1. INTRODUCERE
Poliţia de Frontieră Română este instituţia specializată a statului, care exercită
atribuţiile ce îi revin cu privire la supravegherea şi controlul trecerii frontierei de stat,
prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale şi a faptelor specifice criminalităţii
transfrontaliere săvârşite în zona de competenţă, respectarea regimului juridic al frontierei
de stat, paşapoartelor şi străinilor, asigurarea intereselor statului român pe Dunărea
interioară, inclusiv braţul Măcin şi canalul Sulina situate în afara zonei de frontieră, în
zona contiguă şi în zona economică exclusivă, respectarea ordinii şi liniştii publice în zona
de competenţă, în condiţiile legii.
Poliția de Frontieră are în responsabilitate peste 3.140 km de frontieră (apă și
frontieră terestră), din care 2.070 km reprezintă frontiera externă a Uniunii Europene
– a doua frontieră externă a UE.
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¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Organizare instituţională:
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră - nivel central;
Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași - frontiera cu R.Moldova;
Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației - frontiera cu
Ucraina;
Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara - frontiera cu Serbia;
Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea - frontiera cu Ungaria;
Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu - frontiera cu Bulgaria;
Garda de Coastă - frontieră maritimă, frontieră cu Ucraina și frontieră cu Bulgaria;
1 Centru de Supraveghere şi Control Trecere Frontieră Aeroportuar (Otopeni),
având în subordine 2 Puncte de Trecere a Frontierei Aeroportuare;
3 Sectoare ale Poliţiei de Frontieră Aeroportuare, fiecare având în subordine un
Punct de Trecere a Frontierei Aeroportuar;
11 Puncte de Trecere a Frontierei Aeroportuare independente;
7 structuri de contact (Porubne, Galaţi, Giurgiu, Porţile de Fier I, Cenad, Artand şi
Oradea);
Baza de Reparaţii Nave Brăila;
3 unități de învățământ.

Inspectoratele Teritoriale ale Poliției de Frontieră și Garda de Coasta au în
subordine structuri teritoriale operative şi anume:
• 19 Servicii Teritoriale ale Poliţiei de Frontieră constituite la nivelul fiecărui
județ aflat în zona de frontieră;
• 3 Grupuri de Nave;
• 79 Sectoare ale Poliţiei de Frontieră;
• 68 Puncte de Trecere a Frontierei (43 la frontiera externă și 25 la frontiera
internă);
• 10 Puncte Temporare de Trecere a Frontierei; 1 centru de formare în
domeniul maritim/fluvial unde sunt pregătiţi atât lucrătorii din Poliţia de Frontieră
Română cât şi din cadrul altor structuri ale Ministerului Afacerilor Interne.
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2. OBIE
ECTIVE
E INSTITUŢION
NALE
1.

Dezvolta
area unui managem
ment dinam
mic şi flexiibil, care să
s
permită Poliţiei de Fron
ntieră Roomâne allinierea la
l
standarddele stabillite prin reglement
r
tările în vigoare,
v
î
în
vederea îndeplinnirii activvităţilor specifice,, conform
m
competennțelor;

2. Monitoriizarea, cooordonareea și evaaluarea activitățilo
a
or privindd executaarea
controlullui la fronntiere, a modului
m
d implemeentare a aquis-ului
de
a
i Schengenn la
nivelul sttructurilorr subordoonate şi urrmărirea aplicării
a
c
celor
mai bune pracctici
europenee în activittatea de coontrol la frontiere;
f
3. Monitoriizarea, cooordonareaa şi evaluarea activvităţii de prevenire
p
şi combatere
a migraţţiei ilegalee şi a infrracționalittății transffrontalieree, precum
m şi derulaarea
de acţiunni de invvestigare şi
ş combattere a inffracţiuniloor date înn competeenţă
structurillor Poliţieei de Fronntieră Rom
mâne;
4. Asigurarrea şi gesttionarea efficientă a resurseloor umane, materialee şi financiiare
pentru îndeplinire
î
ea misiunnilor speecifice dee către structurile
s
e Poliţiei de
Frontieră
ă Românee;
5. Reprezenntarea staatului rom
mân, Minissterului Afacerilor
A
Interne şi
ş Poliţieii de
Frontieră
ă Românee în relaţiiile de coooperare cu
c structurrile similaare din ţă
ările
vecine, cu
c structurrile parten
nere din ţăările mem
mbre U.E., cu agenţiiile europeene,
precum şi
ş cu alte instituţii
i
cu care coolaboreazăă;
6. Asigurarrea transpparenţei instituţion
i
nale şi a deschiderrii către cetăţean, cu
respectarrea legislaaţiei în vig
goare;
7. Dezvoltaarea coopperării cuu instituţiiile naţion
de ordinee şi
nale din sistemul
s
siguranţăă publică,, precum şi cu auttorităţile ce au atrribuţii la frontieră/
f
/alte
organizaaţii;
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3. REA
ALIZĂRII ÎN DO
OMENIU
UL DE COMPET
C
TENŢĂ
A. IMPL
LEMENT
TAREA SISTEME
ELOR EES SI ETIA
AS
În contextull adoptăriii la nivelul Uniuniii Europenne a
cadrului legislativv în bazza căruia Comisiaa Europeană,
agențiile Uniunii şi statele membre desfășoarăă activitățți în
s
e
europene
de
vederea operaționnalizării noilor sisteme
informațiii, îmbunăătățirea ceelor existeente, preccum şi peentru
asigurareea intero
operabilităății dintrre acesteea, Inspectoratul
General al Poliţţiei de Frontieră
F
Române a fost desemnat
d
responsaabil cu im
mplementaarea la nivel
n
națiional a Sistemului
S
Europeann de Intraare/Ieșire (EES),
(
insstituit prinn Regulam
mentul UE
2017/22226 şi a Sisstemului European
E
de Inform
mații şi Auutorizare a Călătoriiilor (ETIA
AS),
instituit prin
p Regullamentul UE
U 2018/11240.
Ecchipa de proiect
p
coonstituită la
l nivelull instituţieei noastre pentru im
mplementaarea
celor douuă sistemee de inform
maţii a derrulat activiităţi pentru
u:
¾ crearea cadrului
c
leegislativ naţional;
n
d controll la frontieeră compattibile cu EES;
E
¾ asigurareea de echiipamente de
¾ adaptareea aplicaţieei de contrrol la fronntieră;
meniul EE
ES şi ETIA
AS.
¾ elaborarea planuluui naţionall de pregăătire în dom
Dee asemeneea, a fostt asigurattă participparea la grupurile
g
de lucru europenee și
naționalee, fiind în
ntreprinse demersuri pentru obținerea
o
finanțării necesară modernizzării
infrastruccturii de comunicaț
c
ții, precum
m și achizziției com
mpletelor fixe
f
și a dispozitiv
d
velor
mobile pentru conttrolul la frrontieră.
Asstfel, speccialişti diin cadrull P.F.R. au particcipat la 40
4 activittăți la nivel
n
internațiional și 133 întâlnirri de lucru
u la nivell naționall cu reprezzentanți ai
a autoritățților
europenee şi romââne impliccate în im
mplementtarea / opperaționaliizare Sisttemelor EES,
E
ETIAS, E
EUROSUR şi PNR..
B. DESC
CHIDERE
EA PUNC
CTULUI DE TRE
ECERE A FRON
NTIEREI ISACCEA
A –
ORLO
OVKA
Înccepând cu
u data de 12
1 august 2020, la frontiera
f
roomâno – ucraineană
u
ă, Punctul de
Trecere a Frontierei Isaaccea - Orlovka,, a deven
nit operaaţional peentru trafficul
internaţioonal de măărfă, treceerea efectu
uându-se cu
c bacul în
n intervaluul orar 08.00 – 20.000.
Luucrările dee amenajaare au avu
ut în veddere ca pu
unctul de trecere a frontierei să
întruneasscă condiţiile penttru a fi deschis
d
înn regim de
d trafic internaţioonal confo
form
catalogullui Schengen, beneeficiind dee artere dde controll pentru fiecare
f
senns, cabinee de
control, sspaţii interrioare, echhipamentee tehnice şi
ş IT.
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C. DESC
CHIDERE
EA PUN
NCTULUII DE TR
RECERE A FRON
NTIEREII BORŞ II–
NAGY
YKEREKI
KI
În data de 4 septem
mbrie 20200, la fronntiera com
mună
româno-uungară a fost deeschis Pu
unctul de
d trecere a
frontiereei Borș III – Nagyk
kereki, pee conexiunnea autostrrăzii
A3 – M44, care fuuncționeazză în regim
m permannent, 24/24
4 de
ore. Acessta este prrevăzut cuu zece arteere de conttrol pe fieecare
sens, dinntre care patru peentru auto
oturisme, patru peentru
automarffare şi douuă pentruu autocare, controluul de fronttieră
efectuânddu-se în coomun cu partea
p
unggară.
D. ÎNTÂ
ÂLNIRI LA
PRIN
NCIPALI

NIIVELUL

ÎMPUT
TERNICIIŢILOR

DE

FRONTIE
ERĂ

¾ În luna august 2020,
2
la Cernăuţi,
C
a avut loc a XI-aa întâlnirre de lucrru a
Împutern
niciților de frontieră priincipali ai Romââniei şi Ucrainei.. Cu ocaazia
întrevedeerii, şefii celor douuă institu
uţii au annalizat stadiul şi peerspectiveele cooperrării
româno-uucrainienee în dom
meniile afllate în coompetenţaa celor do
ouă instittuţii, inclu
usiv
măsurile propuse pentru
p
eficcientizareaa controluului la fronntiera dintrre cele douuă ţări.
¾ În luna februarie
f
e 2020, pee teritoriull Republiccii Serbia,, a avut looc ședința
a de
lucru anuală româno – sârrbă la nivvelul Împu
uternicițillor de froontieră, avvând ca scop
s
evaluareaa activităăților privvind regim
mul frontiierei de stat desfăășurate înn anul 20
019,
analizareea activităăţii patruleelor mixtee şi stabiliirea măsurrilor pentrru perioadda următooare,
ocazie cuu care au fost
f semnate Processe verbalee de coopeerare pentrru toate ceele 4 sectooare
de împutternicire.
3.1.

R
REZULTA
ATE ALE
E SITUAŢ
ŢIEI OPE
ERATIVE
E PRIVIN
ND CONT
TROLUL ŞI
SU
UPRAVEG
GHEREA
A FRONT
TIEREI
4.
În contextull pandemiiei COVID
D-19, penntru limitaarea răspâândirii virrusului SA
ARS
Cov2 și pentru a proteja sănătatea
s
tuturor persoanelo
p
or, la niveel internaațional, câât și
național, au fost necesare
n
u
unele
restrricții de călătorie.
c
Aceste
A
măăsuri au avut
a
influeențe
f
ce a condus la scădeerea
majore îîn circulaația interrnațională a persooanelor, fapt
semnificaativă a traaficului dee persoanee și mijloaace de trannsport prin
n punctelee de frontiieră,
implicit lla scăderea infracțioonalității trransfrontaaliere.
a. Valorilee traficul de călătoori și mijlloace de transportt prin prinn punctelee de
% mai mici în comparaţie cu anul
a
trecere a frontiereii au fost cuu 59,2 %, respectiv cu 41,9%
precedennt.
Tra
aficul de călători
c
T
Traficul mijloacelor
m
r de transsport

2019
699.784.2722
177.848.2522

2020
Ten
ndinţe
28.456.364
Ô
Ô
10.368.595
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b. În conformitate cu prevederile Codului Frontierelor, în anul 2020 nu s-a
permis intrarea în ţară unui număr de 12.684 de persoane, înregistrându-se o creştere cu
63,8% faţă de anul anterior când au fost aplicate 7.743 măsuri de nepermiterea intrării.
Atrag atenţia modificările semnificative apărute la frontiera cu Ucraina (creștere cu
241%) și R.Moldova (creştere cu 68%). De asemenea, se înregistrează o creștere de
peste 31 de ori a numărului de persoane cărora nu li s-a permis intrarea în România fiind
considerate o amenițare pentru ordinea, siguranța națională sau sănătatea publică.
c. În perioada de referinţă au fost depistate 19.474 fapte ilegale (8.231
infracţiuni şi 11.153 contravenţii), cele mai multe înregistrându-se în domeniile:
trecere/tentativă de trecere ilegală a frontierei, contrabandă și fraudă vamală, fals şi uz de
fals.

FAPTE
ILGALE

Infracţiuni
Contravenţii
TOTAL

2019
2020
8.231 8.134
11.153 8.399
19.384 16.533

Tendinţe
-97
-1,2%
-2.754 -24,7%
-2.851 -14,7%

Ô
Ô
Ô

• 22,9% din numărul faptelor penale au fost constatate la frontiera cu Ungaria, cea
mai mare creștere faţă de anul 2019 înregistrându-se la frontiera cu Serbia (53,8%)
ca urmare a creșterii semnificative a numărului de migranți depistați în trecere
ilegală a frontierei pe sensul de intrare în România.
• 33,1% din numărul total al sancțiunilor contravenționale au fost aplicate la
frontiera cu R.Moldova. De asemenea, comparativ cu anul 2019, se constată
scăderea cu 54,2% a numărului de sancţiuni contravenţionale aplicate la frontiera
cu Ungaria şi creșterea cu 16,8% la frontiera maritimă.
d. La frontiera României au fost depistate 46.143 persoane în trecere/tentativă
de trecere ilegală a frontierei, numărul acestora fiind de aproximativ 4,4 ori mai mare
față de anul precedent, când au fost depistate 10.551 persoane.
După scopul în care au fost săvârşite aceste treceri, situaţia se prezintă astfel:
2019
2020
TENDINŢE
9.767 45.252 35.483 363,2% Ò
Migraţie ilegală
334
234
-100 -29,9% Ô
Trafic ilegal cu bunuri
170
286
116
68,2% Ò
Treceri ilegale cu autor necunoscut
280
371
91
32,5% Ò
Alte scopuri
TOTAL
10.551 46.143 35.900 337,3% Ò
e. Au fost depistați 45.252 cetățeni străini implicaţi în migraţia ilegală
intrare
Persoane depistate în
trecere/tentativa de trecere ilegală
ieşire
Persoane cărora le-a fost întreruptă direcţia
de deplasare
TOTAL

2019
2.048
1.679

2020
6.658
3.928

TENDINŢE
4.610 225,1% Ò
2.249 133,9% Ò

6.042

34.666 28.624 473,7% Ò

9.769

45.252 35.483

363%

Ò
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• Din cei 45.252 migranți, 10.586 au fost depistaţi în momentul
trecerii/tentativei de trecere ilegală a frontierei (6.658 pe sensul de intrare
şi 3.928 străini pe sensul de ieşire din ţară);
• 83,8% dintre migranți au fost depistați în trecere/tentativă de trecere ilegală la
frontiera verde, iar 14,1% ascunși în mijloace de transport, acestea fiind
cele mai uzitate moduri de trecere ilegală a frontierei;
• Ponderea migranților o reprezintă cetățenii afgani (30,6%) și sirieni (28,5%);
• 3.641 persoane provenind din ţări producătoare de migranţi au depus cereri
pentru acordarea statutului de azilant la structurile poliţiei de frontieră în
momentul depistării în trecere / tentativă de trecere ilegală a frontierei;
• Faţă de 34.666 persoane au fost dispuse măsuri în vederea închiderii direcţiei
de deplasare prevenindu-se astfel intrarea în România;
• Au fost identificate 363 călăuze/facilitatori.
Pentru gestionarea fenomenului migraţionist la frontiera României, la nivelul
Poliţiei de Frontieră au fost luate o serie de măsuri, după cum urmează:
¾ au fost implementate măsuri eficiente de combatere şi prevenire a intrărilor frauduloase
în România prin întărirea dispozitivului de supraveghere a frontierei de stat, inclusiv prin
executarea de misiuni aeriene cu mijloace aparținând Inspectoratului General de Aviație.
În acest context, au fost realizate misiuni de supraveghere aeriană la frontiera cu
Bulgaria și Serbia, în funcție de solicitările structurilor teritoriale, totalizând 675 ore de
zbor;
¾ a fost gestionată problematica readmisiei și a persoanelor returnate/înapoiate, fiind
analizate și dispuse măsuri cu privire la cererile de readmisie transmise de autoritățile
statelor UE și vecine non-UE.
f. Combaterea infracționalității transfrontaliere
Poliţia de Frontieră Română a acordat în anul 2020 o atenţie deosebită cooperării
cu autorităţile naţionale şi europene în vederea contracarării fenomenelor infracţionale
transfrontaliere, poliţiştii de frontieră participând la întâlniri de lucru punctuale în cadrul
cărora s-au realizat schimburi de date referitoare la grupări de criminalitate organizată
care acţionează transfrontalier.
În cadrul activităţilor de cooperare internaţională, au fost realizate schimburi de
informații și au fost desfășurate acțiuni simultane sau în comun, cu autorități ale altor
state europene sub egida INTERPOL, EUROPOL, AGENŢIA FRONTEX, EUBAM sau
Oficiul European de Luptă Anti-Fraudă.
Ca urmare a acțiunilor desfășurate, independent sau în cooperare cu autorități
naționale sau internaționale, în cursul anului 2020, polițiștii de frontieră au descoperit:
• 4.187.008 pachete ţigări cu o valoare de 51.987.045 lei (2.612.770 pachete ţigări
fac obiectul contrabandei), 13.023 kg tutun, 205,6 kg tutun narghilea. Au fost
identificate şi destructurate 7 grupări organizate (conform art. 367 Cod Penal) în
vederea săvârşirii infracţiunii de contrabandă cu ţigări în care au fost identificate 36
persoane;
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• bunuri contrafăcute purtând mărci internaţionale protejate, după cum urmează:
1.001.888 buc. articole de îmbrăcăminte şi lenjerie, 43.412 buc. produse cosmetice şi de
parfumerie, 2.168 articole de marochinărie, 33.853 perechi încălţăminte, 16.729 buc.
jucării, 3.894 buc. unelte/scule, etc.
• droguri şi substanţe interzise - 52 kg heroină, 30 kg cocaină, 1,360 kg canabis,
645 g hașiș, 280 g marijuana, 135,5 g amfetamine, 450 buc. medicamente
psihotrope, 2 kg alte stupefiante și 1.400 buc. steroizi/anabolizante;
BUNURI DEPISTATE
Autovehicule suspecte a fi furate
Arme
Cartușe
Valoarea bunurilor reținute(mil. lei)
Țigări (pac)
Aur (kg)
Argint (kg)
Chihlimbar (kg)
EURO
USD
LEI
Obiecte de patrimoniu
Timbre filatelice de patrimoniu

2019
248
109
3.561
225,3
4.584.509
3,313
9,197
173
335.237
239.286
226.850
51
0

2020
172
35
4.356
170
4.187.008
6,8
19,1
249,9
317.760
46.195
114.029
4
1.764

• 12.145 kg pește, 264,6 kg sturion, 72,6 kg icre, 91 ambarcațiuni, 53 motoare de
barcă, 22.547 m plase monofilament, 11.124 m plase fir textil, 10.615 m plase naylon,
777 buc. alte unelte, fiind constate 1.029 infracţiuni de braconaj piscicol și aplicate
1.429 contravenții în valoare de 439.840 lei.
3.2.

SIGURANŢA CETĂŢEANULUI

Activitățile desfășurate pe linia prevenirii migrației ilegale și a infracționalității
transfrontaliere au vizat întărirea cooperării cu structuri din cadrul Ministerului
Afacerilor Interne cu atribuții pe linie de prevenire, schimbul de bune practici cu
organizații non-guvernamentale implicate în respectarea drepturilor omului, dar și
transmiterea unor mesaje societății civile referitoare la efectele negative ale fenomenului
contrabandei și contrafacerilor. Astfel, pe parcursul anului 2020, poliţiştii de frontieră au
participat la 5 campanii de prevenire a fenomenelor infracționale (”Contrabanda este
crimă organizată!”, ”Fii responsabil!”, ”Pentru că oamenii contează – Pune tu
barieră traficului!”etc.)
Au fost elaborate și ulterior monitorizate 9 planuri de acțiune pe segmentul de
ordine și siguranță publică - 7 planuri cu ocazia desfășurării unor activități socioculturale și 2 planuri în contextul desfășurării proceselor electorale din anul 2020.
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4. GES
STIONA
AREA PA
ANDEM
MIEI DE COVID
D - 19
În situația crreată la începutul annului, căndd virusul SARSS
Cov-2 see răspândeea cu rapidditate în întreaga
î
luume iar nuumărul
de cazurri din Eurropa creșttea în ritm
m acceleraat în mai multe
zone afeectate, la nivelul
n
R
României
a fost neccesară o acțiune
a
țintită și imediată.
4.11. ACTIV
VITĂȚI DERULA
D
ATE ANT
TERIOR STĂRII
S
D URGE
DE
ENȚĂ
Înncă de la apariţia şi
ş răspând
direa COV
VID-19 în statele diin Uniuneea Europeaană,
Poliţia dde Frontieeră Românnă a întreeprins graadual o seerie de măsuri
m
caree au vizaat în
principall întărireaa dispozitiivelor de supravegghere şi control
c
all trecerii frontierei, în
special laa punctelee de frontieeră, dar şi măsuri dee protejaree a propriuului personnal.
Începând cu data dee 26 ianuarie 20200 și până la institu
uirea stăriii de urgeență
pe întregg teritoriuul naționaal, cele mai
m importtante acțiu
uni întrepprinse de Inspectorratul
General al Polițieii de Fronttieră, circuumscrise contextuluui pandem
mic mondiial, la nivvelul
tuturor puunctelor de
d trecere a frontiereei, au consstat în:
¾ moonitorizareea persoannelor caree se prezenntau la inttrarea în țară
ț
din diirecția Chhina,
Hoong Kong și Macaoo, prin collectarea unnor date de
d interes și îndrum
marea acestora
căttre person
nalul Direecțiilor dee Sănătatee Publică pentru trriajul epiddemiologic și
completareaa documenntelor neccesare ideentificării ulterioaree a acestoora pe tim
mpul
ședderii pe teeritoriul Roomâniei;
¾ addaptarea prropriilor aplicații
a
dee lucru la nivelul puunctelor de
d frontierră, astfel în
ncât
să fie posibiilă evidențțierea în foormat elecctornic a persoanelo
p
or vizate;
¾ oddată cu apariția panndemiei pee continennt, cu preccădere în mai multte regiuni din
Itaalia, s-a trecut la moonitorizarrea persoanelor caree soseau în
n Româniia din această
dirrecție pro
ocedându-se similarr, prin colectare de date ale călătorilor
c
r și efectuaarea
triaajului epiddemiologiic de cătree specialișttii Direcțiiilor de Sănnătate Pubblică;
¾ înccepând cu
u data de 09.03.20220 s-a reccurs la efeectuarea verificărilo
v
or sistemaatice
asuupra tuturror particippanților laa traficul trransfrontaalier, toatee persoaneele care intrau
în România fiind supuuse contro
olului în linnia II;
¾ ideentificareaa tuturor mijloacelo
m
or de transsport prin care se inntenționa scoaterea din
țarră a mediccamenteloor / echipaamentelor medicale care puteau servi laa prevențiia și
traatarea infeecției;
pe
¾ încchiderea celor 10 puncte de treceere a froontierei deschise
d
o
ocazional
comunicațiille rutieree transfrontaliere, la frontieera cu Ungaria
U
șii închideerea
tem
mporară a 29 punccte de treecere a froontierei deschise
d
trraficului internaţio
i
onal
dee persoanee, începânnd cu dataa de 13.033.2021, nootificându--se în acesst sens staatele
vecine prin aparatul
a
îm
mputerniccitului de frontieră.
f
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4.2. ACTIVITĂȚI DERULATE PE PERIOADA STĂRII DE URGENȚĂ
În perioada stării de urgență Poliția de Frontieră Română alături de celelalte
autorități ale statului a participat activ și continuu la efortul național de protejare a
sănătății publice în România, prin:
¾ suplimentarea numărului de artere pentru verificarea transporturilor de marfă;
¾ efectuarea cu celeritate a formalităților de control aplicate participanților la trafic
încadrați în categorii esențiale, inclusiv lucrătorilor transfrontalieri și sezonieri;
¾ cooperarea cu personalul M.Ap.N. alocat în sprijinul activităților desfășurate în
punctele de trecere a frontierei;
¾ crearea coridoarelor unice pentru tranzitarea teritoriului național de către cetățenii
terți care se întorceau / repatriau în statele de origine;
¾ efectuarea cu celeritate a controlului de frontieră persoanelor care intrau în țară
”pe jos” sau care erau aduse /debarcate în zona punctelor de trecere;
¾ cooperarea cu structurile de poliție și jandarmerie în vederea organizării
transportului persoanelor înspre locurile de izolare / carantină;
¾ separarea tranzitului de marfă (P.T.F.Nădlac II) față de cel de persoane
(P.T.F.Nădlac I);
¾ acordarea sprijinului necesar personalului Direcțiilor de Sănătate Publică, în
situația repatrierii personalului navigant, maritim și fluvial, etc.
4.3. Activități derulate pe perioada stării de alertă
La nivelul Poliției de Frontieră Române au fost implementate prevederile actelor
normative privind declararea și prelungirea stării de alertă pentru prevenirea și
combaterea răspândirii pandemiei de Covid -19, fiind dispuse măsuri pentru:
¾ reluarea traficului de persoane și mijloace de transport prin anumite puncte de
trecere a frontierei;
¾ asigurarea fluidizării traficului prin punctele de trecere a frontierei;
¾ utilizarea eficientă a resurselor umane;
¾ sprijinirea reprezentanților D.S.P. în legătură cu persoanele care intră pe teritoriul
României, față de care este decisă măsura carantinei sau izolării.
4.4. Cooperarea cu structurile de frontieră ale statelor vecine
Având în vedere contextul internaţional şi măsurile dispuse de către statele vecine
pentru prevenirea răspândirii virusului, s-a menţinut un contact permanent cu
autoritățile din ţările vecine pentru asigurarea unui coridor de tranzit care să
permită cetăţenilor să ajungă în ţara de domiciliu.
O componentă importantă a cooperării specifice a vizat adoptarea măsurilor
necesare pentru gestionarea corespunzătoare a situației generată de pandemia Covid-19,
autoritățile de frontieră convenind de comun acord măsuri în vederea fluidizării traficului
și facilitării trecerii frontierei.
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4.55. Sprijin
nirea autoorităților cu inform
mații relevante
Insspectoratu
ul Generall al Polițieei de Fronttieră a asigurat în permanență
p
ă participaarea
în cadruul grupeloor operattive consttituite la nivelul CENTRU
ULUI NAȚ
ȚIONAL DE
PERFEC
CȚIONARE
E A PRE
EGĂTIRII PENTRU
U MANAG
GEMENTU
UL SITUA
AȚIILOR DE
URGENȚ
ȚĂ CIOLP
PANI, penntru punereea în apliccare a acțiunilor de prevenire și combaatere
a COVID
D 19, în veederea asiggurării fluuxului infoormaționall către perrsoanele decidente.
Dee asemeneea, datelee de interres colecttate de polițiștii
p
d frontierră pe tim
de
mpul
derulării activității de interrvievare a persoaneelor care sosesc / revin în România din
zonele cuu risc epiddemiologiic se pun la dispoziiția autorittăților com
mpetente ale
a statulu
ui în
vederea uunei explooatări operrative și juudicioase.
p
4.66. Proteccția persoonalului propriu
Peentru proteecția persoonalului propriu
p
înn punctele de trecerre, unde există
e
conntact
direct cuu particippanții la trafic, au
a fost distribuitte echipaamente de
d proteecţie
individu
uală, consttand în măăști, mănu
uși și dezin
nfectant.
Tootodată, peersonalull Poliției de
d Frontiieră Române a fosst instruitt cu privirre la
normele pe care trebuie
t
săă le respecte atuncii când inttră în conntact cu persoane
p
care
c
provin saau au tranzzitat state ori zone de
d risc.

5. SUP
PORT DECIZIO
ONAL
Suuportul deccizional laa nivelul Poliției
P
dee Frontierăă Române
a fost asigurat prin stabilirea
s
prioritățiilor, obiiectivelor,
p
și prin îmbuunătăţirea
responsabbilităților,, a cadruluui juridic precum
comunicăării pe verticală
v
şi orizon
ntală şi creşterea fluxului
informaţiional în ambele sensuri prin dezvoltarea
d
a reţelei
INTRAN
NET.
Dee asemeneea, predicțțiile rezulttate din annalizele dee risc reallizate pe liinia migraației
ilegale, a contrabandei cu produse accizabilee, analizele situațieei operativve la nivvelul
frontiereii de stat au
u avut un rol importtant în luaarea deciziiilor.
În cadrul instrument
i
telor neceesare asiggurării suuportului decizionaal, la nivvelul
instituţiei au fost avute înn vedere realizarea
r
evaluăriii riscuriloor, inclusivv a celorr de
corupţie, procedurrarea activvităţilor sppecifice, evvaluarea şi
ş raportareea periodiică a stadiului
mentare a cerinţelorr standarddelor de coontrol interrn manageerial.
de implem
5.1.

ACTIVIITATEA DE
D CONTROL

În domeniull de comppetență au fost efecttuate 139 activități de control, din carre 1
control dde fond, 22
2 controale tematicee şi 116 coontroale in
nopinate.
Pee baza con
nstatărilorr şi activittăţilor praactice desffăşurate de
d către personalul
p
din
cadrul coomisiilor de
d controll, au fost propuse şi
ş aprobatee de cătree conducerrea entităţţilor
publice 4404 măsu
uri, după cum urm
mează: 35 cercetări prealabille, 74 ateenționări, 291
măsuri dde remedieere / îmbuunătăţire a activităţiii, 4 inform
mări a strructurilor teritorialee ale
Direcției Generale Anticoruppție.
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La nivelul struucturilor proprii de control au
u fost solu
uţionate 699
6 sesiză
ări /
petiţii / rreclamaţiii îndreptate împottriva perssonalului Poliției de
d Frontieeră Romââne,
fiind proopuse şi approbate dee către coonducerea entităţilorr publice 477 măsuuri, după cum
c
urmează:: 96 cerccetări preealabile, 116 „Ateenţionări”, 220 măsuri
m
de remedierre /
îmbunătăăţire a acttivităţii, 17 informăări a struccturilor ceentrale şi teritoriale
t
ale Direccției
Generalee Anticoru
upție, 23 sesizări ale
a organeelor de paarchet com
mpetente şi
ş 5 cerceetări
administrrative.
5.2.

PROTEC
CŢIA INF
FORMAŢ
ŢIILOR CLASIFI
C
ICATE

Laa nivelul instituţiei s-a avut permanent
p
t în atenție dezvoltaarea
culturii dde securitaate în dom
meniul prottecției infoormațiilor clasificatee.
Priin struccturile sppecializatee s-a asigurat îndrumaarea,
coordonaarea și controlull aplicăriii normeelor de protecțiee a
informațiiilor clasifficate naționale, UE
E și NATO
O.

6. PRE
EVENIR
REA ȘI COMBA
C
ATEREA
A CORU
UPȚIEI

Acctivitatea desfăşurattă pentru prevenireea corupţieei s-a axaat
pe adaptaarea măsu
urilor la zoonele şi vulnerabili
v
ităţile iden
ntificate înn
materie dde corupţiie. Astfel, în coopeerare cu sttructurile centrale
c
şi
teritorialee ale D.G
G.A. au fost realizatte activităţţi de instrruire axatee
pe domennii specifiice de munncă şi pe categorii
c
d personaal ţintă.
de
Peentru preveenirea faptelor de coorupţie au
u fost reallizate 116 controalle, cuprinzzând
acţiuni caare au vizat modul de
d desfăşuurare a acttivităţilor în
î cadrul punctelor
p
şi sectoarrelor
de frontieră, respectarea deoontologieii şi eticii profesiona
p
ale de cătrre personaalul propriiu şi
f
dee corupţiee.
a dispoziiţiilor pe liinie de preevenire a faptelor
Auu fost trannsmise căttre Direcțiia Generaală Anticorupție, 522 informăări cu priv
vire
la posib
bile fapte//acte de corupţie săvârşite de persoonalul pro
opriu, înreegistrându
u-se
creştereaa cu 20% faţă de anul 2019, când
c
s-au transmis
t
4 informăări.
43
În urma măăsurilor im
mplementaate, în annul 2020, la niveluul Poliţiei de Fronttieră
Române s-au înreggistrat 13 cazuri dee rezistenţţă la coruppţie (desisstări), fiinnd sesizatee de
t
D.G.A., în creşteree cu 30% faţă de annul 2019 (10 cazuri)), în
îndată strructurile teritoriale
urma sessizăriilor fiind întoocmite dosare penaale sub asspectul săăvârşirii innfracţiuniii de
„dare de mită”.
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7. COO
OPERARE INT
TERINST
TITUŢIO
ONALĂ
Ă ŞI INTERNAŢ
ŢIONAL
LĂ
7.1.

CO
OOPERAR
RE INTE
ERINSTIT
TUŢIONA
ALĂ

În scopul asigurăriii securităăţii frontiierei de stat şi a
ontaliere, principaala soluțiie
combaterrii infraccţionalităţiii transfro
strategicăă a fost coonsolidareea cooperăării interinnstituționalle realizattă
prin creeşterea schimbuluii de infformaţii din dom
meniile de
d
competennţă, desfă
făşurarea unor acţţiuni com
mune, îmbbunătăţireea
procedurrilor comuune de luccru, precum
m şi implementareaa deciziilo
or
adoptate la nivelull UE.
Peentru îndeeplinirea cu succces a obbiectivelorr stabilitee, pentruu preveniirea,
descoperrirea şi combatere
c
ea fapteloor asociatte migraţţiei ilegale şi inffracţionalităţii
transfronntaliere, Poliţia
P
d Frontieră Rom
de
mână colaaborează cu toatte structuurile
Ministeruului Afaceerilor Interrne precum
m şi cu unnităţile speecializate din cadrull Ministerrului
Public, S
Serviciulu
ui Român de Inforrmaţii, Deepartamen
ntului penntru Luptăă Antifrauudă,
Agenției Naționalee de Adm
ministrare Fiscală,
F
allte instituţţii de stat sau privatte cu atribbuţii
în domenniu.
A fost conssolidată acctivitatea de
d cooperrare cu paartenerii trradiţionalii în domeeniu,
precum: Ministerrul Justiţiiei, Minissterul Appărării Naaţionale, Ministeruul Afacerrilor
Externe, Serviciull de Inforrmaţii Extterne, Serrviciul de Protecţiee şi Pază, Serviciull de
O
Naţţional de Prevenire
P
şi Combaatere a Spăălării Baniilor,
Telecomuunicaţii Sppeciale, Oficiul
Ministeruul Finanţeelor, Minissterul Sănăătăţii, etc.
Sppecialiștii din cadruul Poliției de Fronttieră Rom
mâne au participat
p
la o seriee de
întâlniri de lucru cu
c reprezeentanți ai diferiteloor ONG-urri (Asociaația Servicciul Iezuițților
pentru R
Refugiați din Rom
mânia - JRSR, Asociația
A
p
pentru
Dezvoltare
D
a Practiccilor
Alternatiive de Reinntegrare si
s Educatiee - ADPAR
RE, Asociiația Ecum
menică a Bisericilor
B
r din
Româniaa -AIDRO
OM), preccum și aii Înaltuluii Comisarriat al Națiunilor Unite penntru
Refugiații, activitățți ce au viizat organnizarea unnor sesiunii de pregăătire pentruu polițiștii de
frontieră în domenniul dreptuurilor omu
ului, migraației și azillului.
Dee asemeneea, pe liniaa prevenirrii și combbaterii con
ntrabandei cu produuse din tu
utun,
acțiunile derulate în comunn cu reprezzentanți ai
a Direcțieei Generalle a Vămiilor - Ageenția
Naționalăă de Administrarre Fiscallă, precuum și cuu cei aii organizzațiilor nonn
guvernam
mentale cee activeazză în domeeniu, au aavut un rol importannt în identtificarea unor
u
măsuri coomune ce pot fi luatte pentru limitarea
l
f
fenomenu
ului.
În anul 20200 au fost desfăşuratte 33.603 misiuni din
d care 13.805
1
inddependent,, iar
A.I. şi alte iinstituţii.
19.798 înn colaboraare cu struucturi M.A
Acctivități dee cooperarre interinsttituționalăă:
¾ particcipare în
n cadrul grupelor operativve constittuite la nivelul CENTRUL
ULUI
NAȚIIONAL DE
D PERFE
ECȚIONARE A PR
REGĂTIRIII PENTR
RU MANA
AGEMENT
TUL
SITU
UAȚIILOR DE URG
GENȚĂ CIIOLPANI, pentru puunerea în aplicare a acțiunilorr de
preveenire și combatere a COVID
D 19, în vederea asigurării
a
fluxului informațio
i
onal
către persoanelle decidennte;
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¾ particcipare la exercițiul
e
național MOBEX
M
CT-TL-20
0, exercițiiu de mobbilizare penntru
verifi
ficarea staddiului preegătirii poppulației, economiei
e
i și a terittoriului naațional pen
ntru
apăraare, organiizat în com
mun de căttre M.A.I.., M.A.pN
N, S.RI și S.T.S.;
S
¾ particcipare la procesul de planificare a exerciţiuluui cu carracter inteerinstituţioonal
combbinat, de comandam
c
ment şi truupe în tereen „CONC
NCORDIA 20” şi innterconectaarea
cu exxerciţiul „H
HISTRIA
A 20”, orgaanizat în comun
c
de către M.A
Ap.N. şi M.A.I;
M
¾ particcipare la Conferințța inițialăă de plaanificare a Exerciți
țiului de tip combiinat
(EXC
COM), de conducere și cu forrțe în terenn EURO 2020,
2
orgaanizat de M.A.I.;
M
¾ particcipare la Conferința
C
a inițială de planifi
ficare a ”E
Exerciţiulu
ui privindd modalita
atea
de accţiune a structurillor M.A.II. cu ocaazia apariiţiei unui grup dee migranţţi la
fronttiera dintrre Româniia şi Repu
ublica Moldova”;
¾ particcipare la Conferințța inițialăă de plannificare a exercițiuului privinnd activitaatea
desfăăşurată de către struucturile cu atribuţii legale
l
în gestionare
g
a unor situuaţii geneerate
de unn aflux maasiv de imigranţi ,,T
TIMASYL
LUM 20‟..
În contextull instituirii Stării dee Urgență,, respectivv a declarrării Stării de Alertăă pe
minate dee răspânddirea
teritoriul Românieei, pe foondul situuației epiddemiologiice determ
coronavirusului SA
ARS-CoV
V-2, încep
pând cu data
d
de 24.03.202
2
0 au fostt suspend
date
toate acctivitățile aferentee procesu
ului de planificarre, organ
nizare și evaluaree a
pregătirii prin exerciții a structurilo
s
or M.A.I.
7.2.

COOPER
RARE IN
NTERNAŢ
ŢIONALĂ
Ă

7.22.1. AFA
ACERI EUROPEN
NE
Acctivitatea Poliţiei de
d Frontieeră Romââne în domeniul affacerilor europene,, pe
parcursull anului 2020,
2
a viizat, în prrincipal gestionarea
g
a dosareloor din
domeniul managem
mentului integrat
i
al frontiereii prin:
 implemen
ntarea prevederilo
p
or Reguulamentulu
ui 1896//2019
privind P
Poliția de Frontieră
F
și Gardă de Coastăă la nivel european (EBCG);
 implemen
ntarea preevederilorr Regulam
mentelor privind diversele sisteme de
informațiii UE (EE
ES, ETIAS și interoperabilitateea acestorra, FADO)
O);
 promovarrea interesselor naţioonale/instittuţionale în
î cadrul discuţiilor
d
referitoarre la
propunerrea de Reg
gulament privind
p
sccreening-uul cetățenilor terți la
a frontiereele externee.
Dee asemeneea, instituțiia noastră a asiguratt participaarea la:
¾ 3 misiuni de
d evaluaare desfășuurate în Belgia,
B
Geermania şi Austria, în domeniul
managem
mentului frontierelo
f
or externe,, organizaate în cadrrul mecannismului de
d evaluarre și
monitorizzare în vederea veriificării apllicării acquuis-ului Schengen;
¾ 1007 reuniun
ni (228 polițiști
p
dee frontierră) ale gruupurilor de
d lucru orrganizate sub
egida C
Consiliuluii Uniuniii Europenne şi Coomisiei Europene,
E
, precum
m şi a altor
a
din
agenţii/organisme europenee, organizaate, cu prrecădere, în formatt digital (începând
(
luna marrtie 2020);
Tootodată, auu fost elaaborate 16
68 elemen
nte de mandat,
m
coonform doomeniuluii de
competennţă al insttituţiei, peentru reunniuni din domeniul
d
afacerilorr europenne, la care s-a
asigurat rreprezentaarea Romââniei.
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7.2.2. RELAŢII INTERNAŢIONALE
Poliţia de Frontieră Română a derulat activități de colaborare cu instituţiile
similare din statele vecine, statele membre ale Uniunii Europene şi alte ţări terţe,
realizându-se 47 deplasări în străinătate la care au participat 109 reprezentanţi P.F.R.
Au fost desfăşurate activităţi specifice pentru primirea a 10 delegaţii străine la
care au participat 88 reprezentanţi străini şi 72 reprezentanţi P.F.R.
Activitatea de colaborare cu statele vecine s-a derulat în condiţii foarte bune,
fiind desfăşurate atât întâlniri de lucru la nivelul conducerii instituţiilor, cât şi
activităţi specifice conform Acordurilor în vigoare şi a Planurilor de cooperare
încheiate, în domeniul asigurării respectării regimului juridic al frontierei de stat şi în
domeniul cooperării pentru combaterea criminalităţii transfrontaliere.
O componentă importantă a cooperării specifice a vizat adoptarea măsurilor
necesare pentru gestionarea corespunzătoare a situației generată de pandemia Covid-19,
instituțiile de frontieră informându-se reciproc în legătură cu restricțiile impuse și
convenind de comun acord măsuri în vederea fluidizării traficului și facilitării trecerii
frontierei.
Cooperarea cu autoritățile de frontieră din statele vecine s-a concretizat prin:
• 2.323 ședințe de lucru și întrevederi de frontieră;
• 8.966 schimburi de corespondență;
• 287 cercetări în comun;
• 491 misiuni în comun.
Cooperarea prin intermediul birourilor / centrelor / punctelor de contact la
frontieră s-a materializat prin transmiterea/primirea către/din partea partenerilor de
cooperare 26.390 cereri de asistenţă (14.449 cereri transmise şi 11.941 cereri primite)
în domeniile: migraţie ilegală, falsuri în documentele de trecere a frontierei, autovehicule
furate/radiate din circulaţie, fraudă vamală, identificarea persoanelor cu antecedente
judiciare, verificări documente, etc.
Alte activități internaționale la care Poliția de Frontieră Română a
participat:
¾ A XIV - a Întâlnire Anuală a PNF OSCE pe problematica Managementului şi
Securităţii Frontierei având ca scop promovarea cooperării transfrontaliere și interagenții în domeniul securității și managementului frontierei;
¾ Forumul European privind Funcțiile de Pază de Coastă (ECGFF) - ținând
seama de contextul pandemic la nivel global, precum și de măsurile instituite în vederea
stopării răspândirii virusului SARS Cov2, activitățile în cadrul acestui forum au fost
organizate de către R.Franceză în regim videoconferință;
¾ Grupurile de lucru din cadrul Forumului de Cooperare la Marea Neagră în
vederea pregătirii celei de-a XXI-a Întâlniri Anuale a Şefilor Poliţiilor de Frontieră /
Gărzilor de Coastă din statele riverane Mării Negre.
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Cooperarea cu misiunile diplomatice ale altor state în România precum şi ale
României în străinătate, a vizat în principal acordarea de sprijin din partea P.F.R. prin
transmiterea unor date în vederea asigurării de către misiunile diplomatice a asistenţei
consulare. Se distinge cooperarea cu ataşaţii de afaceri interne şi ofiţerii de legătură
străini acreditaţi la Bucureşti, principalele state de cooperare fiind: Germania, Marea
Britanie, Franţa, Spania, Italia, Elveţia şi Austria.
7.2.3. AGENŢIA FRONTEX
În anul 2020, Poliţia de Frontieră Română a fost implicată în 12 operaţiuni
comune, 2 operațiuni de intervenție rapidă și 2 proiecte operaționale (Seconded
Team Member – sTM, Multipurpose Maritime Operation), organizate sub egida
FRONTEX, cu participarea a 279 polițiști de frontieră, experți în diverse profiluri
profesionale și membri de echipaj pentru mijloacele de mobilitate navală.
În cadrul operaţiunilor Frontex, au fost detaşate 3 nave maritime de patrulare, 4
echipaje canine, 4 autospeciale de patrulare – transport canin, 14 autoturisme pentru
patrulare închiriate, 2 autoturisme de transport, 2 camere portabile cu termoviziune, 4
TVV-uri, 37 autoturisme închiriate.
De asemenea, în Punctele Focale și-au desfăşurat activitatea 22 experți din state
membre UE.
În cadrul operațiunii ”FRONTEX Situational Center”, la nivelul Centrului
Situațional Frontex din Varșovia, Centrului internațional de Coordonare din Piraeus și
Centrului Local de Coordonare din Gjirokaster, P.F.R. a fost reprezentată de către 14
experți în validarea incidentelor şi monitorizarea navelor suspecte (operațiunea FSC).
În cursul anului 2020, 127 polițiști de frontieră români au luat parte la 74
activități de dezvoltare a programelor de pregătire, respectiv sesiuni de instruire
specializate pe profilurile EBCGT organizate de către Agenţie, la nivel european.
La sfârţitul anului, rezerva națională de experți – EBCGT este constituită din 425
experți PFR, specializați în 16 profiluri profesionale.
O altă activitate importantă desfășurată la nivelul PNC Frontex o constituie
relaționarea cu experții naționali detașați (17) sau contractați (25) în cadrul Agenției.

8. ACCESAREA FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE
8.1. PROGRAME DERULATE DIN
FONDUL PENTRU SECURITATE INTERNĂ
La momentul actual Poliţia de Frontieră Română a accesat prin Programul
Naţional Fondul pentru Securitate Internă (PN ISF) fonduri de aproximativ 119,2 mil.
Euro.
În anul 2020 gradul de contractare a proiectelor este de 97,3% din valoarea
aferentă programului național FSI, ce corespunde unui număr de 44 de contracte de
finanţare în valoare de aproximativ 116 mil Euro, din care în anul 2020 au fost
semnate 7 contracte de finanțare în valoare de 16 mil. Euro (13,42%).
În perioada supusă analizei, au fost în implementare 35 proiecte în valoare de
Page 15 of 25

aproximativ 108 mil Euro, dintre care au fost finalizate 8 în valoare de 7,8 mil Euro,
care privesc:
¾ achiziţia de autospeciale de supraveghere cu termoviziune,
¾ optimizarea sistemului informatic on-line,
¾ modernizarea sistemului de comunicaţii voce al PFR,
¾ dezvoltarea sistemului TETRA,
¾ modernizarea şi extinderea sistemului EURODAC etc.
De asemenea, în anul 2020 au fost semnate contracte de achiziţie importante în
valoare de 34,43 mil. Euro, (achiziționarea unui sistem automat de verificare a
documentelor de călătorie în aeroporturi - Porțile ABC, achiziţia a 5 şalupe de patrulare
CPB, Construire sediu nou UNIP, achiziționarea de echipamente de supraveghere și
control, asigurarea mentenanței sistemelor de supraveghere, etc.) reprezentând 29%,
mai mult de jumătate din totalul contractat începând din anul 2015.
8.2. PROIECTE FINANŢATE DIN GRANTURI ALE COMISIEI,
PROGRAME DE CERCETARE-DEZVOLTARE, FONDURI STRUCTURALE
ŞI PROGRAME DE COOPERARE TRANSFRONTALIERE
În anul 2020 la nivelul P.F.R. s-au aflat în implementare 27 de contracte de
finanţare în valoare de 18,52 mil. Euro finanţate prin Programul Operațional Regional
(POR), Programul Operațional Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM), Cooperare
transfrontalieră (RO-MD, RO-UA, RO-HU), ERASMUS, FRONTEX, Programul
Operațional Capacitate Administrativă (POCA), HORIZON 2020, dintre care au fost
finalizate 8 contracte în valoare de 6,33 mil. Euro.
Dintre proiectele finalizate, de impact sunt cele care au vizat reabilitarea şi
modernizarea unor sedii/clădiri finanţate prin POR (S.T.P.F. Arad, I.T.P.F. Giurgiu,
S.P.F. Calafat, P.T.F Vama Veche) în valoare de 4,8 mil. Euro, precum şi consolidarea
infrastructurii IT&C la nivelul P.F.R. pentru a putea realiza schimbul de date de
interes operativ la momentul operaționalizării platformei naționale de interoperabilitate
în domeniul politicii maritime integrate, în valoare de aproximativ 2 mil. Euro, finanţat
prin POPAM.
Totodată, au fost în implementare contracte cu o valoare angajată de
aproximativ 10,47 mil. Euro, acestea reprezentând contracte de investiții și achiziții.
Valoarea plăţilor efectuate pentru proiectele finanţate din granturi şi fonduri
structurale a fost de aprox. 6,8 mil. Euro din valoarea totală a contractelor de 18,52 mil.
Euro.
În anul 2020 s-au aflat în diverse stadii de evaluare la autorităţile finanţatoare 25
de proiecte, depuse în anii anteriori cât şi în anul 2020, în valoare de aproximativ 11,04
mil. Euro, dintre care 4 proiecte se află în faza de precontractare în valoare de 2,84
mil. Euro şi au ca obiective reabilitarea clădirilor SPF Vicovul de Sus şi SPF Borş, cât şi
cooperarea transfrontalieră cu Ucraina şi Moldova.
În vederea programării Cadrului financiar Multianual pentru perioada 2021
– 2027, la nivelul P.F.R. au fost emise puncte de vedere cu privire la propunerile de
programe de finanțare, fiind totodată elaborate o serie de fişe de proiect în valoare de
peste 300 mil. Euro.
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9. MANAGEMENTUL COMUNICĂRII
9.1. INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Având în vedere contextul mondial special, activitatea de informare şi relaţii
publice de la nivelul Poliţiei de Frontieră Române a fost adaptată la situaţia pandemică
creată de virusul SARS-Cov-2. fiind comunicate populației cu operativitate, informări ce
au vizat măsurile dispuse la nivelul frontierei de stat pentru limitarea răspândirii infecţiei
cu Covid 19.
În anul 2020 au fost transmise către mass-media 839 materiale de presa de la nivel
central şi 1.906 de la nivel local, constând în situații statistice zilnice, buletine
informative, ştiri despre situaţia operativă înregistrată la frontieră, comunicate de presă
în care au fost transmise informații utile pentru cetățeni atât cu privire la măsurile luate
în contextul epidemiologic în punctele de trecere a frontierei, cât și la fenomenele
infracţionale la frontierele ţării.
Mediatizarea activității P.F.R. a fost cuantificată în presa scrisă, audio-vizuală și
electronică prin preluarea a:
¾ 5.933 materiale publicate la nivel central,
¾ 23.089 materiale publicate la nivel teritorial.
Din totalul materialelor cuantificate, un procent de 93% au fost pozitive şi
neutre.
De asemenea, s-a continuat comunicarea pe rețelele de socializare, prin
intermediul conturilor Poliţiei de Frontieră Române de pe: Facebook, Twitter, Google+,
Instagram și Youtube.
Totodată, a fost creată o RUBRICĂ SPECIALĂ COVID 19 pe prima pagină a
site-ului P.F.R. şi la rubrica utile, cu scopul informării persoanelor din surse oficiale și
link-uri utile către instituțiile implicate în combaterea noului virus Covid 19.
Pe pagina oficială de pe reţeaua de socializare Facebook, care în anul 2020 a ajuns
la peste 143.000 de urmăritori (follow-eri), au fost derulate următoarele campanii de
informare:
#suntemlamuncapentruvoi - prezentarea activității poliţiştilor de frontieră în
perioada contextului pandemic;
#calatoresteinsiguranta - destinată călătoriei în străinătate a cetățenilor minori
români;
#traficonline –destinată fluidizării traficului prin punctele de frontieră;
#stopcontrabanda – campanie în colaborare cu JTI si ANAF;
#doneazasange – campanie de donare de sânge;
#misiunepermananta – întărirea dispozitivului de supraveghere şi control la
frontieră, în colaborare cu celelalte structuri ale M.A.I.;
#nutransportatipersoanenecunoscuteinapropiereafrontierei;
#provocare – încurajarea oamenilor de a participa la acţiuni caritabile, în perioada
sărbătorilor.
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Peentru mennținerea unui
u
grad înalt de informaree a publiicului ținttă, în mediul
electronic au fost postate şi distribuiite 839 ştiri şi materiale de presă, 1.9988 fotogrrafii
reprezenttative şi 291 filme.
99.2. REL
LAŢIA CU
U PUBLIICUL
În perioada de referinnţă, activittatea de reelaţii cu publicul laa nivelul P.F.R.
P
a avut,
a
ca obiecctiv priorittar, respectarea dreeptului coonstituţionnal al cetăăţenilor laa petiţionnare,
precum și
ș accesul la informaaţii destinaate publicităţii.
În cursul an
nului 20220, la nivvelul instituţiei au fost înreggistrate
15.691 petiţii, num
mărul acestora fiind de peste 2 ori mai mare
m com
mparativ
cu anul anterior. Din
D totaluul acestoraa, 267 s-aau dovediit a fi sesiizări şi
reclamaţţii, reprezeentând un
n procent de 1,7%, iar 13.868 peţiţii (88,4%
(
din totall), au reprrezentat diferite
d
cerreri referitoare la reegimul jurridic al
frontiereii de stat a Românniei precu
um şi la condiţiile de călăttorie în
contextull pandemiiei COVID
D 19.
d conduccere ai Poliției de Frontierăă Românee au
În anul de referinţă, factorii de
nţe cetăţenilor romââni sau strrăini, precum şi perssonalului ppropriu.
acordat 5540 audien
Dee asemeneea, în anull 2020, perrsonalul cu
c atribuţiii pe linie de
d relaţii
cu publiccul a consiliat 44.0113 persoanne fizice sau
s juridicce, cetăţen
ni români
sau străinni. Din acest total,, cu 2.1933 persoan
ne s-a rellaţionat direct
d
la
sediul in
nstituţiei, iar 41.8200 au fost consiliate
c
telefonic.. Totodatăă, la linia
telefoniccă „9590” au fost primite
p
2225.663 apeeluri.
9.3. R
RELAŢIA
A CU CNP
P ŞI SIND
DICATEL
LE
Annul 2020 a fost reeprezentatt printr-o relaţie de
d normallitate şi comunicar
c
re a
conducerrii P.F.R. cu organiizaţiile proofesionalee şi sindiccale, asiguurându-se astfel o bună
b
colaborarre şi sprijiin reciprocc, în intereesul personnalului şi instituţieii.
Reeprezentannţii poliţieei de fronttieră au paarticipat laa întâlniri cu structuurile sindiccale
şi professionale, diialogul prromovat fiind
fi
transpparent şi constructiiv, fiind soluţionate
s
e în
conformiitate cu prrevederilee legale, 54
5 CR- urri adresa
ate institu
uţiei (EUR
ROPOL – 21,
SNPF – 12, ROPO
OL – 5, SM
MART PO
OL - 5, SNPPC – 4, SNAP – 2,
2 altele – 5).
Priincipalele repere ale
a coopeerării şi dialogului
d
i între I.G
G.P.F. şi organizaaţiile
profesionnale şi sin
ndicale au fost îmbuunătăţirea condiţiilor de munccă şi de dootare, preccum
şi asiguraarea dreptu
urilor prevvăzute în legislaţie
l
ppentru perrsonalul propriu.
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10. MA
ANAGEM
MENTUL
L RESU
URSELO
OR INST
TITUȚIO
ONALE
10.1. EFICIEN
NTIZARE
E STRUC
CTURALĂ
Ă
În anul 20020 s-a avut în vedere implemen
ntarea un
nui
managem
ment orgaanizatoric dinamic şi flexibiil, care săă conducăă la
modernizzarea perrmanentă a P.F.R
R., funcţţie de neecesităţile şi
cerinţelee naţionalee şi comun
nitare.
În acest sen
ns, în scoppul eficienntizării acttivităţilor desfăşuratte la nivellul P.F.R., au
fost efectuate dem
mersurile necesare
n
pentru
p
efeectuarea un
nor modifficări orgaanizatorice în
a ministtrului afaccerilor interne și dispoziții
d
statele dde organizzare prin ordine ale
ale
inspectorrului general, astfel::
1. au fosst implem
mentate preevederile OMAI prrivind înfiiințarea P..P.F. Borșș II, în caddrul
S.P.F. Borș – I.T.P.F. Oradea
O
și suplimenntarea num
mărului to
otal de poosturi aloccate
mâne cu 1550 posturi;
Polițieei de Fronntieră Rom
2. au fosst emise 7 dispoziţiii ale insppectorului general, scopul fiiind prevennirea aparriţiei
unor disfuncţio
d
onalităţi, arrmonizareea structurrală şi creşşterea capacităţii dee îndepliniire a
atribuuţiilor atât în domenniul operattiv, cât şi în
î cel neopperativ
În ansambluu, la nivellul Poliţieei de Fronntieră Rom
mâne, situ
uaţia alocăării posturrilor
existentee la data dee 31.12.20020 este urrmătoareaa:
¾ 69 % frontiereii externe;
¾ 23% frontierei interne;
a I.G.P.F.;;
¾ 3% aparatuluii central al
mijlocit I.G
G.P.F. şi un
nităţilor dee învăţămâânt.
¾ 5% structuriloor subordoonate nem
Diin totalul alocat,
a
un procent de 81,7% îl reprezintă posturiile operatiive, iar 18,,3%
cele neopperative, ceea ce demonstrea
d
ază faptull că obiectivul avutt în vederee pentru anul
a
2020 a foost îndepliinit.
10.2. RESUSE
E UMANE
E
Assigurarea necesarulu
n
ui de resurrse umanee la nivelu
ul structuriilor
poliției de frontiieră a foost unul din obiecctivele prrioritare ale
instituţiei noastre, în conteextul în caare avem obligaţiaa îndeplinnirii
misiuniloor specificce şi asiguurării unui înalt nivvel de suppravegheree şi
control a întregii frontiere,
fr
înn special, a celei exxterne U.E
E.
În perioada de referinnţă s-a asiigurat înccadrarea a 215 abssolvenţi ( 83 ofițeri de
a 9
u fost finaalizate concursurilee pentru ocuparea
o
poliție șii 132 ageenți de pooliție), au
a 3 funcțiii de
posturi p
personal contractu
ual, au fosst reluate proceduril
p
le pentru ocuparea
o
conducerre și au foost demaraate proced
durile de cconcurs peentru ocupparea a 1447 posturii de
ofițeri prrin trecereea agențiloor în corpuul ofițeriloor de polițiie.
Coonform din
namicii de
d personaal, la data de 31.12.2020, procentul de
d încadraare,
raportatt la num
mărul posturilor prevăzute,
p
, este de 87,6% (85,3% ofiţeri,
o
98,3%
agenţi, 833,7% perssonal contrractual).
Dee asemeneea, 79% suunt bărbații și 21% feemei, vârssta mediee fiind de 40 ani.
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100.2.1. PR
REGĂTIR
REA PRO
OFESIONALĂ
În anul 202
20, în cadrrul processului de formare
fo
prrofesionalăă iniţială şi continuuă a
poliţiştiloor de froontieră, s--a urmărit dobânddirea comppetenţelorr necesaree îndeplin
nirii
atribuţiiloor la num
mirea în prima
p
funncţie, preccum şi crreşterea eficienţei
e
şi eficacităţii
formării continuee prin menţinerea
m
a şi dezzvoltarea competen
nţelor ceertificate sau
dobândirrea de noi competennţe.
Peentru sesiuunile iulie//august 20020, au foost primitee 24 cererri de recrutare, penntru
admiterea în institu
uțiile de înnvățământt superior care pregătesc perssonal pentrru P.F.R. ( 22
st 2020 iaar 2
pentru Academia
A
de Polițiee „Alexanndru Ioan Cuza” - sesiunea
s
iulie/augu
i
pentru addmiterea înn instituțiiile de învăățământ alle M.Ap.N
N.).
În cadrul Școlii
Ș
de Pregătire
P
a Agenților Polițieei de Fro
ontieră „A
Avram Ian
ncu”
Oradea a fost orgaanizat un examen
e
d admiteere - sesiunnea ianuarrie 2020 și
de
ș un exam
men
de absolvvire - sesiiunea deceembrie 2020 (150 ellevi).
Dee asemenea, au foost organiizate şi coordonate
c
e 3 stagiii de praactică penntru
studenţii şi elevii pregătiţi
p
pentru Poliiţia de Froontieră Rom
mână.
În scopul assigurării unui
u
înalt nivel de pregătiree a peronaalului, în anul 20200 în
cadrul innstituțiilor de învățăm
mânt ale P.F.R.
P
au fost
f organnizate:
¾ 777 cursuri pentru
p
deezvoltarea carierei / program
me formattive - 5755 poliţiştii de
froontieră (885 ofiţeri şi
ş 490 agen
nţi);
¾ cuursuri / prrograme formativee pentru personaluul care înncadrează mijloace de
moobilitate navală
n
din cadrul struucturilor I.G.P.R.,
I
I
I.G.S.U.
șii I.G.J.R - 88 cursa
anţi.
¾ 9 cursuri dee capacitaate în vedderea obțiinerii grad
dului proffesional următor
u
- 285
poolițiști de frontieră
f
;
¾ 555 program
me / stagii de formaare pe liniii de activvitate orgaanizate dee FRONTE
EX,
CE
EPOL, Maarshall, OIIM şi alte instituţii europene
e
- 75 poliţiişti de froontieră.
Prregătirea de speciialitate s--a desfăşuurat pe pllatforma e-Learninng, sistem
m de
pregătiree și testarre on-linee destinatt formăriii profesio
onale pe post a polițiștilor
p
r de
frontieră,, funcţie de
d specificcitatea ceriinţelor sarrcinilor dee serviciu.
100.2.2. ASI
SISTENŢĂ
Ă PSIHO--SOCIOLOGICĂ
Acctivitatea desfăşurat
d
tă de către ofiţerii psihologi din Poliţţia de
Frontierăă Română s-a materrializat prin
n:
¾ 10.541 actiivităţi de asistenţă
a
p
psihologic
ă;
¾ 3.398 interrvenţii psihhologice primare;
p
¾ 11.340 activ
vităţi de evvaluare pssihologică;
¾
259 activvităţi psihooterapie/coonsiliere psihologic
p
că;
49 activiităţi de moonitorizaree psihologgică.
¾
d cadrul P.F.R. auu participaat la activiitățile deru
ulate în sttudiul privvind
Sppecialişti din
,,Identificcarea risscurilor psihosocia
p
ale din mediul
m
dee lucru”, conform
m activitățților
prevăzutee în cadrrul proiecttului ,,Saffety and Well-beingg in law enforcem
ment systeem”,
proiect fi
finanţat prrin program
mul Erasm
mus+ al Comisiei
C
Europene.
E
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10.2.3. STAREA ȘI PRACTICA DISCIPLINARĂ
Evoluția stării și practicii disciplinare s-a concretizat în acordarea a 1.420
recompense (cu 22,1% mai mult comparativ cu anul 2019) pentru îndeplinirea cu
rezultate deosebite a activităților profesionale și aplicarea a 175 sancțiuni (în creştere cu
3,7% faţă de anul 2019), 2 agenți de poliţie de frontieră fiind destituiţi din funcţia
publică.
10.3. RESURSE FINANCIARE
Activitatea financiar-contabilă s-a desfăşurat în scopul asigurării finanţării
corespunzătoare, atât a activităţilor de supraveghere şi control a frontierei cât şi a
activităţilor financiar-logistice ale structurilor PFR, asigurării echilibrului financiar,
finanţării ordonatorilor terţiari subordonaţi şi a urmărit încadrarea cheltuielilor în limitele
creditelor aprobate.
Execuția bugetară generală a fost de 99,55 %, toate obiectivele și acțiunile de
investiții aprobate fiind finalizate.
Structura bugetului, pe principalele categorii de cheltuieli, a fost următoarea:
cheltuieli de personal 82,87%, bunuri și servicii 4,83%, proiecte cu finanţare din fonduri
externe nerambursabile 10,04%, active nefinanciare 2,24%.
10.4. RESURSE LOGISTICE
Activitățile desfășurate în domeniul resurselor logistice sunt prezentate conform
Componentei tehnice a Sistemului Integrat pentru Securitatea Frontierei (SISF), definit
prin Strategia naţională de management integrat al frontierei de stat a României în
perioada 2018-2020.
10.4.1. SUBSISTEMUL „SUPRAVEGHERE” – Pentru îndeplinirea misiunilor
de supraveghere a frontierei, în anul 2020 au fost contractate servicii de mentenanță fiind
repuse în stare de funcționare și menținute în operativitate echipamentele existente,
astfel:
¾ 4 contracte subsecvente prin care au fost repuse în stare de funcționare 4 camere
cu termoviziune, 4 camere de zi, 10 platforme de înclinare și rotire, 1 video server și
2 sisteme de cabluri din compunerea SCOD;
¾ 8 contracte subsecvente prin care au fost repuse în stare de funcționare 21 camere
cu termoviziune din compunerea sistemelor fixe de supraveghere Zeiss-Attica;
La nivelul PFR au fost lansate proceduri de achiziție publică/ fișe proiect finanțate
din Fondul de Securitate Internă și fonduri bugetare pentru:
¾ Achiziție ”Sistem fix de supraveghere pentru monitorizarea video pe Brațul
Chilia” – contract de furnizare încheiat, obiectivul fiind implementat;
¾ Servicii de mentenanţă pentru sistemele optoelectronice de supraveghere din
compunerea SCOMAR – evaluare finalizată, urmează a fi semnat acordul cadru;
¾ Achiziție mentenanță evolutivă a sistemului SCOMAR – procedură de dialog
competitiv în desfășurare;
¾ Achiziție ”Sistem de supraveghere autonom” – procedură de achiziție în
desfășurare.
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10.4.2. SUBSISTEMUL „CONTROL” - În anul 2020 au fost derulate proceduri
de achiziție publică pentru contractarea de echipamentele destinate controlului
documentelor de călătorie, astfel:
¾ 45 Video-comparatoare spectrale pentru depistarea documentelor false /
falsificate;
¾ 300 Lămpi raze UV staționare pentru examinarea documentelor;
¾ 400 Echipamente portabile compacte pentru examinarea documentelor și
vizelor;
¾ 4 Autospeciale pentru controlul documentelor și efectuarea verificărilor în baze de
date;
¾ 3.295 complete Înregistrator audio-video portabil de tip Body Woen Camera.
În cadrul programului american NSDD (Programul pentru depistarea și prevenirea
cazurilor de contrabandă cu substanțe nucleare), în 5 puncte de frontieră au fost instalate
și puse în funcțiune, cu titlu gratuit, sisteme fixe de detecție radiații nucleare, a fost
modernizat sistemul fix deja instalat la P.T.F. Calafat prin instalarea a 5 bariere de acces
suplimantare și au fost donate piese de schimb destinate mentenanței acestor sisteme.
10.4.3. SUBSISTEMUL „COMUNICAŢII FIXE“ – În vederea asigurării unei
disponibilităţi ridicate a serviciilor oferite de Subsistemele de Comunicaţii au fost
realizate activități pentru modernizarea subsistemelor de comunicaţii gestionate după
cum urmează:
¾ au fost instalate, configurate și integrate în sistemul de videoconferință 96
complete de videoconferință;
¾ au fost instalate 54 de centrale telefonice și au fost livrate 237 de telefoane IP;
¾ au fost implementate 8 link-uri de comunicații radio de bandă largă și o soluție de
distribuție video;
¾ au fost instalate, configurate și integrate în sistemul de comunicații voce-data al
P.F.R. echipamentele din nodurile de comunicații de la nivelul a două structuri
teritoriale;
¾ a fost semnat contractul de achiziție pentru realizarea Centrelor Regionale
EUROSUR la nivelul I.T.P.F. Giurgiu și I.T.P.F. Oradea, urmând ca instalarea
echipamentelor și integrarea cu sistemul informatic online al P.F.R. să se realizeze în
prima parte a anului 2021.
10.4.4. SUBSISTEMUL „RADIOCOMUNICAŢII MOBILE“ - Au fost
achiziționate 135 terminale mobile TETRA pentru dotarea autospecialelor de patrulare,
respectiv a celor de supraveghere, precum și serviciile de instalare aferente.
10.4.5. SUBSISTEMUL „INFRASTRUCTURĂ”
A. Lucrări recepţionate - au fost realizate recepțiile la terminarea lucrărilor
pentru 4 obiective de investiţii:
¾ Reabilitare termoenergetică pavilion administrativ al I.T.P.F. Giurgiu, finanţat prin
Programul Operațional Regional, valoare 4.939.690 lei cu TVA;
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¾ Reabilitare termoenergetică a două pavilioane de la sediul S.T.P.F. Arad, finanţat
prin Programul Operațional Regional, valoare 13.152.514 lei cu TVA;
¾ Reabilitare termoenergetică pavilion administrativ la P.T.F. Vama Veche, finanţat
prin Programul Operațional Regional, valoare investiție 4.325.691 lei cu TVA
¾ Amenajare spații de pregătire la Şcoala de Formare Iniţială şi Continuă a
Personalului Poliţiei de Frontieră Iaşi, finanţat prin Programul Operațional Comun
România-Moldova – THOR, valoare investiție 1.209.343 lei cu TVA;
B. Lucrări în derulare - În vederea îmbunătăţirii şi modernizării infrastructurii
P.F.R., au fost derulate 12 proiecte de investiţii, acestea urmând a fi finalizate în anul
2021.
¾ 7 proiecte sunt finanțate din Fodul de Securitate Internă, (43.883.680 lei cu TVA)
¾ 3 proiecte sunt finanțate prin Programul Operațional Comun România-Ucraina –
SAGA (9.397.740 lei cu TVA);
¾ 1 proiect este finanțat Programul Operațional Comun România-Moldova – THOR
¾ 1 proiect finanțat prin Bugetul de Stat (9.440.397 lei cu TVA).
C. În anul 2020 au fost demarate procedurile de achiziție publică în cadrul
Programului Operațional Regional pentru 4 proiecte de reabilitare termoenegetică a
pavilioanelor administrative din cadrul S.P.F. Bechet, respectiv Orlea, P.T.F. Negru
Vodă și I.T.P.F. Oradea.
D. Pe parcursul anului 2020 au fost recepționate documentații de proiectare la
diferite faze pentru 15 proiecte de investiții viitoare. Acestea vizează construirea unor
noi sedii pentru 5 structuri teritoriale și modernizarea / reabilitarea termoenergetică /
consolidare pentru alte 7 obiective.
10.4.6. SUBSISTEMUL „INFORMATIC“ (IT)
În contextul implementării Regulamentelor europene cu privire la Sistemul de
Intrare/Ieșire (Entry/Exit System - EES) și Sistemul European de Informații și Autorizare
a Călătoriilor (ETIAS), pentru interoperabilitatea sistemelor europene, au fost
desfășurate activități, astfel:
¾ a fost demarată procedura de dialog competitiv pentru achiziția echipamentelor de
control la frontieră, fiind realizate testări cu simulatorul sistemului central pus la
dispoziție de către agenția eu-LISA;
¾ au fost demarate activitățile de adaptare a aplicației de control la frontieră în
conformitate cu fluxurile operaționale pentru controlul la frontieră, cu integrarea
fluxurilor aferente EES;
¾ a fost definită soluția tehnică și s-a obținut finanțarea europeană nerambursabilă
pentru implementarea infrastructurii IT middleware în vederea integrării
infrastructurii de frontieră la Interfața Națională Uniformă (NUI) pentru accesarea
datelor de interes operativ din sistemul central EES.
Prin intermediul proiectelor cu finanțare nerambursabilă au fost întreprinse
demersuri pentru dezvoltarea capabilităților de control la trecerea frontierei, astfel:
Page 23 of 25

¾ auu fost insttalate, connfigurate, integrate în sistem
mul naționnal EURO
ODAC 40
0 de
staații de am
mprentaree de ultimă generațție;
¾ a ffost semnaat contracttul de achhiziție penttru 6 porțți ABC în vederea implement
i
tării
la nivelul C.S.C.T.F.A
C
A. Bucureești – Otopeni a unui sistem automat de controol la
froontieră;
¾ a fost
f
semnnat contracctul de acchiziție peentru realiizarea upggrade-uluii la sistem
mele
Au
utomate de Recu
unoașteree a Num
mărului de Inm
matricularre - AN
NPR
im
mplementatte în 4 punncte de fro
ontieră;
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10.5.2. CONTENCIOS
În anul 2020 au fost gestionate 3.572 dosare civile, aflate pe rolul diferitelor
instanţe de judecată din Bucureşti şi din țară, în diferite faze procesuale.
Din totalul dosarelor aflate în lucru în perioada analizată, au fost soluţionate
1.063 dosare, din care: 753 cauze s-au soluţionat favorabil, iar 310 s-au soluţionat
nefavorabil Poliției de Frontieră Române.
La finalul anului 2020 au rămas în curs de soluţionare 2.509 dosare, în diferite
faze procesuale, având ca obiect: plângeri contravenţionale, litigii privind achiziţiile
publice, funcţionarii publici, regimul străinilor, anulare act administrativ, precum şi
litigii având ca obiect drepturi băneşti.

11. OBIECTIVE 2021
 Menţinerea unui înalt nivel de securizare a frontierei în scopul prevenirii şi
combaterii migraţiei ilegale, respectiv contracarării contrabandei cu produse
accizabile şi contrafăcute;
 Derularea activităţilor circumscrise proiectelor de mare anvergură la nivel
european
•
•
•
•
•

Entry/Exit System
ETIAS
EUROSUR
SIS II
ABC4EU

Derularea procedurilor de achiziţie pentru două
contracte de finanţare, elaborarea proiectelor de
acte normative respectiv procedurilor de lucru
necesare implementării, adaptarea aplicaţiilor IT
naţionale pentru a răspunde cerinţelor viitoarelor
platforme europene;

 Fluidizarea traficului prin punctele de frontieră aeroportuare şi cele aflate la
frontiera cu Ungaria, respectiv Bulgaria;
 Asigurarea suportului necesar pentru programarea acţiunilor finanţate din fonduri
externe nerambursabile, aferente noului cadru financiar 2021-2027;
 Continuarea procesului de implementare a proiectelor finanţate din Fonduri
Europene;
 Achiziţionarea mijloacelor tehnice necesare desfăşurării misiunilor operative
prevăzute în programele finanţate prin fonduri externe nerambursabile şi buget;
 Achiziţionarea mijloacelor de mobilitate navală ( 5 şalupe maritime de patrulare),
prin Fondul pentru Securitate Internă;
 Edificarea sediilor Unităţii Naţionale de Informaţii privind Pasagerii și a Unității
Naționale ETIAS;
 Organizarea și desfășurarea examenului de admitere la S.P.A.P.F. „Avram Iancu”
Oradea în vederea ocupării unui număr de 220 locuri;
 Protecţia lucrătorilor la locul de muncă şi prevenirea riscurilor profesionale în
contextul pandemiei COVID-19.
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