi Macedonia coroborat cu normalizarea situaţiei la frontierele Serbiei cu Croaţia şi Croaţiei 

cu Slovenia). 

Închiderea coridorului Vest-Balcanic şi intrarea în vigoare a acordului încheiat între Uniunea 

Europeană şi Turcia pentru soluţionarea migraţiei, au forţat migranţii să apeleze la reţelele de 

traficanţi şi să călătorească mai mult pe ruta Est-Europeană. Astfel, au început să apară semne de 

dislocare parţială la frontierele Turciei cu Bulgaria şi Grecia cât şi tendinţe de modificare a rutei 

Balcanilor de Vest şi includere a României în aceasta. 

Analizele de risc întocmite au avut la bază tabelele standardizate întocmite, datele extrase 

din aplicatiile eRaportare, eBackOffice precum şi alte date şi informaţii aflate la dispoziţie. Acestea 

au fost evaluate, colaţionate şi analizate respectând indicatorii de referinţă privind migraţia ilegală 

stabiliţi de Agenţia Frontex la nivelul Uniunii Europene. 

 Pentru întocmirea analizelor de risc lunare într-un mod unitar şi eficient au fost respectate 

specificaţiile prevăzute în procedura privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de analiză de 

risc. 

Au fost completate şi transmise Serviciului Analiză de Risc 12 machete aferente sistemului 

de raportare privind migraţia ilegală către Frontex, pentru analiza şi comunicarea categoriilor de 

date cât şi încadrările juridice corespunzătoare. 

           În elaborarea produsului finit s-a pus accent pe analiza ameninţărilor apărute (tip de 

infracţiuni, modus operandi, caracteristici de profil ale infractorilor etc.) şi identificarea riscurilor. 

În funcţie de concluziile rezultate, s-au propus măsuri de îmbunătăţire a activităţii, îndeosebi pe 

partea operaţională. 

La nivelul I.T.P.F. Giurgiu au fost întocmite 12 analize privind migraţia ilegală şi 10 privind 

traficul de ţigări, activitatea decizională fiind sprijinită prin formularea de estimări, concluzii şi 

recomandări pe linia fraudei documentare,  trecerii ilegale a frontierei (în vederea prevenirii 
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varientării punctelor de frontieră, trecerii ilegale a frontierei prin ascundere în mijloacele de 

transport,  trecerii ilegale a frontierei prin traversarea fluviului Dunărea cu barca) şi pe linia 

traficului de ţigări. 

         În perioada analizată a fost asigurată transmiterea către serviciile teritoriale şi sectoarele 

poliţiei de frontieră subordonate I.T.P.F. Giurgiu precum şi către Biroul S.C.T.F., a analizelor de 

risc pe linia migraţiei ilegale şi traficului de tigări, emise de Serviciul Analiză de Risc din cadrul 

I.G.P.F. cât şi de către Compartimentul Analiză de Risc din cadrul I.T.P.F.Giurgiu. 

         De asemenea, în reţeaua intranet a IGPF, la secţiunea eSIF-Utile-Analiză de risc, au fost 

postate extrase din analizele operaţionale pe linia migraţiei ilegale şi traficului de tigări la nivelul 

I.T.P.F.Giurgiu. 

 

3.2. Analiza comparativă a rezultatelor obținute în cadrul ITPF Giurgiu 

Un prim aspect analizat se referă la traficul general de persoane, în decursul anului 2017 la 

nivelul inspectoratului teritorial a fost înregistrată o creștere a traficului de persoane cu 37,77% 

(5.079.746 persoane în anul 2017, faţă de 3.687.059 persoane în anul 2016).  

Totodată, în ceea ce privește traficul mijloacelor de transport, acest fenomen a înregistrat o 

creștere cu 31,42% (2.351.908 mijloace de transport în 2017, faţă de 1.789.534 mijloace de 

transport în anul 2016). Aceste rezultate ne oferă o imagine clară a evoluției mișcărilor de persoane 

și mijloace de transport prin punctele de trecere a frontierei. 

 

3.3. Fenomenul migrației ilegale la nivelul structurii ITPF Giurgiu 

Acest fenomen generat de migrația identificată la frontiera cu Bulgaria, în zona de 

responabilitate a I.T.P.F. Giurgiu  s-a caracterizat în intervalul 01.01-31.12.2017, în special prin 

trecerile efectuate ilegal la frontieră (prin ascunderea in mijloacele de transport, precum şi 

varientarea punctelor de frontieră) cât şi prin utilizarea documentelor de călătorie falsificate ori 

false, majoritatea fiind documente de identitate sau documente de călătorie emise de statele UE 

(Franţa, Spania, Germania, Belgia, Bulgaria, Cehia, Grecia, Suedia), de către cetăţeni din statele 

Afganistan, Siria, Pakistan, Iran, Irak, Turcia.  

 

3.4. Indicatori și rezultate obținute în combaterea criminalității transfrontaliere 

În  primele 3 luni ale anului 2018, valorile aferente traficului de persoane au crescut, fiind 

înregistrate în PCTF-uri un număr de 828.665 treceri persoane - cu  4,59% mai mult față de 2017 și 

488.975 treceri ale mijloacelor de transport - cu 6,93% mai mult față de 2017. 

3.5. Evoluția fenomenului migrației la frontierele României  

 Ca imagine de ansamblu, evoluţia fenomenului migraţiei ilegale la frontierele României în 

ultimii trei ani, perioada 2015 - 2017, este următoarea: 

În concluzie, în pofida faptului că, raportat la datele Agenției Frontex, ruta Balcanilor de 

Vest a înregistrat scăderi masive în anul 2017, de la 128.856 migranți în primele 11 luni din anul 

2016 la 10.983 migranți în primele 11 luni ale anului curent, fenomenul migrației ilegale s-a 

intensificat pe segmentul de frontieră dintre România și Serbia. Creșterea se datorează în principal 

faptului că migranții care au ajuns deja pe teritoriul Serbiei sunt blocați, aceștia având două 

alternative de ocolire a frontierei SRB-HUN: un culoar care traversează teritoriul țării noastre, 

respectiv, ocolirea segmentului de frontieră menționat pe traseul Serbia - Croația – Slovenia.  

Se poate observa că au fost înregistrate fluctuații minore în numărul de detecții de migranți 

ilegali la frontiera cu Rep. Moldova și Bulgaria și frontiera aeriană în timp la frontiera cu Ucraina 

numărul detecțiilor a scăzut cu 71%.  

La frontiera cu Bulgaria toți migranții detectați în cursul anului 2017 pe sensul de intrare în 

România au fost predați autorităților bulgare, neînregistrându-se nici o cerere de azil. La frontiera 

cu Ungaria se remarcă numărul mare de detecții ale migranților care se află în procedură de azil. 

82% din numărul total al detecțiilor înregistrate pe sensul de ieșire din țară a fost reprezentat de 

migranți care au solicitat azil în România. 
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CONCLUZII 

 

 

Cooperarea și managementul activităților cu privire la securizarea frontierelor reprezintă un 

deziderat de de strictă actualitate pe plan naţional şi internaţional, determinat de dinamica în 

continuă creştere a fenomenului infracţional, de diversificare a formelor sale de manifestare şi de 

ridicarea ponderii criminalităţii transfrontaliere cu grad sporit de pericol social, care fac ca 

sensibilitatea şi reacţia opiniei publice faţă de o asemenea evoluţie îngrijorătoare să fie cât mai 

accentuate.  

Asistăm la momente fără precedent în istoria comunităților europene, momente cu o 

presiune ridicată care vine din direcții diferite: criza refugiaților și valurile de migrație fără 

precedent, criza de identitate și de apartenență la uniune a anumitor state membre (Brexit și alte 

tendințe de separare ale anumitor state membre), reintroducerea controalelor în cadrul anumitor 

frontiere interne, modificările legislative cu privire la  anumite paliere procedurale și instituționale 

ale Uniuniii Europene precum și alte fenomene ce se manifestă la nivelul acestui spațiu de libertate, 

securitate și justiție. 

Implementarea şi adaptarea unor noi mecanisme de cooperare la nivelul statelor membre în 

domeniul de management frotalier solicită o conduită instituțională desăvârșită și desfăşurarea de 

activităţi la toate nivelurile, din moment ce acest proces este o bună ocazie de a stabili şi menţine 

procedurile şi procesele adecvate provocărilor actuale. Un alt aspect este reprezentat de nevoia de a 

valorifica resursele interne statelor membre şi de a obţine efecte optime pe baza cooperării itre și 

interinstituţionale.  

Bunele-practici la nivelul statelor membre trebuie aplicate și împărtățite cu seriozitate și 

consecvență în respectarea principiului eficienței. În acest sens, s-ar economisi resurse (umane, 

financiare, timp, etc) considerabile în realizarea și operaționalizarea sistemelor de securizare a 

frontierelor externe ale Uniunii Euroepe. 

În mod clar, legislaţia este unul dintre factorii de bază în procesul de implementare a unor 

strategii eficiente de cooperare la  frontiere.  

Studiul de caz, precum și analizele efectuate în cadrul acestei lucrări au relevat aspecte 

concludente în conturarea unor noi paliere de consolidare a cooperării la frontierele interne ale 

Uniunii Europene. 

Trebuie continuată actualizarea și inovarea în domeniul frontierelor, asigurând astfel un 

nivel optim de supraveghere şi control la frontierele Uniunii Europene. Noile tehnologii trebuie să 

fie privite ca elemente ce vin în sprijinul resurselor umane, nicidecum nu trebuie promovată ideea 

prin care tehnologia are menirea să înlocuiască factorul uman. 

Un viitor sigur,  cu frontiere sigure, presupune monitorizarea permanentă şi evaluarea 

îconstantă a modului de acţiune și interacțiune în mecanismul de  controlul al frontierei de stat, 

urmărind într-o primă instanță respectarea prevederilor aquis-ului Schengen și totodată, 

implementarea cu celeritate a recomandărilor făcute de forumurile de experţi europeni în domeniul 

frontalier. 

Concluziile analizelor efectuate au relevat nevoia de susţinere şi promovare  a marilor 

proiecte europene strategice în materie de management al frontierelor externe şi imigraţiei, 

respectiv elaborarea unor politici eficiente în aceste domenii.  

Dezvoltarea unor strategii moderne în domeniul cooperării autorităților de frontieră trebuie, 

cât mai devreme posibil, să se bazeze pe contribuţia tuturor statelor membre, inclusiv a autorităţilor 

naţionale responsabile pentru punerea în aplicare, agenţilor economici şi a societăţii civile.  

Procesul de dezvoltare treptată a capacităților statelor membre pentru atingerea unui nivel 

înalt și uniform de control și supraveghere a frontierelor externe include armonizarea formării și a 

sistemelor tehnice111.  

                                                 
111 DG Home - Study on the feasibility of the creation of a European System of Border Guards to control the external borders of the 

Union ESBG, Final Report Version 3.00, Produs de Unisys, 16 June 2014, p.7 
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  Acest deziderat presupune continuarea cooperării în vederea implementării totale a aquis-

ului Schengen și bineînțeles ontinuarea activităților în baza Planului privind dezvoltarea cooperării 

instituțiilor de frontieră ale României și ale Bulgariei. 

 Un alt aspect deosebit de important din punct de vedere operațional îl constituie continuarea 

desfășurării de patrulări comune româno-bulgare pe fluviul Dunărea, dar și optimizarea patrulărilor 

comune în echipe mixte la frontiera de uscat.  Desfășurarea acțiunilor de combatere a 

migrației ilegale la Marea Neagră, la frontiera de uscat și pe fluviul Dunărea constituie un alt palier 

al cooperării operaționale la frontiera româno-bulgară ce trebuie consolidat. 

 Activităților de control a liniei de frontieră și a semnelor de frontieră la frontiera de uscat 

româno-bulgară reprezintă o direcție a acțiunilor ce trebuie avute în vedere pentru respectarea 

regimului juridic la frontiere. 

Activitățile de cooperare cu beneficiarii și țările partenere reprezintă cheia pentru asigurarea 

punerii în aplicare corespunzătoare a unor direcții eficiente în ceea ce privește cooperarea cu statele 

membre / asociate și țările partenere.  

Pentru a evita fragmentarea Europei, divizând economia, securitatea și identitatea, trebuie 

să revenim la promisiunile originale ale proiectului european: pace, prosperitate și libertate. Ar 

trebui să avem o dezbatere reală și democratică despre Europa pe care o dorim – Emmanuel 

Macron. 

 

 

*  *  *  *  * 
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PROPUNERI DE LEGE FERENDA 

 

 

În urma analizei efectuate asupra mecanismelor de cooperare existente atât la nivel național 

cât și la nivel european am constatat  o nevoie stringentă de actualizare a anumitor instrumente 

legislative ce permit mobilitatea și interoperabilitatea dintre autoritățile cu responsabilități în zona 

de frontieră.  

Odată optimizat cadrul general legal de desfășurare a activităților cu caracter transfrontalier 

va fi posibilă o relansare și reproiectare a procedurilor operaționale care în anumite cazuri nu sunt 

sincronizate între statele riverane, ceea ce conduce la o nesincronizare a eforturilor de combatere a 

fenomenelor infracționale. 

 În propunerile concrete ce vizează optimizarea activităților Poliției de Frontieră Române, în 

special în ceea ce privește direcțiile viitoare de acțiune ale ITPF Giurgiu doresc să menționez:   

- Reconsiderarea și reproiectarea Planurilor comune de acțiune pentru efectuarea controlului 

comun și a supravegherii fluviului Dunărea și pentru patrularea terestră în echipe mixte, în 

zonele de responsabilitate – acest aspect trebuie realizat cât mai curând datorită schimbărilor 

anumitor indicatori de analiză a riscurilor, așa cum demonstrat și în cadrul studiului de caz 

efectuat; 

- Actualizarea și adaptarea la cerințele operaționale actuale a Planului de patrulare în comun 

la frontiera romano-bulgară în zona de responsabilitate a Inspetoratului Județean al 

Poliției de Frontieră Constanța și Sectorul Poliției de  Frontieră General Tosevo și Sectorul 

Poliției de Frontieră Silistra - din analiza efectuată a rezultat că aceste misiuni s-au dovedit 

deosebit de utile, scopul acțiunilor fiind creșterea eficacității dispozitivelor de supraveghere 

a frontierei comune, prevenirea și combaterea migației ilegale, schimbul operativ de date și 

informații și nu în ultimul rând, îmbunătățirea cooperării polițienești internaționale și a 

parteneriatului cu populația locală. 

- Actualizarea și adaptarea la noul context european și  internațional al Acordului între 

Guvernul României, Guvernul Republicii Bulgaria și Guvernul Republicii Serbia privind 

înființarea și funcționarea Centrului Comun de Contact de Cooperare Polițienească și 

Vamală; 

- Identificarea unor metode eficiente de supraveghere a zonelor adiacente punctelor de 

trecere a frontierei în scopul prevenirii varientării acestora. Informarea în timp real a 

lucrătorilor ce desfăşoară această activitate cu privire la persoanele cărora nu li s-a permis 

intrarea în ţară şi au fost înapoiate pe teritoriul Bulgariei. Verificarea mijloacelor de 

transport ce nu îşi justifică prezenţa în apropierea punctelor de trecere, pentru a identifica 

eventualii complici ai persoanelor ce se sustrag efectuării controlului de frontieră; 

- Crearea unui cadru legal solid cu privire la supravegherea parcărilor de TIR-uri de pe raza 

de competență, în scopul desoperirii migranţilor ce încearcă să pătrundă în compartimentul 

marfă al camioanelor staţionate şi astfel să ajungă ilegal în ţările din Europa de vest. 

- Aplicarea noilor principii ale interoperabilității în realizarea schimbului de informaţii cu 

partea bulgară, îndeosebi în zonele care s-au confruntat cu activităţi de facilitare a 

migranţilor (Calafat şi Giugiu) – tehnica din dotare trebuie să fie actualizată din punct de 

vedere tehnic, iar bazele de date comune trebuie să ofere un cadru solid de cooperare 

operațională; 

- Consolidarea suportului tehnic oferit în vederea supravegherii segmentului de frontieră 

fluvială cu echipament de vedere pe timp de noapte pentru a descoperi eventualele tentative 

de trecere ilegală în care sunt implicate ambarcaţiuni, în special în zona de responsabilitate; 

- Crearea unui mecanism comun de cooperare în timp real cu autorităţile bulgare pentru 

prinderea facilitatorilor care utilizează ambarcaţiuni pentru transportul migranţilor; 

- Realizarea unui ghid comun de abordare cu profesionalism a activităţii de intervievare a 

migranţilor. Pe lângă informaţiile colectate în mod uzual, dirijarea interviurilor în vederea 

obţinerii de informaţii referitoare la: Motivul alegerii rutei; Detalii referitoare la timpul 
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petrecut pe teritoriul Bulgariei; Cunoştinţe despre persoane de contact (facilitatori) în 

centrele de cazare din România; Detalii despre autoturismele cu care au fost transportate 

persoanele; 

- Consolidarea cooperării la nivel național și realizarea unui schimb de informaţii mai eficient 

cu Inspectoratul General pentru Imigrări cu privire la migranţii aflaţi în centrele de cazare şi 

depistarea facilitatorilor care îi racolează; 

- Crearea unei noi baze de date pentru menţinerea modului exigent de efectuare a controlului 

automărfarelor care circulă pe ruta Turcia/Grecia – Bulgaria –România – Ungaria - 

Europa de Vest.  În permanenţă se va avea în vedere: controlul cabinei, controlul exterior al 

automărfarului (lada de scule, de alimente, şasiul remorcii, integritatea şnurului asigurator şi 

a sigiliului aplicat, corespondenţa acestuia cu cel înscris în documentele de însoţire a mărfii, 

integritatea prelatei), folosirea aparatelor pentru depistarea concentraţiei de CO2 în 

compartimentul destinat mărfurilor respectiv HBD - de detectare a bătăilor inimii).  

Efectuarea de analize de risc tactic în P.T.F.-uri şi utilizarea indicatorilor şi profilelor de risc 

rezultate din cazuistica recentă a P.T.F.-urilor din zona de responsabilitate a I.T.P.F.Giurgiu, 

în vederea selectării mijloacelor de transport pentru controlul amănunţit. 

- Promovarea activităților desfăsurate de către autoritățile de frontieră cu scopul de a 

conștientiza și a atrage noi persoane de legătură din rândul celor ce îşi desfăşoară activitatea 

în zona de frontieră precum şi instruirea persoanelor aflate în agentură cu privire la 

fenomenul migraţiei ilegale în scopul contracarării tentativelor de trecere ilegală la frontiera 

verde. 

Toate aceste elemente vin să completeze și să actualizeze cadrul legal și procedural existent, 

aducând un plus de eficiență activităților comune întreprinse în zonele de frontieră. Este adevărat că 

întreaga imagine trebuie sincronizată cu contextul european de manifestare a principiilor 

managementului integrat al frontierelor. 

 

 *  *  *  *  * 
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