
Versiunea 2.0
Numărul de referinţă: 17600 / 2013 ro

Optimizat pentru vizualizare digitală

română

Model comun de analiză 
de risc integrată
Rezumat



2

Frontex · Model comun de analiză de risc integrată

Conţinut

Introducere #3

Prezentarea generală a riscului #4

Ameninţarea #6

Vulnerabilitatea #8

Impactul #10

Evaluarea riscului #11

Colectarea datelor şi a informaţiilor #12

Sistemul de clasificare a evaluării informaţiilor #13

Exemple de produse dezvoltate de Unitatea Frontex 
de Analiză de Risc #14

Ciclul informaţional #15

Înfiinţarea unităţii de analiză de risc în statele membre #16

Tehnici de evaluare #17

Glosar de termeni-cheie #18

Guidelines for
Risk Analysis Units
Structure and tools for the application 
of CIRAM version 2.0

Common 
Integrated 
Risk 
Analysis 
Model
a comprehensive update

version 2.0

CIRAM-ul elaborat de Frontex este descris în două docu-
mente. Primul (stânga) descrie modelul general, în timp ce 
al doilea (dreapta) se axează pe implementarea sa prac-
tică, prezentând structura şi instrumentele pentru aplica-
rea modelului. Această broşură este o sinteză a celor două 
documente.



3

Frontex · Model comun de analiză de risc integrată
[Conţinut]

Introducere

Scopul Modelului Comun de Analiză de Risc integrată (CIRAM) este de 
a stabili o metodologie clară şi transparentă pentru analiza de risc în ve-
derea facilitării schimbului de informaţii şi a cooperării eficiente în do-
meniul securităţii frontierelor. CIRAM doreşte să promoveze un concept 
comun al analizei de risc şi să contribuie la o mai mare coerenţă în ceea 
ce priveşte gestionarea frontierelor externe. În conformitate cu artico-
lul 4 din Regulamentul Frontex dezvoltarea şi punerea în aplicare a CI-
RAM este o obligaţie legală.

Articolul 4 din Regulamentul Frontex
(CE 2007/2004)

Analiză de risc

Agenţia elaborează şi aplică un model comun de analiză integrată de risc La ela-
borarea trunchiului comun al planului de învăţământ pentru formarea poliţiştilor 
de frontieră Agenţia foloseşte rezultatele modelului comun de analiză integrată 
de risc.

Ce înseamnă CIRAM?

Deşi legiuitorul nu a furnizat definiţiile termenilor, în elaborarea versiu-
nii 2.0 s-au utilizat următoarele noţiuni:

„Comun” se referă la o metodologie, elaborată de statele membre şi 
Frontex, care poate fi aplicată atât la nivel naţional, cât şi la nivel UE.

„Integrat” se referă la obiectivul Frontex de a promova managemen-
tul integrat al frontierei asigurând un nivel ridicat şi uniform al controlu-
lui şi supravegherii frontierelor externe. O abordare integrată a analizei 
de risc asigură legătura cu alte organe / autorităţi cu atribuţii de aplicare 
a legii la frontiere, cum ar fi autorităţile vamale, birourile / servicii de imi-
grare şi poliţia naţională.

„Analiză de risc” se referă la examinarea sistematică a componentelor 
riscurilor în scopul informării factorilor de decizie.

„Model” se referă la un cadru analitic, care asigură un vocabular şi o struc-
tură comună pentru analiza de risc în Statele Membre. Acesta nu este un 
algoritm care furnizează rezultate absolute.
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Prezentarea generală a riscului

Pentru managementul frontierelor externe riscul este definit ca magnitu-
dinea şi probabilitatea de apariţie a unei ameninţări la frontierele externe, 
care ar avea un impact asupra securităţii interne a UE, asupra securită-
ţii frontierelor externe, asupra fluxului optim de persoane la frontierele 
externe sau care ar avea consecinţe umanitare, având în vedere măsu-
rile existente la frontiere cât şi în interiorul UE.

Astfel, în contextul managementului frontierelor externe, se poate con-
sidera că riscul are trei componente: (1) ameninţarea care va fi evaluată 
din perspectiva magnitudinii şi probabilităţii –, (2) vulnerabilitatea în ra-
port cu ameninţarea (nivelul şi eficienţa răspunsului la ameninţare) – şi 
(3) impactul – (impactul în cazul în care ameninţarea devine reală, asupra 
securităţii interne a UE, asupra securităţii frontierelor externe, precum 
şi impactul în domeniul umanitar şi consecinţa asupra managementului 
eficace al trecerii de bună credinţă a frontierei).

Cele trei componente nu sunt izolate şi nu vor fi evaluate într-o ordine 
fixă, fiecare putând fi privită ca o perspectivă diferită din care poate fi 
studiat riscul. Evaluarea uneia dintre componente asigură materialul pen-
tru evaluarea celorlalte două.

În ceea ce priveşte informarea factorilor de decizie analiza de risc im-
plică o perioadă de referinţă – o zi, o săptămână, o lună sau un an. De 
exemplu, analiza de risc de la nivelul punctelor de trecere a frontierei 
(PTF) va fi elaborată pentru a facilita deciziile pe termen scurt, precum 
mobilizarea resurselor pentru ziua în curs sau săptămâna următoare, în 
timp ce analiza de risc care trebuie să vină în sprijinul procesului de lu-

are a deciziilor la nivelul Consiliului de administraţie al Frontex este rea-
lizată pe o perioadă de un an.

Riscurile sunt identificate şi apoi evaluate în fucţie de nivelul de ame-
ninţare, vulnerabilitate şi impact, fiind ulterior comunicate factorilor de 
decizie. În timp ce analiştii sunt responsabili cu identificarea şi evaluarea 
ameninţării, factorii de decizie sunt responsabili, în cadrul competenţe-
lor lor de luare a deciziilor, cu gestionarea riscurilor.

Exemple: Analiştii strategici de risc din cadrul Frontex comunică riscu-
rile Consiliului de administraţie, astfel încât acesta să poată lua o decizie 
informată cu privire la alocarea bugetului anual în funcţie de o vari-
etate de riscuri. Analiştii de risc de la nivelul PTF comunică riscurile 
operaţionale şefului PTF, astfel încât acesta să poată lua o decizie in-
formată atunci când alocă personalul pentru control şi supraveghere.

Definirea exactă a probabilităţii, prin utilizarea,de exemplu, a metode-
lor de determinare a acesteia, este adesea imposibilă. Cu toate acestea, 
este utilă folosirea constantă a aceluiaşi vocabular pentru a face referire 
la acelaşi nivel de probabilitate.
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RISC

VulnerabilitateAmeninţare Impact

Magnitudine & Probabilitate
Nivel de vulnerabilitate 

(UE, SM de intrare/destinaţie)
Nivel  de impact al ameninţării 
(UE, SM de intrare/destinaţie)

Permeabilitatea frontierei 
(teren, infrastructură, capabilităţi, fluxuri)

Securitatea internă şi la frontieră

Cine, Unde, Când

Rute (dificultate şi distanţe)
acces la facilitare

Trenduri şi predicţii 
(creştere, descreştere, stabil, istoric)

Factori PUSH

Activităţi operaţionale 
(personal, pregătire, interoperabilitate)

Eficienţa măsurilor de combatere

Factori PULL

Abilitatea de a gestiona fluxul
de pasageri legitimi la frontiere

Impact umanitar

Metode folosite
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Ameninţarea

Ameninţarea este definită ca forţa sau presiunea care acţionează la 
frontierele externe. Se caracterizează prin magnitudine şi probabilita-
tea de apariţie a acesteia.

Identificarea ameninţărilor presupune capacitatea de a centraliza, în cea 
mai potivită formă pentru factorii de decizie, datele şi informaţiile care 
au fost comunicate analiştilor sau colectate de aceştia. Există nume-
roase tehnici de identificare a ameninţărilor iar unele dintre acestea se 
completează reciproc.

O descriere exhaustivă a tuturor ameninţărilor ar fi prea lungă pentru 
a veni în sprijinul procesului de luare a deciziei. În mod empiric, este pre-
ferabil să se comunice factorilor de decizie între cinci şi zece ameninţări. 
În unele cazuri, se va avea în vedere o singură ameninţare.

Descrierea unei ameninţări include de obicei, descrierea modului de ope-
rare, obiectivele autorului infracţiunii, motivele şi capabilităţile (cine, unde, 
când, câţi), tendinţele şi predicţiile, factorii de tip „push” care îi influen-
ţează magnitudinea şi probabilitatea.

Analiştii trebuie să le prezinte factorilor de decizie o anumită valoare 
a magnitudinii ameninţării, astfel încât diferite ameninţări să poată fi 

comparate şi astfel să fie stabilite priorităţile. De exemplu, magnitudi-
nea ameninţării trecerii ilegale a frontierei de-a lungul frontierei externe 
diferă mult, de la câteva mii de treceri ilegale pe lună în timpul perioadei 
de criză în zona mediteraneană, până la mai puţin de 10 pe an de-a lun-
gul anumitor secţiuni ale frontierei externe. În cazul în care măsurătorile 
exacte nu sunt posibile pot fi utilizate scale sau niveluri relative.

Deoarece scopul analizei este de a furniza informaţii pentru luarea deci-
ziei, iar deciziile vor avea efecte în viitor, analiza ameninţării are prin ur-
mare un caracter anticipativ şi trebuie să facă referire la o probabilitate 
pentru un interval de timp prestabilit. Evaluarea probabilităţii unei ame-
ninţări face parte din fluxul informaţional care va sprijini procesul de lu-
are a deciziilor.

De exemplu, analistul trebuie să specifice că ameninţarea trecerii ile-
gale a frontierei între PTF X şi PTF Y este foarte probabilă, date fiind 
dovezile din trecut şi datele operative disponibile la momentul ac-
tual, în timp ce ameninţarea este puţin probabilă între PTF Y şi PTF Z. 
Aceste informaţii permit factorilor de decizie să aloce resurse în mod 
prioritar zonei cuprinse între PTF X şi PTF Y.
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Vocabular care evaluează probabilitatea unei ameninţări

Nivelul de probabilitate Măsurarea probabilităţii 
(de cele mai multe ori nu este posibilă) Fraze care exprimă probabilitatea

Sigur 100% – sigur
Fără urmă de îndoială 
Fără îndoială

Aproape sigur 93% (plus/minus 6%)

Va fi 
Aproape sigur 
Foarte probabil 
Înalt grad de probabilitate 
Cu un grad foarte înalt de probabilitate

Probabil 75% (plus/minus 12%)
Posibil 
Probabil 
Probabilitate rezonabilă

Şanse aproape egale 50% (plus/minus 10%)
Şanse egale 
Probabilitate medie

Probabil că nu 30% (plus/minus 10%)

Puţin probabil 
Probabilitate mică 
Îndoielnic 
Foarte scăzut

Aproape sigur nu 7% (plus/minus 5%)

Practic imposibil 
Aproape imposibil 
Puţine şanse 
Cu un grad mare de îndoială 
Foarte puţin probabil 
Extrem de puţin probabil 
Foarte puţine şanse 
Improbabil 
Eventualitate scăzută 
Probabilitate foarte mică

Imposibil 0% – imposibilitate
Şanse zero 
Nul 
Nicio şansă
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Vulnerabilitatea

Vulnerabilitatea este determinată de capacitatea unui sistem de a com-
bate o ameninţare.

Vulnerabilitatea nu înseamnă vulnerabilitatea grupurilor infracţionale, 
care este o definiţie des utilizată în literatura de specialitate, ci o descri-
ere a nivelului capacităţii sistemelor instituite de a detecta sau preveni 
o ameninţare.

Printre factorii principali care influenţează vulnerabilitatea se numără ca-
racteristicile geografice ale zonelor de frontieră, care pot varia de la zone 
de deşert până la zone urbane dense. De asemenea, este foarte impor-
tant de ştiut dacă numărul membrilor personalului disponibili pentru su-
praveghere de-a lungul unei anumite secţiuni a frontierei, este de ordinul 
zecilor sau sutelor. Cunoaşterea capacităţii existente îi permite analistu-
lui să determine motivele tendinţei observate în datele colectate perio-
dic. De exemplu, o creştere a numărului de treceri ilegale ale frontierei 
detectate se poate datora creşterii numărului de încercări ale migranţi-
lor sau creşterii numărului de membri ai personalului care au capacita-
tea de a detecta migranţii.

Vulnerabilitatea are legătură cu aspecte care pot fi adesea analizate cu 
atenţie şi pentru care se pot face estimări corecte în mod rezonabil, de 
exemplu pe baza registrelor de personal sau a inventarului echipamen-
telor la nivelul PTF. În practică, este posibil ca simple indicaţii cu privire 
la modificarea în timp să fie suficiente pentru a indica direcţia în care se 
îndreaptă măsurile puse în aplicare.

Analiştii ar trebui să dispună de instrumentele necesare pentru a le indica 
factorilor de decizie care sunt cele mai vulnerabile secţiuni ale frontie-
rei pentru fiecare ameninţare în parte, astfel încât să existe posibilita-
tea unui răspuns rapid în cazul evenimentelor. În mod similar, factorii 
de decizie trebuie să înţeleagă terminologia utilizată de analişti pentru 
a evalua nivelul de vulnerabilitate. Prin urmare, este important ca ana-
listul să definească diferitele niveluri de vulnerabilitate, asemenea exem-
plului de mai jos.
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Exemplu de estimări calitative ale nivelului de vulnerabilitate pentru diferite aspecte de vulnerabilitate

Nivel Permeabilitatea frontierei Capacităţi operaţionale şi răspunsuri 
legale

Factori de tip „pull”: comunităţi extinse 
în statele membre, uşurinţa percepută 
a accesului fraudulos la protecţia 
internaţională şi prestaţiile sociale

Vulnerabilitate foarte mare
Terenul sau condiţiile naturale ale frontierelor 
externe sunt exploatate de ameninţare

Nu sunt disponibile competenţe sau 
răspunsuri legale pentru abordarea acestei 
ameninţări

Toţi aceşti factori sunt prezenţi

Vulnerabilitate mare
Terenul sau condiţiile naturale ale 
frontierelor externe sunt favorabile pentru 
această ameninţare

Un număr foarte limitat de competenţe 
sau răspunsuri legale este disponibil pentru 
abordarea acestei ameninţări

Mai mulţi dintre aceşti factori sunt prezenţi

Vulnerabilitate medie
Terenul sau condiţiile naturale nu 
condiţionează dezvoltarea acestei ameninţări

Un număr moderat de competenţe sau 
răspunsuri legale este disponibil pentru 
abordarea acestei ameninţări

Unul din aceşti factori este prezent

Vulnerabilitate scăzută
Terenul sau condiţiile naturale împiedică 
dezvoltarea acestei ameninţări

Un număr suficient de competenţe sau 
răspunsuri legale este disponibil pentru 
abordarea acestei ameninţări

Niciunul din aceşti factori nu este prezent
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Impactul

Impactul este definit de efectele unei ameninţări asupra securităţii in-
terne şi a securităţii la frontierele externe. De asemeanea, impacturile pot 
fi analizate din perspectiva efectelor asupra fluxului optim de persoane 
la frontieră precum şi în funcţie de consecinţele umanitare.

Menţinerea securităţii frontierei şi a securităţii interne a UE, constituie 
raţiunea principală a activităţii Frontex şi a autorităţilor cu atribuţii în 
ceea ce priveşte frontiera din statele membre. Riscurile sunt ulterior eva-
luate, în funcţie de impactul lor asupra frontierei şi securităţii interne.

O parte din evaluare include o analiză a impactului asupra capacităţii de 
a gestiona fluxul de persoane, pentru a asigura niveluri optime ale aces-
tuia conform prevederilor Codului Frontierelor Schengen.

De asemenea, poliţiştii de frontieră sunt adesea primele autorităţi care 
iau contact cu persoanele care necesită asistenţă internaţională. Drep-
turile fundamentale stau la baza activităţilor operaţionale şi de analiză 
ale Frontex şi, astfel, impactul umanitar al riscurilor identificate de Uni-
tatea de Analiză de Risc, este analizat cu atenţie.

În cazul în care nu sunt disponibile evaluări cantitative sau calitative, im-
pactul poate fi măsurat pe baza descrierii rezultatelor analizei inductive 
(„estimare avizată”) sau ale analizei scenariilor. Ca în cazul unui alt tip 
de evaluări, este util să se definească în mod clar nivelul diferit de im-
pact utilizat în evaluare.

Exemple de estimări calitative ale nivelului de impact aferente mi-
graţiei ilegale:

Impact Critic Foarte 
Important Important Scăzut

Pierdere 
de vieţi 
omeneşti

Vieţile omeneşti 
sunt expuse 
riscurilor de 
un număr 
foarte mare de 
evenimente (de 
exemplu, > 75%)

Vieţile omeneşti 
sunt expuse 
riscurilor de un 
număr mare 
de evenimente 
(de exemplu, 
20% < x < 75%)

Vieţile omeneşti 
sunt expuse 
riscurilor de un 
număr moderat 
de evenimente 
(< 20%)

Vieţile 
omeneşti nu 
sunt afectate
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Evaluarea riscului

Este posibil ca exprimarea numerică a nivelului de risc, de exemplu în pro-
cente, să transmită factorilor de decizie un fals sentiment de exactitate. 
Estimările cantitative ale nivelurilor de risc se aplică doar în cazuri parti-
culare, în care este disponibilă o cantitate mare de date şi rezultatele pot 
fi validate de-a lungul timpului. În ceea ce priveşte managementul fronti-
erelor, acesta nu face, cel mai probabil, obiectul acestor estimări, iar ana-
liştii trebuie să se bazeze în primul rând pe descrieri calitative ale riscurilor.

În majoritatea cazurilor, se recomandă să se recurgă la evaluări calitative 
şi clasificarea riscurilor în categorii de importanţă. Analistul are respon-
sabilitatea de a alege numărul de niveluri de risc şi de a-şi documenta 
opiniile cu privire la risc.

Nivelurile de risc pot fi descrise utilizând o terminologie variată, dar exem-
plele de mai jos furnizează câteva recomandări. Descrierile nivelurilor 
de risc sunt un rezultat important al procesului de analiză şi sunt esen-
ţiale pentru sprijinirea procesului de luare a deciziei. Analiştii trebuie să 
ţină cont de faptul că activitatea lor influenţează deciziile şi trebuie să 
facă tot posibilul pentru ca descrierile şi explicaţiile să fie cât mai clare.

Exemple de trei niveluri de risc

Nivelul de risc Descriere

Scăzut

Risc acceptabil. Impactul poate fi gestionat, iar 
vulnerabilitatea este acceptabilă, dar ameninţările trebuie 
monitorizate pentru a descoperi schimbările ce ar putea 
duce la creşterea nivelului de risc.

Mediu

Risc tolerabil, dar impactul nu este uşor de gestionat având 
în vedere capacităţile actuale. O mică creştere a magnitudinii 
ameninţării ar putea pune în pericol eficienţa răspunsului. 
Dezvoltarea ameninţării trebuie monitorizată continuu, 
analizând dacă este necesar să se aplice şi alte măsuri.

Ridicat
Risc neacceptabil. Impacturile nu pot fi gestionate 
adecvat având în vedere capacităţile existente şi înainte ca 
tratamentul de reducere a riscului să fie implementat.
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Colectarea datelor şi a informaţiilor

Eficacitatea analizei de risc depinde de accesul la un volum suficient de 
date şi informaţii. Colectarea datelor / informaţiilor reprezintă un efort 
de cooperare între unităţile analitice şi alte entităţi care colectează date. 
Datele / informaţiile pot fi primite din surse variate şi pot fi date clasifi-
cate sau date disponibile publicului.

Datele (metrice) sunt cel mai adesea utilizate pentru a descrie tiparul şi 
tendinţa într-o evaluare a ameninţării, precum şi magnitudinea ame-
ninţării, dar pot fi, de asemenea, incluse în evaluarea vulnerabilităţii sau 
a unui impact.

La nivel naţional, sursele potenţiale de date rapid accesibile sunt:
 ◆ baze de date specializate, precum VIS, SIS, Eurodac;
 ◆ baze de date în care se înregistrează fluxul de persoane;
 ◆ evidenţa numărului de poliţişti de frontieră.

La nivelul Frontex, începând din anul 2008, Reţeaua Frontex a Unităţi-
lor de Analiză de Risc a colectat lunar date cu privire la: detecţii de tre-
ceri ilegale a frontierei între PTF-uri, detecţii de intrare clandestină prin 
PTF-uri, detecţii de persoane suspecte de a fi facilitatori, detecţii de şe-
dere ilegală, refuzuri ale intrării, cereri de azil, detecţii de documente false, 
decizii de returnare emise, returnări efective.

Informaţiile (date non-metrice) sunt esenţiale pentru identificarea şi ca-
racterizarea riscurilor, ameninţărilor, vulnerabilităţii şi impacturilor.

La nivel naţional, sursele potenţiale de informaţii rapid accesibile sunt:
 ◆ baze de date naţionale în care se înregistrează informaţiile cu privire 

la persoane (ţara de origine, motivul vizitei, informaţiile de călătorie, 
tipul de vehicul cu care trece frontiera etc.)

 ◆ baze de date din domeniul aplicării legii, inclusiv baze de date care 
înregistrează persoanele căutate, cazierul judiciar, declaraţiile date 
de persoanele reţinute, informaţii prelucrate, documente furate etc.

 ◆ rapoarte care furnizează analize sau tablouri situaţionale şi surse 
deschise.

La nivelul Frontex, începând din 2008, Reţeaua Frontex a Unităţilor de 
Analiză de Risc a colectat de două ori pe lună rapoarte analitice care 
furnizează statelor membre rezumate cu privire la patru subiecte: ţările 
terţe, situaţia la frontieră, şederea ilegală pe teritoriul UE, modificările 
instituţionale la nivel naţional.
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Sistemul de clasificare a evaluării informaţiilor

Se utilizează multe sisteme de evaluare a informaţiilor, dar cel mai frec-
vent este sistemul de evaluare a  informaţiilor tip 4×4. În cadrul aces-
tui sistem, informaţiile / datele sunt evaluate pe baza a două dimensiuni, 
prima fiind credibilitatea sursei informaţiilor / datelor, iar a doua valabi-
litatea informaţiilor / datelor. Aceste două dimensiuni sunt evaluate pe 
baza unei scale cu 4 niveluri, după cum urmează:

Evaluarea credibilităţii sursei

Clasificare Descriere

A
Nu există nicio îndoială cu privire la autenticitatea, credibilitatea 
şi competenţa sursei; dacă informaţiile sunt furnizate de o sursă 
care, în trecut, s-a dovedit a fi de încredere în toate situaţiile

B
O sursă care a furnizat informaţii, care s-au dovedit a fi de 
încredere în majoritatea situaţiilor

C
O sursă care a furnizat informaţii, care s-au dovedit a nu fi de 
încredere în majoritatea situaţiilor

X Credibilitatea sursei nu poate fi evaluată

Evaluarea valabilităţii informaţiilor/datelor

Clasificare Descriere

1
Informaţie a cărui exactitate nu este pusă la îndoială şi de multe 
ori este confirmată de alte surse

2
Informaţie cunoscută personal de sursă, dar care nu este 
cunoscută personal de funcţionarul care o transmite mai departe 
şi este probabil adevărată

3 Informaţie care nu este adevărată

4 Informaţie care este necunoscută faptic

De exemplu, informaţiile provenite de la o sursă sigură (clasificată ca 
fiind de nivel A) şi evaluate ca fiind corecte (clasificate ca fiind de ni-
vel 1), vor fi numite informaţii „A1”. Informaţiile furnizate de o sursă 
care nu poate fi evaluată şi care sunt necunoscute faptic, vor fi nu-
mite informaţii „X4”.
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Exemple de produse dezvoltate de Unitatea Frontex de 
Analiză de Risc

ARA – Analiza de risc anuală

Raport anual cu privire la situaţia migraţiei ilegale în anul precedent, per-
spective şi recomandări de viitor folosite în sprijinul planificării activită-
ţilor operaţionale ale Frontex pentru anul următor.

SARA – Analiza de risc semestrială

Actualizare semestrială a ARA, inclusiv, dacă este necesar, evaluarea şi 
ajustarea recomandărilor.

FRAN trimestrial

Raport trimestrial care furnizează feedback şi analiza tendinţelor de mi-
graţie ilegală, pe baza schimbului de informaţii din cadrul FRAN.

TRA – Analiza de risc specifică

Raport analitic care se concentrează pe un fenomen sau o zonă geogra-
fică specifică; de exemplu, migraţia ilegală a populaţiei din Irak în UE sau 
impactul crizei financiare asupra migraţiei ilegale în UE.

TFA – Evaluarea tactică specifică

Raport analitic care sprijină planificarea unei operaţiuni comune specifice.

WAR – Raport analitic săptămânal
Analiză săptămânală a informaţiilor colectate în timpul unei anumite ope-
raţiuni comune, pentru echipa operaţională şi autorităţile statului gazdă.
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Ciclul informaţional

Informaţiile prelucrate constituie baza analizei de risc, fiind definite ca 
orice informaţii, primite sau transmise, care au legătură cu una din compo-
nentele riscului, respectiv, o ameninţare, o vulnerabilitate sau un impact.

În contextul controlului de frontieră, informaţiile prelucrate se referă cu 
precădere la informaţiile referitoare la anumite evenimente legate de tre-
cerea frontierei (în special activităţi ilegale), care pot fi utilizate în scopuri 
operaţionale. ,Exemple de informaţii prelucrate privind securitatea fron-
tierei ar putea fi informaţii despre migranţi care intenţionează să treacă 
ilegal frontiera sau informaţii despre anumite transporturi de droguri.

Procesul de structurare a informaţiilor prelucrate este numit ciclu infor-
maţional. Acesta este un ciclu care poate fi definit şi care asigură efi-
cacitatea activităţilor de aplicare a legii prin intermediul unui sistem de 
verificări şi echilibrări.

1.  
Trasarea sarcinii

8. 
Revizuire

7. 
Diseminare

6.  
Întocmirea 
raportului 5. 

Analiză 
şi 

interpretare

 

4. 
Colaţionare

3. 
Evaluare

2.  

Colectare
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Înfiinţarea unităţii de analiză de risc în statele membre

Fiecare stat membru este încurajat să înfiinţeze şi să menţină o unitate 
de analiză de risc.

Funcţia unei unităţi de analiză de risc este de a colecta informaţii re-
feritoare la securitatea frontierei şi în sens mai general, securitatea in-
ternă a UE. În aceste scopuri, unităţile de analiză de risc vor elabora şi 
disemina rapoarte şi evaluări analitice. Acestea vor cuprinde tendinţele 
generale sau specifice, rutele, modurile de operare şi mijloacele de trans-
port utilizate pentru activităţi infracţionale şi posibila implicare a reţe-
lelor de crimă organizată.

Unităţile de analiză de risc au responsabilitatea de a transmite informa-
ţii despre care se presupune că pot avea un impact în afara frontiere-
lor Statelor Membre, atât asupra Frontex, cât şi asupra statelor membre 
afectate. Cooperarea este indispensabilă pentru gestionarea eficace 
a frontierelor externe.

Managementul eficient al unităţii de analiză de risc este esenţial pentru 
calitatea activităţilor analitice. Astfel, conducătorii unităţilor de analiză de 
risc au o serie de responsabilităţi de conducere, care cuprind printre altele:
 ◆ direcţionarea şi gestionarea resurselor;
 ◆ menţinerea relaţiilor cu alte agenţii / departamente interesate;
 ◆ îndeplinirea rolului de punct de legătură între autorităţile naţionale 

şi internaţionale;

 ◆ asigurarea coeziunii, cooperării şi schimbului de informaţii / informa-
ţii prelucrate;

 ◆ contribuţia la planificarea activităţilor şi stabilirea priorităţilor;
 ◆ dezvoltarea de soluţii pentru eventuale probleme sau deficienţe;
 ◆ actualizarea şi modificarea metodelor de lucru ale unităţii;
 ◆ asumarea altor iniţiative care pot îmbunătăţi funcţionarea unităţii 

de analiză de risc.
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Tehnici de evaluare

O gamă diversă de tehnici de evaluare poate fi utilizată pentru diferite 
scopuri analitice. Alegerea tehnicii depinde de datele şi informaţiile dis-
ponibile, de nivelul factorului de decizie care trebuie să fie informat şi de 
timpul acordat pentru efectuarea analizei, precum şi de gradul de famili-
arizare a analistului cu tehnicile. Câteva din metodele cele mai utilizate şi 
mai polivalente sunt descrise mai jos, pentru a servi drept îndrumare, dar 
lista nu este exhaustivă. Analiştii trebuie să aleagă tehnica pe care o cu-
nosc cel mai bine şi prin care au obţinut anterior cele mai bune rezultate. 
Diferitele tehnici pot fi aplicate pentru a crea diverse produse analitice, 
de exemplu evaluări ale ameninţării, vulnerabilităţii sau ale impactului.

Brainstorming: aceasta este o tehnică de imaginaţie aplicată care im-
plică stimularea conversaţiei libere în cadrul unui grup de specialişti. Ac-
centul semnificativ pe care această tehnică îl pune pe imaginaţie şi pe 
influenţarea reciprocă a ideilor face ca aceasta să fie deosebit de utilă în 
situaţii în care nu există date disponibile sau în care se doreşte renunţa-
rea la un mod de gândire predominant.

Solicitarea de opinii calificate: această metodologie asigură o cale de 
a implica în mod structural experţii în domeniile principale de interes pen-
tru securitatea frontierei (migraţie ilegală, infracţionalitate şi terorism).
Aceasta cuprinde o abordare nuanţată care vizează extinderea fondului 
de cunoştinţe şi este în principal calitativă prin natura sa. Anumite me-
tode cantitative pot fi combinate (de exemplu, cerându-le experţilor să 
clasifice ameninţările).

Analiza tiparelor şi a tendinţelor: o abordare care poate combina dife-
rite instrumente. Accesul la date istorice (statistici cu privire la evenimen-
tele anterioare) este important pentru această metodologie.

Sondaje: acestea se concentrează în principal pe analiza vulnerabilită-
ţilor (utilizând o abordare ştiinţifică pentru a extrapola cu privire la nu-
mărul total de persoane pe baza tehnicilor de capturare / recapturare. 
De exemplu numărul de infractori care trec frontiera capturaţi în raport 
cu numărul total de infractori care trec frontiera în perioada respectivă. 
De asemenea, aceste informaţii sunt utile pentru analiza ameninţărilor.
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Glosar de termeni-cheie

Analiză: studiul riscului, al ameninţării, al vulnerabilităţii sau al impactu-
lui, care duce la identificarea, descrierea şi evaluarea acestora.

Evaluare: opinia analistului cu privire la importanţa riscurilor, amenin-
ţării, vulnerabilităţii sau a impactului identificat.

Frontiere externe: se referă la frontierele statelor membre ale UE cu 
statele care nu sunt membre ale UE. Prin extensie, se referă, de aseme-
nea, la frontierele dintre statele asociate la Acordul Schengen şi statele 
care nu sunt membre UE. De exemplu, frontiera dintre Polonia şi Ucraina 
este o frontieră externă şi prin extensie, frontiera dintre Norvegia şi Rusia 
este, de asemenea, o frontieră externă. În schimb, frontiera dintre Sue-
dia şi Norvegia sau cele dintre Franţa şi Regatul Unit (pe cale feroviară), 
Ungaria şi România sau Spania şi Portugalia, nu sunt frontiere externe.

Impact: impactul este definit de efectele unei ameninţări asupra se-
curităţii interne şi a securităţii la frontierele externe. Impacturile pot fi 
analizate luând în calcul efectele asupra fluxului optim de persoane la 
frontieră, şi în funcţie de consecinţele umanitare.

Indicator: acesta se referă la un element unic de date care acţionează ca 
reper sau indiciu, care exprimă o sugestie, condiţie sau stare. De exem-
plu, un indicator poate sugera un eveniment specific sau o activitate în 
curs de desfăşurare sau un set de condiţii pentru producerea evenimen-
tului respectiv sau poate sugera posibile intenţii ale unei ţinte. Pentru 
a fi utili şi convingători, indicatorii sunt cel mai bine dezvoltaţi, colectaţi 
şi evaluaţi ca „seturi”.

Informaţie: material neevaluat de orice tip, inclusiv care provine din ob-
servaţii, rapoarte, presupuneri şi zvonuri, fotografii şi alte surse, care după 
ce sunt preluctate, pot produce informaţii prelucrate.

Informaţie prelucrată: orice informaţii primite sau transmise, care au le-
gătură cu una din componentele riscului, respectiv cu o ameninţare, vul-
nerabilitate sau impact. Mai precis, în contextul controlului de frontieră, 
informaţiile prelucrate (intelligence) se referă, în mod normal, la infor-
maţii despre anumite evenimente de trecere a frontierei (în special, ac-
tivităţi ilegale) care pot fi utilizate în scopuri operaţionale.

Risc: pentru managementul frontierelor externe, riscul este definit ca 
magnitudinea şi probabilitatea de apariţie a unei ameninţări la frontie-
rele externe, care ar avea un impact asupra securităţii interne a UE, asu-
pra securităţii frontierelor externe, asupra fluxului optim de persoane la 
frontierele externe sau care ar avea consecinţe umanitare, având în ve-
dere măsurile existente la frontiere cât şi în interiorul UE.

Unitatea de Analiză de Risc (UAR): reprezintă,în cadrul managementu-
lui frontierelor externe, o unitate organizaţională (celulă, secţiune etc.) 
care este însărcinată cu desfăşurarea activităţilor aferente analizei de risc, 
pentru a asigura informarea conducerii cu alerte / evaluări / rapoarte de 
risc, privitoare la aspecte care au legătură cu securitatea frontierei, mi-
graţia ilegală, traficul de persoane şi contrabanda.
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Traficul de migranţi: spre deosebire de definiţia traficului de persoane şi 
conform definiţiei din Convenţia ONU împotriva criminalităţii organizate 
transnaţionale (denumită ONU CRT), termenul de „trafic de migranţi” 
se referă în general la tranzacţia consensuală în care un transportator şi 
persoana transportată sunt de acord să evite controlul de imigraţie din 
motive reciproc avantajoase.

Traficul de persoane: pe scurt, traficul de persoane este comerţul ilegal 
de persoane în scopul exploatării sexuale comerciale şi / sau muncii silite. 
Convenţia ONU CRT defineşte pe larg traficul de persoane.

Ameninţarea este definită ca forţa sau presiunea care acţionează la 
frontierele externe. Trebuie caracterizată prin magnitudine şi probabili-
tatea de apariţie. Analistul trebuie să descrie care din procesele sau fac-
torii, atât de pe teritoriul UE, cât şi din afara teritoriului UE, influenţează 
magnitudinea şi probabilitatea ameninţării.

Vulnerabilitatea este determinată de capacitatea unui sistem de a com-
bate / răspunde la o ameninţare. Vulnerabilitatea se referă la factorii de 
la frontieră sau de pe teritoriul UE care pot mări sau reduce magnitudi-
nea şi probabilitatea ameninţării.
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