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2019 a fost un an important  
pentru Frontex, Agenția Europeană 
pentru Poliția de Frontieră și Garda 
de Coastă.

În 2019, Frontex a continuat să depună eforturi 
susținute pentru a îndeplini mandatul care i-a 
fost încredințat în 2016, când a devenit Agen-
ția Europeană pentru Poliția de Frontieră și 
Garda de Coastă. 

2019 a fost în același timp și un an de tranzi-
ție. Împreună cu statele membre și cu Comisia 
Europeană, ne-am pregătit pentru punerea în 
aplicare a mandatului actualizat care a intrat 
în vigoare în decembrie 2019. 

Agenția a continuat să se dezvolte într-un ritm 
rapid, iar numărul total de membri ai persona-
lului a ajuns la 750 la sfârșitul anului.

În contextul extinderii prezenței sale pe teren, 
precum și a activităților operaționale și a ser-
viciilor furnizate structurilor naționale de po-
liție de frontieră și de gardă de coastă, agenția 
a utilizat în proporție de 100 % cele 333 de mili-
oane EUR alocate de autoritatea bugetară a UE 
și de țările asociate spațiului Schengen.

Returnarea migranților aflați în situație neregu-
lamentară a constituit o activitate majoră pen-
tru agenție în 2019, iar Frontex va continua să 
sprijine statele membre în demersurile de re-
turnare a persoanelor care au primit decizii ne-
gative în materie de azil.

Noile tehnologii și noile tipuri de servicii de su-
praveghere a frontierelor sunt alte domenii în 
care agenția a fost lider în materie de inovare 
în 2019, asigurând sprijin zilnic statelor mem-
bre ale UE și țărilor asociate spațiului Schengen.

În 2019, a devenit evident că rolul Frontex nu 
este doar acela de a acționa ca serviciu de ur-
gență: în prezent, agenția este în primul rând 
partenerul operațional al autorităților națio-
nale, acordând asistență și sprijin în îndeplinirea 
sarcinilor curente de gestionare a frontierelor.

Extinderea dimensiunii internaționale a ac-
tivităților Frontex a fost evidențiată de prima 
noastră operațiune desfășurată în afara Uniu-
nii Europene, respectiv în Albania. 

Frontex a acționat ca „ochii și urechile” autori-
tăților de punere în aplicare a legii la frontierele 
externe, cooperând din ce în ce mai strâns cu 
partenerii săi de la nivel național și european.

În perioada imediat următoare, Frontex va juca 
un rol esențial în verificarea a milioane de ca-
zuri de trecere legală a frontierei de către persoa-
nele care călătoresc cu regularitate. Anul trecut 
ne-am ocupat să pregătim înființarea unității 
centrale a Sistemului european de informații și 
de autorizare privind călătoriile (ETIAS). 

Tot anul trecut, adoptarea strategiei tehnice și 
operaționale pentru gestionarea europeană in-
tegrată a frontierelor (GEIF) a constituit un pro-
gres important atât pentru statele membre, cât 
și pentru agenție. Această strategie ne-a ajutat 
să ne orientăm către un nou concept operați-
onal, legat de desfășurarea în viitor a corpului 
european permanent al poliției de frontieră și 
gardă de coastă. 

Raportul 2019 pe scurt a fost structurat avându-se 
în vedere trei obiective operaționale strategice: 
trebuie să CUNOAȘTEM situația, pentru a SPRI-
JINI statele membre la frontiere și, pe baza aces-
tor cunoștințe, CONSOLIDĂM capacitatea de 
adaptare personalizată a răspunsului nostru 
operațional. 

De asemenea, urmărim ca Frontex să respecte 
cele mai înalte standarde ale UE de bună ges-
tionare administrativă și financiară, precum și 
standardele etice și juridice ale UE, care includ 
drepturile fundamentale.

De asemenea, în 2019 Frontex a pus și bazele 
acțiunilor viitoare. Am lansat primul proces de 
recrutare de polițiști de frontieră pentru Fron-
tex, care vor lucra alături de agenții naționali 
din poliția de frontieră și din garda de coastă. 

Frontex se angajează să acționeze în direcția 
unei mai bune funcționări a frontierelor ex-
terne și a creșterii siguranței acestora, asigu-
rând protecția spațiului european de libertate, 
securitate și justiție și promovând trecerea le-
gală a frontierelor, fără incidente, de către că-
lătorii de bună-credință.

Fabrice Leggeri 
director executiv
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Reperele 
anului

IAN.

Numărul  treceri lor 
neautorizate ale fronti-
erelor europene înregis-
trează cel mai scăzut nivel  
din ultimii cinci ani

FEB

Frontex contribuie la rea-
lizarea uneicapturi impor-
tante de cocaină de către 
autoritățile portugheze

MAI

Frontex lansează prima 
operațiune în afara UE, 
respectiv în Albania

IUN

Frontex deschide Celula  
de analiză a riscurilor în 
Senegal

MAR

Conferința Organizației 
Mondiale a Vămilor (OMV) 
privind frontierele inteli-
gente: „Consolidarea le-
găturii dintre Frontex și 
autoritățile vamale”

APR

Frontex, EMSA și EFCA sunt 
gazdele celui de-al doilea 
eveniment anual al gărzii 
de coastă europene
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NOV

Consiliul adoptă  
noul Regulament Frontex

AUG

Frontex începe să testeze  
utilizarea aerostatelor pen-
tru supravegherea frontie-
relor în Grecia

SEP

Frontex testează noi tehno-
logii biometrice la aeropor-
tul din Lisabona

DEC

7 500 de candidați se înscriu 
pentru a deveni primii poli-
țiști de frontieră ai Frontex

IUL

În cadrul unei operațiuni 
coordonate de Frontex timp 
de 10 zile, sunt arestate 26 
de persoane care introdu-
ceau ilegal migranți

OCT

Frontex salută noul tip 
de programe de masterat 
comun
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592
NUMĂRUL DE ZBORURI DE SUPRAVEGHERE AERIANĂ MARITIMĂ

54 800
DE PERSOANE SALVATE**

Anul în cifre*

669
DE TRAFICANȚI DE DROGURI 
DEPISTAȚI

* cifre preliminare 

** Numărul se referă la toți migranții salvați în zonele operaționale ale Frontex și cuprinde 28 670  

 de persoane salvate cu ajutorul echipamentelor cofinanțate ale agenției.

125,5
TONE DE DROGURI CONFISCATE
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3 675750
DE AGENȚI DIN POLIȚIA DE 
FRONTIERĂ ȘI DIN GARDA DE 
COASTĂ CARE AU FOST FORMAȚI

NUMĂRUL DE MEMBRI 
AI PERSONALULUI LA 
SEDIU

15 850
NUMĂRUL DE PERSOANE RETURNATE  
DE FRONTEX

6 900 
NUMĂRUL DE DOCUMENTE 
FALSIFICATE DEPISTATE

7 500
DE CANDIDATURI DEPUSE 
PENTRU POSTURI DE POLIȚIȘTI 
DE FRONTIERĂ LA FRONTEX

1 500
NUMĂRUL MEDIU DE AGENȚI AI FRONTEX  
LA FRONTIERELE UE
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Sprijinim
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Răspunsul 
operațional

Agenția oferă statelor membre ale UE și țărilor 
asociate spațiului Schengen răspunsuri opera-
ționale flexibile la frontierele proprii. Pentru 
aceasta, trimitem agenți și echipamente în țările 
care au cea mai mare nevoie de ajutorul nostru. 

În 2019, am continuat să derulăm cele trei ope-
rațiuni permanente ale noastre în Grecia, Italia 
și Spania, și am continuat numeroase alte mo-
bilizări pe teren la frontierele externe ale UE și 
în afara acestora.

În fiecare lună, aproximativ 1 500 de agenți din 
poliția de frontieră și din garda de coastă au lu-
crat în diverse locuri la frontierele UE, oferind 
asistență autorităților naționale în acțiuni de 
control la frontiere, supraveghere, înregistrarea 
migranților, culegerea de informații operative 
privind rețelele infracționale, combaterea fra-
udării documentelor și a altor tipuri de crimi-
nalitate transfrontalieră.

https://www.youtube.com/watch?v=wcpPcAWKKtk
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Situația la frontierele externe ale UE  
și ale spațiului Schengen în 2019

Una dintre modalitățile prin care Frontex sprijină 
statele membre ale UE este verificarea naționalită-
ții. Când este necesar, agenția trimite experți care să 
ajute la stabilirea naționalității migranților. Experții 
sunt instruiți, de asemenea, să identifice persoanele 
care au nevoie de protecție internațională, precum 
și persoanele aflate într-o situație vulnerabilă, inclu-
siv minorii neînsoțiți, și să le îndrume spre autorită-
țile naționale competente.

139 000
Numărul total de  
treceri ilegale ale frontierei detectate  
la frontierele externe ale UE și ale spațiului Schengen*

Zona vestică a Mării 
Mediterane 

24 000
Operațiunea  

Indalo

Zona centrală  
a Mării Mediterane 

14 000
Operațiunea  

Themis

Zona estică  
a Mării Mediterane 

82 000
Operațiunea  

Poseidon

* Harta arată numărul estimat de treceri ilegale ale frontierelor maritime  

ale UE în 2019 (date disponibile din 9 ianuarie 2020).
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Prima operațiune 
în afara Uniunii 
Europene
Frontex a lansat prima sa operațiune comună cu 
desfășurare efectivă în afara Uniunii Europene, 
sprijinind Albania în controlul frontierelor. Mo-
bilizăm agenți din țările europene, precum și 
autovehicule de patrulare și alte echipamente, 
pentru a ajuta statul vecin al UE din Balcanii de 
Vest să gestioneze migrația neregulamentară, 
dar și criminalitatea transfrontalieră și poten-
țialele amenințări teroriste. 

Agenții detașați de Frontex contribuie, de ase-
menea, la depistarea vehiculelor furate, a dro-
gurilor și a armelor, la verificarea documentelor, 
la identificarea și stabilirea naționalității mi-
granților. Totodată, aceștia fac schimb de cunoș-
tințe și de experiență cu partenerii lor albanezi.

https://www.youtube.com/watch?v=aoQpDhts6MI
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Să facem cunoștință cu agenții noștri   
Antti, polițist de frontieră finlandez detașat în 
Albania  

„Îmi ajut colegii din Albania la depistarea documen-
telor false, precum și la identificarea victimelor tra-
ficului de persoane. Deși 99,9 % din persoanele care 
trec frontiera sunt călători cu documente de călă-
torie autentice, sarcina polițiștilor de frontieră este 
de a-i identifica și de a-i opri pe cei care încearcă să 
treacă frontiera utilizând pașapoarte false. 
Pentru a menține siguranța frontierelor noastre, tre-
buie întotdeauna să fim cu un pas înaintea infracto-
rilor care falsifică documente de călătorie”.

Fabrice Leggeri, directorul executiv al Frontex, salută prezența în Albania a primilor agenți ai agenției.
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Combaterea 
criminalității la 
frontiere
Securitatea frontierelor externe ale Europei re-
prezintă prioritatea noastră, iar combaterea cri-
minalității se află în centrul tuturor activităților 
noastre. Polițiștii de frontieră au un rol esențial 
în consolidarea securității interne și în preve-
nirea sau depistarea criminalității organizate.

Agenții noștri ajută autoritățile naționale să 
lupte împotriva criminalității de-a lungul tu-
turor frontierelor UE. Aceștia detectează în fie-
care an sute de autovehicule furate și documente 
false la frontierele terestre. Ajută statele mem-
bre ale UE să depisteze drogurile și țigările in-
troduse ilegal în Uniunea Europeană pe rutele 
terestre și maritime. Agenții ajută și la detecta-
rea cazurilor de introducere ilegală de persoane 
și de trafic de persoane la nivel transfrontalier.

Culegem și facem schimb de informații privind 
criminalitatea la frontiere cu autoritățile na-
ționale și cu Europolul. Informațiile pe care le 
culegem cu privire la introducerea ilegală de per-
soane au un rol esențial în eforturile de anihilare 
a rețelelor de introducere ilegală de persoane.

În 2019, Frontex a coordonat cinci Zile de acțiune 
comună, mai precis operațiuni internaționale 
de combatere a criminalității transfrontaliere 
și a contribuit cu experți și informații la des-
fășurarea a numeroase alte operațiuni. Aceste 
operațiuni au fost coordonate prin intermediul 
Platformei multidisciplinare europene împo-
triva amenințărilor infracționale (EMPACT), ca 
parte a Ciclului de politici ale UE. Ca urmare, au-
toritățile naționale au arestat 200 de persoane 
suspectate de introducere ilegală de persoane, 
au depistat aproximativ 500 de autovehicule 
furate, 600 de documente false și au confiscat 
nouă nave suspecte.

Totodată, Frontex oferă autorităților naționale 
informații în cadrul anchetelor privind traficul 
de droguri. În 2019, agenția a sprijinit statele 
membre în cazuri care au dus la confiscarea a 
4,7 tone de cocaină.

Polițiștii de frontieră sunt instruiți să depisteze potenția-
lele victime ale traficului de persoane. Polițistul de frontieră 
este de multe ori singurul reprezentant al autorităților de 
aplicare a legii cu care victimele pot intra în contact înainte 
de a dispărea într-o lume a exploatării. Combaterea trafi-
cului de persoane este o parte esențială a activității desfă-
șurate de Frontex la frontierele UE.
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Rezultate operaționale

125,5
TONE DE  
DROGURI CONFISCATE

390
NUMĂRUL DE 
AUTOVEHICULE FURATE 
CONFISCATE

20 000 000
NUMĂRUL DE ȚIGARETE CONFISCATE 

69
NUMĂRUL DE ARME 
CONFISCATE

669
NUMĂRUL DE 
TRAFICANȚI DE 
DROGURI DEPISTAȚI

https://www.youtube.com/watch?v=moUNB8XEYaI&list=PLxfDBNM7SPxEupCG5G5Md7NzfY-Nh0QSw
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Operațiuni  
de returnare

Frontex continuă să își consolideze rolul de ac-
tor-cheie în returnarea persoanelor declarate în 
situație de ședere ilegală în Europa. Acestea ar 
putea fi persoanele care au epuizat toate căile 
legale de a rămâne în UE, care au comis infrac-
țiuni într-un stat membru, au depășit durata de 
ședere autorizată prin viză și au primit o decizie 
de returnare de la o instanță sau de la autorită-
țile competente ale statelor membre.

Frontex rămâne partenerul țărilor UE în ceea 
ce privește organizarea de zboruri charter. În 
2019, agenția și-a extins și rolul de coordonare 
a returnărilor cu zboruri de linie.

Frontex consolidează capacitatea Uniunii Euro-
pene în materie de returnare prin integrarea di-
feritelor sisteme informatice, care permit țărilor 
să își coordoneze acțiunile și să aibă o imagine 
de ansamblu asupra operațiunilor de returnare 
la nivel european. 

În prezent, sprijinim țările și înainte de opera-
țiunile de returnare, pregătind documente pen-
tru persoanele returnate și stabilind contacte cu 
autoritățile consulare din țările din afara UE, 
astfel încât procesul de returnare să fie mai ra-
pid și mai eficient.

Frontex ajută statele membre ale UE să îndeplinească 
cerința ca toate zborurile de returnare să fie monitorizate, 
pentru a se asigura că toate persoanele returnate sunt tra-
tate cu demnitate și că li se respectă drepturile. Asigurăm 
observatori din rezerva de experți și achităm costurile de 
participare a observatorilor naționali.  Datorită eforturilor 
noastre, 272 de zboruri au avut observatori la bord în 2019, 
dintre care 199 de experți puși la dispoziție de Frontex.



Operațiuni de returnare coordonate  
de Frontex
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zboruri de linie

În cadrul operațiunilor de returnare sprijinite de Frontex 
anul trecut au fost returnați peste 15 500 * de resortisanți 
din afara UE. Numărul persoanelor returnate cu zboruri 
comerciale s-a triplat, ceea ce a dus la creșterea eficienței 
și la reducerea costurilor.

* Cifre preliminare

20182016 20192017

13 730 10 700 15 850 14 190 

zboruri charter 
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Cunoaștem



18 2019 PE SCURT CUNOAȘTEM

Situația de 
ansamblu 
la nivel 
european

Frontex cunoaște situația la frontierele externe, 
ce și unde se întâmplă și măsurile care trebuie 
luate. Agenția are în permanență o imagine de 
ansamblu cu privire la controlul frontierelor și 
la gestionarea migrației la nivel european, da-
torită monitorizării neîntrerupte a situației la 
frontierele Europei și dincolo de acestea, pre-
cum și datorită realizării unei analize de risc 
cuprinzătoare. Frontex contribuie la identifi-
carea eventualelor puncte slabe și consolidează 
reziliența la nivel european. 

Pentru a reduce vulnerabilitatea față de dificul-
tățile de la frontiere este necesară înțelegerea 
riscurilor pe termen scurt și lung.

Sarcina noastră este de a anticipa dificultățile cu 
care s-ar putea confrunta țările UE și de a spri-
jini autoritățile naționale să reacționeze eficient.

Analiza riscurilor stă la baza tuturor activită-
ților Frontex și ne ajută să stabilim locurile în 
care ar trebui să fie desfășurați ofițerii noștri 
și zonele pe care ar trebui să le survoleze avi-
oanele noastre. 
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Reacționăm rapid de îndată ce detectăm o navă 
care transportă droguri sau persoane care intro-
duc ilegal migranți. Totodată, informațiile co-
nexe aflate sunt retransmise la sediul nostru 
pentru a fi analizate din perspectiva tendințe-
lor în materie de migrație neregulamentară și 
de criminalitate transfrontalieră.

Culegem și analizăm informațiile transmise de 
autoritățile naționale pentru a configura un ta-
blou comun al situației și al vulnerabilităților 
potențiale la frontierele externe ale UE și ale 
spațiului Schengen.
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Sprijin de 
deasupra

Serviciul nostru de supraveghere aeriană a spa-
țiului maritim (MAS) a devenit parte integrantă 
a activităților agenției și un serviciu permanent 
furnizat autorităților naționale.

MAS utilizează avioane de supraveghere și drone 
care transmit informații în format video, dar și 
alte date de la frontierele externe ale UE și ale 
spațiului Schengen direct la sediul din Varșovia 
al agenției și la autoritățile naționale și euro-
pene relevante. Acest demers permite monito-
rizarea în timp real a situației la frontiere.

În cadrul Centrului european de monitorizare 
din Varșovia au colaborat experți din 12 țări în 
vederea monitorizării informațiilor și a intră-
rilor de date în format video.

În cadrul activităților Frontex au fost utilizate 
avioane pentru a sprijini autoritățile naționale 
și agențiile UE în îndeplinirea unor atribuții di-
ferite, printre care supravegherea frontierelor, 
depistarea cazurilor de contrabandă cu droguri 
și pescuit ilegal.

În 2019, Frontex a efectuat aproape 600 de zbo-
ruri. În multe dintre cazuri, avioanele Frontex 
au depistat nave aflate în pericol pe mare și, da-
torită reacției și coordonării rapide, autorită-
țile naționale au putut să salveze peste 4 500 
de persoane.

Avioanele MAS au survolat zona centrală a Mării 
Mediterane, Marea Egee, Marea Neagră, Marea 
Adriatică și Marea Baltică. Acestea au monito-
rizat și frontierele terestre din Polonia, Slova-
cia, Croația și Ungaria.

https://www.youtube.com/watch?v=5-IkEg6La8w
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NUMĂRUL DE 
INCIDENTE DEPISTATE 
DE MAS

NUMĂRUL DE  
ZBORURI MAS

2018 20192018

420 
128 

56
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2019
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Consolidăm
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Primul serviciu 
în uniformă la 
nivel european

Frontex a început să pună bazele pentru înfiin-
țarea corpului permanent al poliției de frontieră 
și gardă de coastă la nivel european. În octom-
brie, am lansat prima campanie de recrutare a 
peste 700 de polițiști de frontieră și membri ai 
gărzii de coastă Frontex. Am primit 7 500 de 
candidaturi din întreaga Europă de la persoane 
care au dorit să se alăture primului serviciu în 
uniformă la nivel european.

După procesul de selecție, primul grup de agenți 
din poliția de frontieră și garda de coastă Fron-
tex va petrece cea mai mare parte a anului 2020 
instruindu-se în vederea desfășurării la fron-
tierele Europei. Acești agenți vor constitui co-
loana vertebrală a noului corp și vor asigura 
sprijin permanent pentru autoritățile națio-
nale care se confruntă cu dificultăți la frontie-
rele externe. Unii dintre aceștia pot lucra chiar 
în afara Uniunii Europene, în țări care au sem-
nat acorduri privind statutul cu UE.



Atribuții principale ale agenților 
Frontex din poliția de frontieră și 
din garda de coastă
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CONTROALE  
LA FRONTIERĂ,

SUPRAVEGHEREA 
FRONTIERELOR,

ATRIBUȚIILE GĂRZII 
DE COASTĂ INCLUD 
CĂUTARE ȘI SALVARE,

RETURNĂRI.

COMBATEREA 
CRIMINALITĂȚII 
TRANSFRONTALIERE,

CULEGEREA ȘI 
SCHIMBUL DE 
INFORMAȚII,



26 2019 PE SCURT CONSOLIDĂM

Echipamente 
proprii

Frontex se va baza din ce în ce mai mult pe echi-
pamente proprii, beneficiind astfel de o flexibi-
litate mai mare în cadrul diferitelor activități de 
teren. În 2019 am început să utilizăm propriile 
autovehicule de patrulare la frontierele Euro-
pei. Noile autovehicule, care poartă sigla agen-
ției, au participat la operațiuni în țări precum 
Albania, Grecia și Bulgaria. Acestea reprezintă 
un progres considerabil în cadrul eforturilor de-
puse de agenție pentru a crea o rezervă de echi-
pamente proprii. Pentru a sprijini agenții din 

poliția de frontieră și din garda de coastă Fron-
tex, vom începe desfășurarea progresivă a unor 
echipamente diferite deținute sau închiriate de 
agenție, printre care vase, avioane și aeronave 
pilotate de la distanță. Ne vom asigura că echi-
pamentele noastre sunt întotdeauna pregătite 
de acțiune. 

https://www.youtube.com/watch?v=3psIYVnaKeM
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Să facem cunoștință cu agenții noștri  
Miloslav, polițist de frontieră ceh detașat în 
Spania  
„Eu și câinele meu de patrulare Fanouš ajutăm la 
inspectarea a mii de vehicule care vin din Maroc în 
Spania cu feribotul”.
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Viitorul 
controlului  
la frontiere

Una dintre atribuțiile principale ale Frontex este 
aceea de a identifica tehnologiile care pot fi uti-
lizate pentru controlul la frontiere. În 2019 am 
testat o varietate de tehnologii, printre care date 
biometrice, inteligență artificială și sisteme de 
aeronave pilotate de la distanță.

Aerostate pentru supravegherea 
frontierelor

În parteneriat cu paza de coastă elenă, am tes-
tat un aerostat și alte echipamente de suprave-
ghere a frontierelor pe insula Samos din Grecia, 
timp de o lună. Testarea ne-a ajutat să evaluăm 
cât de bine poate un aerostat să efectueze supra-
vegherea maritimă într-un mediu operațional.
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Viitorul controalelor la frontieră

Împreună cu Serviciul de frontieră al Portugaliei 
(SEF) și cu Autoritatea aeroportuară din Lisabona 
(ANA), am testat tehnologia „datelor biometrice 
în mișcare” pentru control la frontieră. În anii 
următori, soluțiile precum amprentarea digi-
tală și scanarea feței vor asigura trecerea mai 
ușoară și mai rapidă frontierei pentru persoa-
nele care călătoresc cu regularitate, în același 
timp sporind securitatea. Astfel, polițiștii de 
frontieră vor avea mai mult timp la dispoziție 
pentru a identifica potențialele amenințări și 
pentru a efectua controale de securitate siste-
matice și eficiente. De pe urma acestor soluții 
vor beneficia și aeroporturile și companiile ae-
riene, întrucât pasagerii vor petrece mai puțin 
timp la coadă și vor avea mai mult timp pentru 
transfer sau pentru a face cumpărături.

Să facem cunoștință cu ofițerii noștri   
Diana, expert român cu amprentarea  
detașat în Grecia  

„Îi ajut pe colegii mei din Grecia să amprenteze toți 
migranții nou-veniți și să îi înregistreze într-o bază 
de date europeană. Activitatea desfășurată la Fron-
tex este o experiență de învățare la diferite niveluri. 
Pentru securitatea noastră este esențial să știm cine 
trece frontiera”.
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Noul concept 
operațional

În contextul stabilirii direcției de dezvoltare a 
unei agenții aflate în creștere, am creat un nou 
concept operațional – o foaie de parcurs care să 
descrie modul de funcționare a Frontex în ur-
mătorii ani. În cadrul conferințelor regionale cu 
comandanții serviciilor naționale de frontieră 
și de aplicare a legii, Frontex a dezvoltat servicii 
pe care le va pune la dispoziția statelor membre 
ale UE noul corp european permanent al poli-
ției de frontieră și al gărzii de coastă.

Agenția are ca obiective strategice principale: 
reducerea vulnerabilității frontierelor externe 
pe baza conștientizării situației la nivel global; 

garantarea siguranței, securității și a bunei func-
ționări a frontierelor UE, precum și planifica-
rea și menținerea capacităților pazei europene 
de frontieră și de coastă. De asemenea, scopul 
nostru este să punem în aplicare gestionarea 
europeană integrată a frontierelor, cu ajutorul 
autorităților naționale, al instituțiilor UE și al 
altor agenții și organizații.

Împreună, Frontex și autoritățile naționale de 
frontieră formează poliția de frontieră și garda 
de coastă la nivel european. Tot ceea ce facem 
este rezultatul cooperării strânse și al dialogului 
cu partenerii noștri de la nivel național.

Gestionarea integrată a frontierelor la nivel euro-
pean – o responsabilitate comună a Frontex și a sta-
telor membre

În 2019, Frontex s-a întâlnit cu autoritățile din toate sta-
tele membre ale UE și cu țările asociate spațiului Schen-
gen pentru a discuta despre planurile și despre dificultățile 
legate de punerea în aplicare a noului regulament privind 
Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și 
crearea corpului permanent. Reuniunile au avut loc în cinci 
clustere regionale din Helsinki, Budapesta, Roma, Amster-
dam și Paris.
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Principalele 
evenimente

În fiecare an, Frontex găzduiește numeroase conferințe și eveni-
mente cu scopul reunirii înalților funcționari și experților care se 
ocupă de diferite aspecte ale controlului la frontiere. 

IBPC

La sfârșitul lunii octombrie, Frontex a găzduit 
cea de-a 24-a Conferință Internațională a Poli-
ției de Frontieră (IBPC), eveniment bianual care 
a reunit reprezentanți la nivel de conducere 
executivă ai autorităților de aplicare a legii din 
aproape 100 de țări de pe cinci continente, pre-
cum și reprezentanți ai instituțiilor și agenții-
lor UE, ai organizațiilor internaționale.

Peste 300 de participanți au participat la con-
ferință, care s-a axat pe securitatea transfron-
talieră prin acțiuni de pregătire, prevenire și 
răspuns la provocările globale, cum ar fi teroris-
mul, introducerea ilegală de persoane, precum și 
fraudarea documentelor și furtul de identitate.

https://www.youtube.com/watch?v=w2ZcCgIGk04
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Al doilea eveniment anual  
al gărzii de coastă europene

În aprilie, Frontex, Agenția Europeană pentru 
Controlul Pescuitului (EFCA) și Agenția Euro-
peană pentru Siguranță Maritimă (EMSA) au or-
ganizat împreună un eveniment anual al gărzii 
de coastă europene la Świnoujście, în Polonia.

Evenimentul anual al gărzii de coastă asigură o 
platformă pentru ca autoritățile naționale, agen-
țiile UE implicate în cooperarea privind func-
țiile de pază de coastă și Comisia Europeană să 
poată face schimb de opinii cu privire la ches-
tiuni legate de siguranță și securitate pe mare. 
Discuțiile s-au axat pe schimbul de informa-
ții și pe teme legate de supraveghere, anali-
zând riscurile pe mare și instruirea ofițerilor 
din garda de coastă.

Conferința privind datele biometrice

În octombrie, Frontex a organizat o conferință 
privind utilizarea datelor biometrice la fron-
tiere. Conferința s-a axat asupra dificultăților 
crescânde legate de utilizarea în documente 
de identitate a unor imagini faciale prelucrate, 
pentru a induce în eroare funcționarii și siste-
mele informatice.

Conferința privind utilizarea datelor biome-
trice la frontiere a reunit experți și practicieni 
din întreaga lume, pentru a dezbate cu privire 
la diferitele provocări și oportunități legate de 
identificarea persoanelor de către autoritățile 
de aplicare a legii.

Ziua EBCG

Frontex a găzduit 600 de reprezentanți ai poli-
ției de frontieră și ai gărzii de coastă din peste 
30 de țări, cu ocazia Zilei europene anuale a 
poliției de frontieră și a gărzii de coastă. Eve-
nimentul emblematic al agenției a avut loc la 
Arłamów, în apropierea frontierei Poloniei cu 
Ucraina. Acesta s-a axat pe teme precum difi-
cultățile întâmpinate la frontierele externe te-
restre și cooperarea cu țările vecine.

https://www.youtube.com/watch?v=Z8tIiptdZU4
https://www.youtube.com/watch?v=Xv2hUOVYJ2I&t=152s
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Privind în 
perspectivă
2020 aduce schimbări importante în cadrul 
Frontex, odată cu crearea corpului permanent 
al poliției de frontieră și gardă de coastă la nivel 
european. Pe parcursul anului vom asigura for-
marea primilor polițiști de frontieră ai Frontex. 
Ulterior aceștia vor fi supuși unor teste pentru 
a se stabili dacă dețin competențele necesare 
pentru a lucra împreună la frontierele externe, 
în conformitate cu legislația UE și cu standar-
dele etice aplicabile.

La sfârșitul anului, primii polițiști de frontieră 
ai Frontex vor fi pregătiți pentru a fi desfășu-
rați la frontiere, ca să contribuie la menține-
rea unei mai bune siguranțe la nivel european.

Polițiștii de frontieră ai Frontex vor purta o uni-
formă europeană unică și vor fi în măsură să în-
deplinească sarcini precum verificarea identității 
și a naționalității unei persoane, permițând sau 
refuzând intrarea acesteia în UE, dar și patrula-
rea între punctele de trecere a frontierei. Aceș-
tia vor participa și la operațiuni de returnare.

De asemenea, agenția va colabora cu partenerii 
săi la nivel național, în vederea înființării de bi-
rouri regionale la nivel european, care vor oferi 
sprijin logistic corpului permanent. Vom con-
tinua să fim un partener de încredere pentru 

autoritățile naționale din toată Europa. Vom 
oferi o gamă largă de servicii care vor ajuta auto-
ritățile naționale să facă față diferitelor dificul-
tăți apărute la frontiere și nu doar să răspundă 
unor situații de urgență noi.

Zeci de observatori se vor asigura că în centrul 
tuturor activităților și operațiunilor noastre se 
află respectarea drepturilor fundamentale.

În sfârșit, vom crea o echipă de experți pentru 
Sistemul european de informare și de autori-
zare privind călătoriile (ETIAS), un sistem de 
acordare a autorizației de călătorie în UE pen-
tru persoane din țările care beneficiază de regim 
fără viză. După materializarea acestei iniția-
tive, Frontex va răspunde de funcționarea uni-
tății centrale în regim permanent, unde vor fi 
verificate cererile.

Pentru ca ETIAS să devină realitate, colaborăm 
îndeaproape cu eu-LISA, Europol, Comisia Eu-
ropeană și statele membre ale UE.

Să facem cunoștință cu agenții noștri   
Lucie, expert în verificare francez detașat în 
Grecia  
„Atunci când îmi îndeplinesc atribuțiile sunt pe deplin 
conștientă de atenția specială care trebuie acordată 
grupurilor vulnerabile, în special femeilor și copiilor”.
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https://www.youtube.com/watch?v=QNaZ3JIcqFc
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Urmăriți-ne pe:

f facebook.com/frontex/
t twitter.com/Frontex
l linkedin.com/company/frontex/
y youtube.com/user/FrontexEUAgency
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