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2020 a fost un an diferit de oricare 
altul, pentru întreaga lume, pentru 
Europa, dar și pentru Frontex, 
Agenția Europeană pentru Poliția 
de Frontieră și Garda de Coastă.

În pofida pandemiei globale, eforturile noas-
tre de a asigura protecția spațiului european 
de libertate, securitate și justiție nu s-au oprit. 
Dimpotrivă, am explorat noi modalități de a ne 
sprijini partenerii în această perioadă dificilă.

În 2020, Frontex a dat dovadă nu numai de re-
ziliență, ci și de flexibilitate în activitățile noas-
tre operaționale, în asigurarea de sprijin pentru 
returnări, în formarea corpului permanent al 
poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel 
european și în sprijinirea luptei împotriva cri-
minalității transfrontaliere.

Frontex s-a dovedit un partener de încredere 
pentru autoritățile naționale și europene, fur-
nizând informații esențiale pentru gestionarea 
crizelor de către UE.

Agenția a continuat să crească într-un ritm ra-
pid. În 2020, personalul număra peste 1 000 de 
membri, cu tot cu noii recruți ai corpului per-
manent al Frontex.

Corpul permanent reprezintă un punct de co-
titură pentru Frontex și pentru întreaga poliție 
de frontieră și gardă de coastă la nivel euro-
pean. Acesta aduce beneficii extraordinare pen-
tru buna funcționare a frontierelor externe și va 
oferi agenției mai multă flexibilitate în ceea ce 
privește modul în care își trimite ofițerii și lo-
cul în care îi poate trimite.

Noul corp ne va oferi o sferă mai largă de acți-
une în domeniul gestionării migrației, al apli-
cării legii și al gărzii de coastă. Frontex nu va 
mai fi doar un echipaj de pompieri care intervine 
cu girofarul aprins atunci când există o situație 
de urgență la frontiere. Acest lucru va permite 
o mai bună raportare cu privire la activitățile 

noastre operaționale. Corpul permanent va per-
mite Frontex să își continue transformarea din-
tr-o agenție a UE într-un actor operațional și un 
partener al autorităților de aplicare a legii.  În 
viitorul apropiat, va exista un număr mai mare 
de membri ai personalului Frontex care lucrează 
pe teren decât la sediul din Varșovia.

Pandemia de COVID-19 a evidențiat faptul că 
controlul la frontiere joacă un rol esențial în 
protejarea spațiului Schengen fără frontiere in-
terne împotriva amenințărilor la adresa sănătă-
ții publice, în special a celor legate de pandemie. 
În mod similar, Sistemul european de informa-
ții și de autorizare privind călătoriile (ETIAS), în 
care Frontex urmează să joace un rol central, va 
contribui, de asemenea, la evaluarea posibilită-
ții ca persoanele care călătoresc în UE să pre-
zinte un risc epidemic mare.

În activitățile noastre operaționale, vom ține 
seama în continuare de pandemia de COVID-19 
atunci când trimitem corpul permanent și când 
sprijinim statele membre. Și, desigur, vom ră-
mâne în contact permanent cu agențiile rele-
vante ale UE și cu serviciile Comisiei care își 
desfășoară activitatea în domeniul sănătății 
și igienei.

În același timp, consolidăm cadrul agenției pri-
vind drepturile fundamentale în cooperare cu 
ofițerul interimar pentru drepturile fundamen-
tale, Consiliul de administrație, Forumul con-
sultativ, Agenția pentru Drepturi Fundamentale 
și Comisia Europeană. Ne angajăm să asigu-
răm cele mai înalte standarde în toate acțiunile 
noastre, iar respectarea drepturilor fundamen-
tale este o componentă esențială în gestiona-
rea efectivă a frontierelor.

Fabrice Leggeri 
Director executiv
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Reperele 
anului

IAN.

Frontex primește peste 
7 000 de candidaturi 
pentru noile posturi 
de polițiști de frontieră 
europeni

FEBR.

Vicepreședintele Comisiei 
Europene Schinas și 
comisarul Johansson 
vizitează Frontex

MAI

Frontex selectează primul 
grup de viitori membri ai 
corpului său permanent 

IUN.

Frontex și Agenția pentru 
Drepturi Fundamentale a 
Uniunii Europene convin 
să instituie observatori 
pentru drepturile 
fundamentale

MART.

Frontex lansează o 
intervenție rapidă la 
frontierele externe ale 
Greciei

APR.

Statele membre continuă 
să sprijine operațiunile 
Frontex în Grecia
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NOV.

Frontex participă la 
coordonarea operațiunii 
de combaterea traficului 
de copii 

AUG.

Echipa K9 a Frontex ajută 
Spania să oprească 4,6 tone 
de droguri în valoare de 26 
milioane EUR

SEPT. SEPT.

Frontex lansează a doua 
operațiune în Muntenegru

DEC.

Milioane de țigări 
confiscate la frontierele 
estice ale UE 

IUL.

Frontex lansează a doua 
operațiune în afara UE

OCT.

Frontex sprijină prima 
returnare voluntară 
comună cu un zbor 
charter
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Anul  
în cifre

742
DE PERSOANE CARE 
INTRODUC ILEGAL MIGRANȚI 
IDENTIFICATE

453
DE TRAFICANȚI DE 
DROGURI IDENTIFICAȚI

13 170
DE PERSOANE SALVATE CU SPRI J INUL FRONTEX

3 885
DE DOCUMENTE FALSIFICATE DEPISTATE
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1 030
DE ZBORURI DE SUPRAVEGHERE AERIANĂ 
CU SCOPURI MULTIPLE 

1 000
146
DE ARME 
CONFISCATE

147
DE TONE DE 
DROGURI GĂSITE 

DE OFIȚERI FRONTEX L A FRONTIERELE UE 
ÎN FIECARE LUNĂ

420
DE OFIȚERI AI  CORPULUI PERMANENT 
FORMAȚI
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Crearea 
primului 
serviciu
cu personal 
în uniformă 
la nivelul UE
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Frontex a creat primul serviciu cu personal în uniformă 
din Europa: Corpul permanent al poliției de frontieră și al 
gărzii de coastă la nivel european. Corpul permanent aduce 
beneficii extraordinare pentru funcționarea frontierelor 
externe, în vederea consolidării liberei circulații a sute de 
milioane de europeni, a rezidenților străini și a vizitatorilor 
în spațiul de libertate, securitate și justiție.

Crearea primului 
serviciu cu 
personal în 
uniformă
la nivelul UE

Corpul permanent oferă Frontex mai multă 
flexibilitate în ceea ce privește modul în care își 
trimite ofițerii și locul în care îi poate trimite. 
Acesta oferă o sferă mai largă de acțiune în 
domeniul gestionării migrației și returnării, 
al securității și aplicării legii, inclusiv pe mare.

Corpul permanent este compus din trei categorii. 
Prima categorie cuprinde ofițeri angajați direct 
de Frontex, nu de fiecare stat membru în parte.

A doua categorie reunește ofițeri naționali 
detașați la Frontex timp de cel puțin doi ani, 
iar a treia categorie este reprezentată de ofițeri 
naționali trimiși pe termen scurt, de obicei 
câteva luni, în cadrul operațiunilor agenției.

Prin intermediul corpului permanent nou creat, 
Frontex este prezent acolo unde statele Europei 
au nevoie de asistență, conlucrând cu acestea 
pentru a spori siguranța și securitatea Europei.



CONTROALE  
L A FRONTIERĂ

SUPRAVEGHEREA 
FRONTIERELOR

PRINTRE 
ATRIBUȚI ILE GĂRZI I 
DE COASTĂ SE 
NUMĂRĂ: CĂUTARE 
ȘI  SALVARE

RETURNĂRI

COMBATEREA 
CRIMINALITĂȚI I 
TRANSFRONTALIERE

CULEGEREA ȘI 
SCHIMBUL DE 
INFORMAȚII
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Sprijin  
flexibil

Polițiștii de frontieră angajați direct de 
Frontex poartă o uniformă europeană unică, 
reprezentând întreaga Uniune Europeană. 
Aceștia sunt în măsură să îndeplinească sarcini 
precum verificarea identității și a naționalității 
unei persoane, permițând sau refuzând intrarea 
acesteia în UE, dar și patrularea între punctele 
de trecere a frontierei. Aceștia vor participa 

și la operațiuni de returnare. Oferim sprijin 
operațional flexibil, trimițând ofițeri și 
echipamente precum avioane și nave în zone 
în care autoritățile naționale au cea mai mare 
nevoie de ele, iar ofițerii corpului permanent 
european joacă un rol esențial în acest proces. 
Aceștia pot fi trimiși rapid la frontierele externe 
ale UE și în afara acestora.
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În octombrie 2019, Frontex a lansat prima campanie de 
recrutare pentru prima categorie a corpului permanent, 
primind 7 500 de candidaturi de pe întregul continent 
pentru 700 de posturi. Cei selectați au petrecut cea mai 
mare parte a anului 2020 pregătindu-se pentru a fi trimiși 
la frontierele Europei. Această primă clasă de polițiști de 
frontieră reprezintă coloana vertebrală a noului corp, care 
va oferi sprijin permanent autorităților naționale care se 
confruntă cu dificultăți la frontierele externe. Membrii 
corpului pot lucra chiar și în afara Uniunii Europene, în 
țări care au semnat acorduri privind statutul cu UE. În 
prezent, primii recruți sunt pregătiți să îmbrace uniformele 
albastre ale Frontex și să fie trimiși la frontierele externe la 
începutul anului 2021.

11

5 noiembrie
În cele din urmă, ne vom pregăti împreună! Primii 
recruți ai poliției de frontieră și ai gărzii de coastă la 
nivel european s-au îndreptat către două locații din 
Polonia pentru a-și începe formarea în persoană. 
Până în prezent, toți cei 260 de recruți au trebuit să 
participe la cursuri online din cauza restricțiilor legate 
de #COVID-19. Acum, vor testa în practică toate 
lucrurile pe care le-au învățat online. În pofida tuturor 
dificultăților, aceștia urmează să își finalizeze formarea 
în acest an și să fie pregătiți pentru a fi trimiși pe teren 
începând cu luna ianuarie.
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Crearea primului serviciu cu personal în 
uniformă la nivelul UE

Faceți cunoștință 
cu recruții 
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Faceți cunoștință cu Jelena din Croația  , unul dintre 
primii recruți ai corpului permanent al #Frontex , primul 
serviciu cu personal în uniformă la nivelul UE. Consider 
că Frontex reprezintă o oportunitate de a-mi servi 
comunitatea la un nivel mai înalt. Protejând frontierele 
UE îmi protejez și țara #MigrațieUE #corpulpermanent

https://www.youtube.com/watch?v=UYMT_F1jO74
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Faceți cunoștință cu Nicolae, recrut al 
#corpuluipermanent al Frontex din România  : Îmi 
plac provocările, iar activitatea din cadrul #Frontex 
de combatere a criminalității transfrontaliere va fi 
una dintre ele. Am o experiență bogată în domeniul 
aplicării legii și sper să o extind în domenii precum 
fraudarea documentelor #MigrațieUE

Faceți cunoștință cu Diego, recrut al 
#corpuluipermanent al Frontex din Italia  :  
M-am alăturat Frontex deoarece vreau să lupt 
împotriva criminalității organizate, care nu 
cunoaște frontiere #MigrațieUE

Faceți cunoștință cu Raquel, recrut al 
#corpuluipermanent al #Frontex din Portugalia  : 
Mi-am depus candidatura pentru un post la #Frontex 
deoarece mi-am dorit să lucrez în afara granițelor țării 
mele. A fost ceva complet nou pentru mine să învăț 
cum să depistez documente false sau falsificate. Însă 
cel mai greu îmi este să stau departe de copiii mei.
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Sprijin  
operațional 
în timpul 
pandemiei de 
COVID-19
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La frontiere

Chiar dacă în 2020 pandemia de COVID-19 a 
afectat fiecare aspect al vieții și instituțiilor 
noastre, Frontex a continuat să ofere sprijin ope-
rațional statelor membre de-a lungul frontiere-
lor externe terestre și maritime ale UE. 

În fiecare lună, peste 1 000 de ofițeri Frontex 
au lucrat în Grecia, Italia, Spania (inclusiv In-
sulele Canare), Cipru și în regiunea Balcanilor, 
ajutând Uniunea Europeană să facă față provo-
cărilor de la frontierele sale externe.

Pandemia de COVID-19 ne-a pus pe toți la în-
cercare și a demonstrat reziliența Frontex în 
fața acestei noi adversități. Am introdus rapid o 
gamă largă de măsuri de protecție recomandate 
de autoritățile naționale din domeniul sănătății. 

În aprilie, ca răspuns imediat la criză, agenția a 
achiziționat două tone de echipamente de pro-
tecție (inclusiv 30 000 de măști de protecție) și 
a creat o rezervă strategică de 250 000 de mă-
ști, în caz de deficit brusc de echipamente in-
dividuale de protecție.

Frontex a înființat un centru logistic în Salonic, 
care servește drept principal centru de distri-
buție a tuturor echipamentelor pentru activi-
tățile noastre operaționale în această regiune 
importantă.

În septembrie, împreună cu 48 de agenții și in-
stituții ale UE, Frontex a lansat o licitație inte-
rinstituțională deschisă pentru furnizarea de 
echipamente individuale de protecție și de ar-
ticole sanitare în vederea asigurării siguranței 
întregului personal pe teren.

Având în vedere suspendarea zborurilor comer-
ciale și închiderea frontierelor terestre în pri-
măvară, Frontex a transportat ofițeri la și de la 
operațiunile noastre cu zboruri charter pentru 
a se asigura că aceștia sunt instalați și pentru 
a transporta echipamente individuale de pro-
tecție esențiale.

21 aprilie
Până luna aceasta, avioanele #Frontex au livrat în 
Grecia 1,8 tone de echipamente sanitare, inclusiv 
peste 10 000 de măști, pentru ofițerii care ajută la 
frontierele sale.
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ITALIA
OPERAȚIUNEA 

COMUNĂ THEMIS

SPANIA
OPERAȚIUNILE INDALO 

ȘI  MINERVA
BULGARIA

BALCANII  DE VEST
ALBANIA, 

MUNTENEGRU

GRECIA
OPERAȚIUNEA COMUNĂ POSEIDON SEA  

INTERVENȚIE RAPIDĂ L A FRONTIERĂ 
EVROS ÎN GRECIA

23 martie
Aveți grijă de voi și #stațiacasă! Protejăm fără odihnă 
frontierele Europei, operațiunile #Frontex continuă. 
1 000 de ofițeri depun eforturi pentru a menține 
siguranța frontierelor noastre, sprijinind statele 
membre ale UE cu operațiuni în Grecia, Bulgaria, 
Italia și Spania 

PRINCIPALELE ZONE OPERAȚIONALE ALE FRONTEX
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În martie, Frontex a fost de acord să lanseze o 
intervenție rapidă la frontieră pentru a ajuta 
Grecia să facă față numărului mare de migranți 
de la frontierele sale externe maritime și  
terestre. 

La reuniunea Consiliului de administrație al 
Frontex, Comisia Europeană a propus o declarație 
de solidaritate cu Grecia, care a fost sprijinită de 
toate statele membre, privind necesitatea unei 
intervenții rapide. 

Intervenție 
rapidă la 
frontieră 
în Grecia
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21 mai
#Frontex a fost de acord să-și extindă intervențiile 
rapide la frontieră în Grecia până la începutul lunii 
iulie. Vom continua să sprijinim Grecia în protejarea 
frontierelor terestre și maritime ale Europei punând 
la dispoziție ofițeri și echipamente suplimentare 
#polițistdefrontierăeuropean

Orice activitate operațională desfășurată de Frontex are la 
bază o analiză aprofundată a riscurilor și o evaluare atentă 
a situației. În 2020, agenția a întocmit rapoarte analitice 
privind fenomenele de criminalitate transfrontalieră pe 
aproape toate secțiunile de frontieră și a elaborat scenarii 
privind modul în care pandemia de COVID-19 ar putea 
afecta activitatea Frontex. Printre acestea se numără 
rapoarte de analiză a riscurilor care au inclus previziuni 
strategice cu privire la amenințările și provocările viitoare 
pentru gestionarea frontierelor UE.

Pentru a consolida capacitatea statelor membre ale UE 
de a răspunde provocărilor la frontiere, în 2020, Frontex a 
efectuat 29 de evaluări. Agenția a verificat disponibilitatea 
echipamentelor tehnice, a sistemelor, a capacităților, a 
resurselor, a infrastructurii și a personalului necesare statelor 
membre pentru controlul la frontiere și a analizat situația 
de-a lungul anumitor secțiuni de frontieră. Acesta este 
modul în care Frontex contribuie la asigurarea unui control 
eficient, de înalt nivel și uniform la frontierele externe ale UE.
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Sprijin  
multifuncțional 

Frontex monitorizează în permanență situația de 
la frontierele Europei și dincolo de granițele aces-
teia. Cu o serie de servicii disponibile, inclusiv mo-
nitorizarea situației, streaming video în timp real 
de la aeronava de supraveghere și analiza riscuri-
lor, sprijinul Frontex este multifuncțional. 

În 2020, avioanele Frontex au zburat în peste 1 000 
de misiuni, sprijinind Polonia prin destructurarea 
unei rețele internaționale de contrabandă cu tu-
tun, Cipru prin depistarea pescuitului ilegal și Ita-
lia și Grecia prin controlul la frontiere, operațiuni 
de căutare și salvare și depistarea poluării marine.

Suntem prezenți la frontierele externe ale UE, in-
clusiv în zonele prefrontaliere, cum ar fi Marea 

Mediterană, contribuind la un tablou situațio-
nal complet și salvând, în același timp, vieți da-
torită capacităților noastre de monitorizare în 
timp real și de reacție rapidă. În 2020, avioanele 
Frontex au monitorizat zona centrală a Mării 
Mediterane, Marea Egee, Marea Neagră, Marea 
Adriatică și Marea Baltică. Acestea au survolat 
și frontierele terestre din Polonia, Slovacia, Cro-
ația și Ungaria.

Cu experți din statele membre ale UE, din țări terțe 
precum Albania și Muntenegru și din agențiile 
UE, care lucrează împreună de la sediul Frontex 
din Varșovia, agenția a devenit un actor esențial 
în coordonarea activităților operaționale la fron-
tierele externe ale Europei.

https://www.youtube.com/watch?v=Lyv220_61Eg
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5 noiembrie
Urmăriți cum un avion #Frontex sprijină 
@Straz_Granicza în destructurarea unei rețele interna-
ționale de contrabandă cu tutun. Autoritățile poloneze 
au arestat cinci persoane suspectate de contrabandă și 
au confiscat țigări ilegale în valoare de 1,2 milioane EUR

28 septembrie

Un avion #Frontex care patrulează în largul insulei Lampe-
dusa în cadrul operațiunii Themis a identificat o navă tu-
nisiană de pescuit suspectă în apele italiene. Am informat 
@GuardiaCostier, care a trimis o navă de patrulare #Frontex 
ce a interceptat nava de pescuit, încă cu plase în mare, pen-
tru pescuit ilegal. Transmitem toate informațiile privind pes-
cuitul ilegal Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului, 
în cadrul activității noastre comune de asigurare a serviciului 
de gardă de coastă a Uniunii Europene #gardadecoastăUE

Sprijinul aerian multifuncțional al Frontex în 2020 

APLICAREA LEGI I
CONTROLUL 
PESCUITULUI 

CĂUTARE ȘI 
SALVARE 

PROTECȚIA 
MEDIULUI

SPRIJIN  
AERIAN
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Combaterea 
criminalității 
transfrontaliere
Securitatea frontierelor externe ale Europei re-
prezintă prioritatea noastră. Ofițerii Frontex ajută 
autoritățile naționale să lupte împotriva criminali-
tății de-a lungul tuturor frontierelor. Contrabanda 
cu droguri, arme și autovehicule furate, precum și 
traficul de ființe umane și introducerea ilegală de 
persoane reprezintă provocări cu care se confruntă 
statele membre ale UE la frontierele lor. Ofițerii 
Frontex sunt instruiți să depisteze infracțiunile și 
sunt trimiși în diferite locuri de la frontierele UE 
pentru a ajuta autoritățile naționale să combată 
criminalitatea și să facă schimb de experiență. 

În 2020, Frontex a coordonat trei Zile de acțiune 
comună și a condus în comun două – operațiuni 
internaționale care reunesc autorități naționale 
de aplicare a legii, organizații internaționale 
și agenții ale UE, inclusiv Europol și Eurojust, 
pentru a prelua formele grave de criminalitate 
organizată. Aceste operațiuni au fost coordonate 
prin intermediul Platformei multidisciplinare 
europene împotriva amenințărilor infracționale 
(EMPACT).

Ofițeri însărcinați cu depistarea criminalității transfrontaliere

Europa are nevoie de experți care să poată depista diferite tipuri 
de infracțiuni. Acesta este motivul pentru care, la începutul lunii 
martie, Frontex a organizat un curs pentru ca ofițeri din opt țări 
ale UE să devină experți în depistarea criminalității transfrontali-
ere. Cursul de formare din Estonia a vizat criminalitatea la fron-
tierele terestre și maritime, precum și în porturi. Participanții au 
exersat competențe esențiale pentru depistarea și prevenirea 
criminalității transfrontaliere, inclusiv a fraudării documentelor, 
a traficului de ființe umane și a terorismului. În prezent, ofițerii 
sunt trimiși în cadrul operațiunilor Frontex, inclusiv în cadrul Zile-
lor de acțiune comună.
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REZULTATUL ZILELOR DE ACȚIUNE COMUNĂ DIN 2020*

384
DE AUTOTURISME 
FURATE

1 819 
KG DE DROGURI

419
DE TRAFICANȚI 
DE COPII

74
DE PERSOANE CARE  
INTRODUC ILEGAL 
MIGRANȚI

423 
DE DOCUMENTE 
FALSIFICATE 

249 
DE POTENȚIALE 
VICTIME ALE 
TRAFICULUI DE COPII

51
DE ARME

38
DE MILIOANE DE ȚIGĂRI

* Frontex a condus JAD Dunăre 5, Mobile 3, Arktos 2 și a coordonat în comun JAD Europa de Sud-Est și Ziua de acțiune EMPACT privind 

traficul de copii
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Povești  
de succes

27 octombrie
Autoritățile confiscă 350 de autoturisme și 1 000 
de piese de schimb furate în cadrul unei operațiuni 
internaționale conduse de #Frontex. Operațiunea a 
fost condusă în comun de @Europol și sprijinită de 
@INTERPOL_HQ, împreună cu sute de polițiști de 
frontieră și ofițeri de poliție din 22 de țări #MigrațieUE 
#corpulpermanent
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30 septembrie
Am colaborat cu 34 de țări, agenții ale 
UE și organizații internaționale în cadrul 
unei acțiuni internaționale îndreptate 
împotriva criminalității din Europa de 
Sud-Est. Rezultate? 166 de arestări, 51 
de arme și 47 kg de droguri confiscate 
#EMPACT #Maiputerniciîmpreună Mai 
multe informații bit.ly/e0n8WFQ

https://www.youtube.com/watch?v=0Y0EmHrU6BQ
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Ceea ce se întâmplă în afara Uniunii Europene 
are adesea un impact direct asupra siguranței 
și securității noastre. Acesta este motivul pen-
tru care Frontex continuă să-și extindă coope-
rarea transfrontalieră cu țări din afara UE, cu 
activități operaționale, formare, returnări și o 
rețea de ofițeri de legătură. 

Rețeaua extinsă de ofițeri de legătură Frontex, 
precum și intensificarea activităților de con-
solidare a capacităților continuă să promoveze 
încrederea față de țările din vecinătatea UE și 
dincolo de aceasta. În ianuarie 2020, Frontex a 
trimis un ofițer de legătură la Dakar, în Sene-
gal, al patrulea ofițer de legătură în afara Uni-
unii Europene. 

După prima operațiune desfășurată de agenție în 
afara UE, în Albania, în 2019, în acest an, Fron-
tex a lansat două operațiuni în Muntenegru – 
una la frontierele sale terestre și alta pe mare. 

Combaterea criminalității  
transfrontaliere în Albania

Datorită informațiilor furnizate de ofițerii Fron-
tex trimiși în Albania, autoritățile locale au fost 
în măsură să lanseze o operațiune de poliție care 
a dus în acest an la arestarea a 15 persoane care 
au introdus ilegal migranți și la confiscarea a 50 
de autoturisme în opt acțiuni ale poliției încunu-
nate de succes. În multe dintre aceste operațiuni, 
infractorii suspectați au fost prinși în flagrant.

În afara
Uniunii Europene
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Frontex în afara UE în 2020

OFIȚERI DE LEGĂTURĂ FRONTEX 
ÎN ȚĂRI TERȚE

SENEGAL
(DAKAR)

Balcanii  de Vest
(Belgrad, Tirana)

TURCIA
(ANKARA)

NIGER  
(NIAMEY)

Sănătatea la frontiere  

Pandemia de COVID-19 a arătat în mod clar că Frontex are 
un rol de jucat în ceea ce privește protejarea sănătății și a 
siguranței la frontiere. 
Ca răspuns la pandemia de COVID-19, Frontex și-a 
consolidat parteneriatul cu autoritățile de sănătate publică, 
sanitare, vamale și de aplicare a legii. Împreună, oferim 
sprijin și autorităților din țări din afara Europei. 
Frontex a adăugat subiectul sănătății și siguranței la 
frontiere pe agenda proiectului său EU4BorderSecurity 
sprijinit de DG NEAR a Comisiei Europene, care urmărește 
intensificarea eforturilor comune în diferite domenii ale 
gestionării și securității frontierelor între țările UE și cele 
din Levant și Africa de Nord. 
În decembrie, Frontex a organizat, de asemenea, un 
seminar online cu OIM, pentru a explora subiectul 
gestionării sănătății, a frontierelor și a mobilității.
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Frontex și Organizația Internațională pentru 
Migrație (OIM) s-au mobilizat pentru a sprijini 
lupta împotriva traficului și introducerii ilegale 
de copii în UE, Orientul Mijlociu și Africa de 
Nord. În prima dintr-o serie de activități comune, 
agenția a reunit experți în domeniul protecției 
copilului, responsabili cu aplicarea legii și factori 
de decizie pentru a introduce instrumente de 
combatere a traficului și introducerii ilegale 
de copii.

Unul dintre acestea este formarea polițiștilor 
de frontieră, care, de multe ori, sunt primii și 
adesea ultimii agenți de aplicare a legii care 

Combaterea 
traficului  
de copii

pot identifica victimele acestei infracțiuni 
îngrozitoare. Frontex este activă în acest 
domeniu de mai mulți ani, cooperând cu agenții 
specializate ale ONU și cu ONG-uri, elaborând 
manuale pentru polițiștii de frontieră cu privire 
la modul de depistare a potențialelor victime și 
de trimitere a cererilor de asistență. 

Cu această ocazie, am publicat și o versiune 
în limba arabă a Manualului VEGA al Frontex: 
manualul Copii în aeroporturi, care oferă polițiștilor 
de frontieră și lucrătorilor din aeroporturi 
îndrumări în ceea ce privește acordarea de 
asistență copiilor vulnerabili.
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Returnări 
eficace

Având în vedere că, la începutul anului 2020, 
zborurile au fost suspendate în întreaga Europă, 
iar numărul de treceri ale frontierelor s-a redus 
semnificativ din cauza pandemiei de COVID-19, 
Frontex a fost obligată să își adapteze rapid ope-
rațiunile de returnare la noua realitate. 

Am realizat acest lucru prin extinderea spriji-
nului nostru pentru returnare acordat statelor 
membre în vederea atenuării efectelor pande-
miei asupra activității legate de returnare a au-
torităților din întreaga Europă. 

Agenția a început să finanțeze teste de depistare 
a COVID-19 pentru participanții la operațiuni de 

returnare, a facilitat anularea sau reprogramarea 
zborurilor de returnare de către statele membre 
și a început să sprijine returnările voluntare.

De asemenea, Frontex a continuat să ajute au-
toritățile naționale să identifice persoanele re-
turnate, inclusiv prin intermediul sistemelor 
de videoconferință, și a sprijinit activitatea a 
nouă ofițeri europeni de legătură pentru retur-
nare în țări terțe.

Ca urmare a acestor eforturi, statele membre 
au returnat, cu sprijinul agenției, peste 12 000 
de resortisanți ai țărilor terțe, cu doar 24 % mai 
puțin decât în 2019.
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returnări cu 
zboruri charter

67 %
returnări cu 

zboruri regulate

33 %

Operațiuni de returnare în 2020

În 2020, agenția a coordonat 232 de operațiuni de returnare 
cu zboruri charter către 28 de destinații, ceea ce a dus la 
creșterea numărului de zboruri către Balcanii de Vest.
De asemenea, Frontex a sprijinit statele membre în ceea 
ce privește returnarea a 3 981 de persoane către 83 de 
destinații, cu zboruri regulate. 
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În ianuarie, Frontex a început să sprijine țările 
UE într-un domeniu complet nou – returnările 
voluntare. Cu acest tip de returnare, persoanele 
care au primit un ordin de părăsire a unei țări 
o părăsesc din proprie voință.

Frontex poate sprijini autoritățile națio-
nale prin furnizarea de asistență tehnică  
pentru returnările voluntare, atât cu zboruri 

regulate, cât și cu zboruri charter, inclusiv prin 
închirierea de aeronave. La sfârșitul anului, cu 
acest tip de returnare, aproape una din cinci per-
soane au fost deja returnate cu sprijinul Frontex 
și se preconizează că acest număr va continua 
să crească. În curând, Frontex va începe să ofere 
asistență pentru reintegrare persoanelor care se 
întorc în țările lor de origine.

Returnările  
voluntare:
un nou domeniu 
pentru Frontex



33

27 mai
#Frontex a sprijinit autoritățile cipriote în ceea ce 
privește returnarea a 107 cetățeni georgieni din 
Larnaca în Tbilisi. Cetățenii georgieni s-au putut 
întoarce în siguranță în țara lor de origine ieri. 
Aceasta a fost cea mai mare operațiune de returnare 
voluntară coordonată de Frontex până în prezent.

Digitalizarea procesului de returnare

Frontex și-a continuat eforturile depuse în direcția 
digitalizării procesului de returnare. În 2020, agenția 
a prezentat o versiune actualizată a sistemului său de 
gestionare a cazurilor de returnare și mai multe state 
membre au solicitat deja sprijin pentru alinierea sistemelor 
lor informatice naționale la model.  
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În 2020, Frontex a dat dovadă nu numai de rezi-
liență, ci și de flexibilitate în activitățile noastre 
operaționale, în asigurarea de asistență pentru 
returnare, în formarea corpului permanent al 
poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel 
european și în sprijinirea luptei împotriva cri-
minalității transfrontaliere.

Frontex s-a adaptat rapid la situația legată de 
COVID-19 pe teren și de la sediul central.

Centrul de situație Frontex a întocmit un raport 
zilnic privind COVID-19, care conține actualizări 

cu privire la cele mai recente măsuri luate la 
frontierele Europei și o hartă vehiculată a re-
stricțiilor impuse de statele membre în contextul 
pandemiei de COVID-19. L-am transmis autorită-
ților naționale de frontieră din întreaga Europă, 
Comisiei Europene și altor instituții europene.

La cererea Comisiei Europene, agenția a emis, 
de asemenea, rapoarte cu orientări operaționale 
pentru statele membre cu privire la eliminarea 
restricției temporare impuse asupra călători-
ilor neesențiale către UE în contextul pande-
miei de COVID-19. 

Răspunsul 
coordonat  
la situații  
de criză
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Celula de criză

Având în vedere că pandemia de COVID-19 a devenit o pro-
blemă globală, impactul său a afectat, de asemenea, toate 
componentele agenției noastre. Cu un număr atât de mare de 
angajați pe întregul continent, asigurarea continuității activității, 
odată cu garantarea siguranței și bunăstării personalului nostru, 
a necesitat adoptarea de măsuri speciale.

Acesta este motivul pentru care a fost creată celula de criză în 
contextul pandemiei de COVID-19. Coordonată de Centrul de 
situație Frontex, aceasta reunește reprezentanți ai tuturor prin-
cipalelor unități Frontex pentru a permite o coordonare orizon-
tală rapidă a aspectelor legate de coronavirus. Celula de criză 
ne-a permis să identificăm imediat problemele legate de CO-
VID-19 și să propunem rapid soluții concrete conducerii Frontex.

Celula de criză abordează o varietate de aspecte care afectează 
personalul agenției: monitorizarea evoluției situației din Europa, 
punerea în aplicare a unor măsuri de siguranță în sediile Fron-
tex, achiziționarea și transportul de echipamente individuale de 
protecție pentru ofițerii trimiși în operațiunile noastre, asigura-
rea legăturii cu spitalele locale, înființarea unei linii de asistență 
telefonică pentru personal, gestionarea muncii la distanță, coor-
donarea muncii în schimburi, monitorizarea închiderilor. 

16 martie
De la primul caz de COVID-19 cu o săptămână în 
urmă, echipa de răspuns strategic la situații de criză 
a Frontex a funcționat în fiecare zi, monitorizând 
operațiunile Frontex la frontierele externe și având 
grijă de personalul său, atât la sediul central din 
Varșovia, cât și pe teren. 
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Introducerea 
inovării  
în controlul  
la frontiere

Definirea viitorului gestionării 
europene integrate a frontierelor

În 2020, Frontex s-a implicat și mai mult în 
supravegherea proiectelor legate de securitatea 
frontierelor din Programul-cadru pentru 
cercetare și inovare – Orizont.

Agenția a coordonat și a îndrumat activitățile 
de cercetare în materie de inovare în domeniul 
securității frontierelor, sprijinind Comisia 
Europeană în dezvoltarea unei tehnologii de 
ultimă generație care să răspundă nevoilor 
operaționale de protecție avansată a frontierelor 
UE.

Frontierele externe ale UE sunt traversate în 
fiecare an de milioane de pasageri. Asigurarea 
siguranței și securității frontierelor externe ale 
UE, odată cu garantarea mobilității, va fi una 
dintre principalele provocări ale statelor membre 
ale UE în următorii ani.

Frontex a sprijinit statele membre în procesul 
lor de pregătire pentru punerea în aplicare 
a Sistemului UE de intrare/ieșire, care va 
înregistra informații privind intrarea, ieșirea 
și refuzul intrării resortisanților țărilor terțe care 
traversează frontierele externe. De asemenea, 
agenția a contribuit la dezvoltarea de tehnologii 
inovatoare pentru controlul frontierelor. 
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16 martie
Ne pregătim pentru viitorul controlului la 
frontiere. UE înregistrează progrese în ceea 
ce privește punerea în aplicare a diferitelor 
soluții de „frontiere inteligente”, inclusiv a 
Sistemului de intrare/ieșire (EES).
Vom testa în curând soluții tehnologice 
pentru a transforma acest lucru în realitate.

Interfețe intuitive pentru utilizatori și echi-
pamente portabile asistate de inteligența ar-
tificială, tehnologie facială 3D și de verificare a 
irisului pentru o experiență de trecere a fron-
tierei „în condiții reale de mișcare”, identitate 
digitală bazată pe tehnologia blockchain, dis-
pozitive portabile pentru detectarea droguri-
lor: acestea sunt câteva dintre proiectele la care 
Frontex a contribuit în 2020.
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Principalele 
proiecte și 
evenimente

Reuniuni regionale cu șefii 
autorităților de frontieră și de 
aplicare a legii

În septembrie, directorul executiv al Frontex 
a organizat o serie de conferințe regionale cu 
șefii diferitelor autorități naționale de aplicare 
a legii implicate în toate aspectele gestionării 
europene integrate a frontierelor (GEIF). 
Reuniunile anuale, care au avut loc online, 
permit Frontex, statelor membre ale UE și țărilor 
asociate spațiului Schengen să continue dialogul 
operațional esențial cu privire la protejarea 
frontierelor Europei și la asigurarea securității 
cetățenilor săi.

Zilele industriei Frontex

În noiembrie, Frontex a organizat zilele virtuale 
ale industriei pentru a prezenta și discuta despre 
cele mai noi tehnologii și produse în domeniul 
gestionării frontierelor.

Evenimentul a reunit 177 de participanți, inclusiv 
din partea autorităților statelor membre ale UE, a 
agențiilor europene precum EMSA, eu-LISA, EM-
CDDA și alții, reprezentanți ai Comisiei Europene, 
ai OLAF și ai Consiliului European, organizații in-
ternaționale precum OIM, UNHCR și Frontex.

Zilele industriei au oferit informații valoroase 
cu privire la cele mai recente evoluții și tendințe 
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A doua conferință  
internațională privind  
utilizarea datelor biometrice 
la frontiere

În decembrie, experți din cadrul autorităților 
de  frontieră responsabile cu gestionarea 
frontierelor în UE și în întreaga lume, factori 
de  decizie și agenții din UE, precum și 
reprezentanți din sectorul cercetării și industriei 
au participat activ la cea de-a doua ediție a 
conferinței privind utilizarea datelor biometrice 
la frontiere.

Anul acesta, conferința s-a axat pe punerea în 
aplicare a Sistemului de intrare/ieșire (EES) la 
frontierele externe ale Uniunii Europene.

tehnologice în domeniul gestionării frontierelor, în 
special datele biometrice, analiza volumelor mari 
de date, tehnologiile de verificare a frontierelor și 
supravegherea frontierelor.   

Prima masă rotundă tehnică euro-
arabă privind gestionarea și securitatea 
frontierelor

În decembrie, Frontex și Secretariatul General al 
Consiliului miniștrilor de interne ai statelor arabe 
au organizat prima masă rotundă tehnică eu-
ro-arabă privind gestionarea și securitatea fron-
tierelor. Evenimentul a reunit 32 de țări, printre 
care 18 state membre ale UE și 14 state arabe, 
pentru a discuta despre numeroasele provocări 
de la frontiere. 
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Privind
spre viitor

Anul 2021 va aduce multe schimbări și  
provocări. 

Pe parcursul anului următor, trebuie să ne trans-
formăm propria agenție și modul în care aceasta 
funcționează. Trebuie să ne pregătim să trimi-
tem sute de polițiști de frontieră Frontex la di-
ferite frontiere europene.

În curând, în cadrul Frontex, vor exista mai 
multe persoane care lucrează pe teren decât la 
sediul nostru din Varșovia.

Trebuie să creăm birouri regionale care să se 
ocupe de trimiterea polițiștilor de frontieră Fron-
tex în statele membre și să pregătim structuri 
în cadrul agenției pentru a gestiona un număr 
atât de mare de ofițeri – pentru a organiza tri-
miterea lor pe teren, formarea și toate celelalte 
aspecte ale activității lor. 

La începutul anului viitor, pentru prima dată 
în istorie, la frontierele externe ale UE vom ve-
dea ofițeri în uniformele albastre ale Frontex, 
care nu reprezintă autoritățile lor naționale, ci 
întreaga Europă. 



41

Dar acesta este doar unul dintre aspectele a ceea 
ce urmează să se întâmple. 

Anul viitor, Frontex va începe să pregătească 
terenul pentru introducerea în 2022 a ETIAS – 
Sistemul european de informații și de autori-
zare privind călătoriile.

Frontex va coordona unitatea centrală a ETIAS. 
Noul sistem va întări securitatea spațiului Schen-
gen prin efectuarea unei verificări din timp a per-
soanelor care pot călători în UE fără viză.

Frontex va avea un rol esențial în ETIAS, con-
tribuind la verificarea cererilor de autorizație 
de călătorie 24 de ore din 24, șapte zile pe săp-
tămână. De asemenea, agenția se va asigura 
că sistemul depistează posibilele amenințări  
la adresa siguranței tuturor cetățenilor  
europeni.
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