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Frontex de aproape

Pentru prima dată în istoria sa, Uniunea 
Europeană are propriul serviciu 
cu personal în uniformă: corpul 
permanent al poliției de frontieră și 
al gărzii de coastă la nivel european. 
Acesta este format din agenți ai 
Frontex și ai statelor membre care vin 
în sprijinul autorităților naționale ce 
se confruntă cu dificultăți majore la 
frontierele externe.
Membrii corpului permanent vor 
lucra în principal la frontierele UE, 
dar la nevoie pot fi mobilizați și în 
afara Uniunii, în țările care solicită 
ajutorul Frontex la granițele. Membrii 
corpului permanent au multe dintre 
atribuțiile pe care le au și agenții 
naționali de poliție de frontieră. Ei 
pot să verifice identitatea și cetățenia 
persoanelor, să permită sau să 
refuze intrarea în UE și să patruleze 
între punctele de trecere a frontierei.

Corpul permanent al 
poliției de frontieră și al 
gărzii de coastă la nivel 
european

Frontex, Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră 
și Garda de Coastă, sprijină statele membre ale UE 
și țările asociate spațiului Schengen în gestionarea 
frontierelor externe ale UE și în combaterea 
criminalității transfrontaliere.

Prin intermediul nou-creatului corp permanent, primul 
serviciu european cu personal în uniformă, Frontex 
este prezent acolo unde statele Europei au nevoie de 
asistență, conlucrând cu acestea pentru a spori siguranța și 
securitatea Europei.
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Frontex cunoaște situația de la frontierele externe, știe unde 
au loc evenimente și ce măsuri trebuie luate.
Agenția urmărește constant situația existentă la 
frontierele UE și dincolo de acestea și evaluează diverse 
tipuri de riscuri. Toate activitățile noastre au la bază 
o astfel de analiză.

Frontex monitorizează, analizează și compilează informații 
dintr-o varietate de surse. Printre acestea se numără imagini 

și date obținute cu ajutorul avioanelor, al dronelor și al 
sateliților, precum și informații provenite de la autorități 
naționale și din surse deschise.

 ■ Monitorizare non-stop a frontierelor externe

 ■ Rapoarte de situație și de analiză a riscurilor

 ■ Transmisii video în timp real din zborurile de supraveghere

Cunoscând aceste lucruri, Frontex poate ajuta statele 
membre să depisteze potențialele puncte slabe și să reducă 
vulnerabilitatea frontierelor externe ale Europei.

Frontex ajută statele membre ale UE și țările asociate 
spațiului Schengen să garanteze siguranța, securitatea și 
buna funcționare a frontierelor externe. Agenția oferă sprijin 
operațional flexibil, detașând agenți și aparatură, cum ar 
fi avioane și nave, acolo unde autoritățile naționale au cea 
mai mare nevoie de ele. În acest proces, un rol esențial îl au 
membrii corpului permanent european, care pot fi mobilizați 
rapid la frontierele externe ale UE și dincolo de acestea.

Securitatea frontierelor externe ale Europei este 
prioritatea noastră. Pe toată lungimea frontierelor, 
agenții Frontex ajută autoritățile naționale să lupte 
împotriva criminalității.

Participăm la combaterea contrabandei cu droguri, arme 
și autovehicule furate, precum și la combaterea traficului 
și a introducerii ilegale de persoane. Centrul de excelență 
al Frontex pentru combaterea fraudării documentelor 
dispune de experți și echipamente care ajută la depistarea 
documentelor falsificate, utilizate deseori pentru comiterea 
mai multor ilegalități.

SĂ FIM LA CURENT

SĂ SPRIJINIM
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În curând, agenții Frontex din cadrul poliției de frontieră și 
al gărzii de coastă vor putea să se bazeze pe dotări proprii. 
Agenția progresează în cadrul demersurilor de cumpărare 
și achiziționare în leasing a propriilor vehicule de patrulare, 
ambarcațiuni, avioane și alte aparate.

Una dintre principalele sarcini ale Frontex constă în 
identificarea de tehnologii inovatoare care să poată fi utilizate 

pentru controlul frontierelor, cum ar fi inteligența artificială, 
controalele la frontieră „din mers” și aeronavele pilotate de 
la distanță. Agenția comunică rezultatele sale autorităților 
naționale de aplicare a legii din UE.

Un alt obiectiv al Frontex este să asigure cele mai înalte 
standarde de control la frontieră pe tot cuprinsul Europei, 
prin formarea a sute de agenți în fiecare an.

Evenimentele survenite în afara Uniunii Europene au un 
impact direct asupra siguranței și securității noastre. Din 
acest motiv, Frontex este activă și în afara UE, în țări precum 
Albania, având și o rețea de ofițeri de legătură în Africa, în 
Balcanii de Vest și în Turcia.

Frontex este un partener de bază al statelor membre ale 
UE în demersurile de returnare a persoanelor despre care 
autoritățile naționale consideră că se află într-o situație de 
ședere ilegală în Europa. Este vorba despre persoanele care 
au primit o decizie de returnare de la o instanță sau de la 
autoritățile naționale după ce au epuizat toate căile legale de 

a rămâne în UE, precum și de cele care au comis infracțiuni 
sau au depășit durata de ședere autorizată prin viză.

În prezent, una din 10 persoane returnate din Uniunea 
Europeană este trimisă înapoi cu ajutorul Frontex. Agenția 
coordonează și finanțează operațiunile de returnare din 
statele membre, închiriază avioane și rezervă locuri la 
zboruri comerciale pentru returnări. De asemenea, Frontex 
eficientizează procedura de returnare ajutând autoritățile 
naționale să obțină documente de călătorie și facilitând alte 
contacte cu autoritățile din țările de destinație.
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ZONE DE OPERAŢIUNI ALE FRONTEX

Operațiunea comună Themis (Italia)
Operațiunea comună Poseidon Sea (Grecia)
Operațiuni Indalo și Minerva (Spania)
Balcanii de Vest (Albania, Muntenegru)
Bulgaria
Ungaria
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Plac Europejski 6
00-844 Warsaw, Poland
frontex@frontex.europa.eu
www.frontex.europa.eu

Începând din 2022, Frontex va gestiona unitatea centrală ETIAS – Sistemul 
european de informații și de autorizare privind călătoriile. Noul sistem va 
întări securitatea spațiului Schengen prin efectuarea unui control timpuriu al 
persoanelor care pot călători în UE fără viză.

Frontex va avea un rol esențial în cadrul ETIAS, contribuind la verificarea cererilor de 
autorizare a călătoriilor timp de 24 de ore din 24, șapte zile pe săptămână. De asemenea, 
agenția se va asigura că sistemul depistează potențialele amenințări la adresa siguranței 
tuturor europenilor.

PRIVIND ÎN PERSPECTIVĂ
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