
 

RO   RO 

 

 

 
COMISIA 
EUROPEANĂ  

Strasbourg, 12.6.2018 

COM(2018) 473 final 

ANNEXES 1 to 8 

 

ANEXE 

la 

REGULAMENTUL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI 

de instituire, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, a instrumentului 

de sprijin financiar pentru gestionarea frontierelor și vize 

{SEC(2018) 315 final}  - {SWD(2018) 347 final}  - {SWD(2018) 348 final}  



 

RO 1  RO 

 

ANEXA I 

 

Criterii de alocare a finanțării către programele care fac obiectul gestiunii partajate 

. 

1. Resursele disponibile menționate la articolul 10 sunt alocate între statele membre 

după cum urmează: 

(a) fiecare stat membru primește o sumă fixă de 5 000 000 EUR din instrument, 

numai la începutul perioadei de programare; 

(b) o sumă de 157 200 000 EUR pentru regimul special de tranzit, care urmează să 

fie alocată Lituaniei, numai la începutul perioadei de programare, 

(c) iar resursele rămase menționate la articolul 10 se repartizează pe baza 

următoarelor criterii: 

30 % pentru frontierele terestre externe; 

35 % pentru frontierele maritime externe;  

20 % pentru aeroporturi;  

15 % pentru oficiile consulare. 

2. Resursele disponibile în temeiul punctului 1 litera (c) pentru frontierele terestre 

externe și frontierele maritime externe sunt defalcate între statele membre după cum 

urmează: 

(a) 70 % pentru lungimea frontierelor lor terestre externe și a frontierelor lor 

maritime externe, care va fi calculată pe baza factorilor de ponderare pentru 

fiecare secțiune de frontieră în parte, astfel cum este definită în 

Regulamentul (UE) nr. 1052/2013
1
, determinați în conformitate cu punctul 11 

și 

(b) 30 % în funcție de volumul de lucru la frontierele lor terestre și maritime 

externe, astfel cum este stabilit în conformitate cu punctul 7 litera (a). 

3. Ponderarea menționată la punctul 2 litera (a) se stabilește de către Agenția Europeană 

pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în conformitate cu punctul 11. 

4. Resursele disponibile pentru aeroporturi conform punctului 1 litera (c) sunt defalcate 

între statele membre în funcție de volumul de lucru din aeroporturile lor, astfel cum 

este stabilit în conformitate cu punctul 7 litera (b). 

5. Resursele disponibile pentru oficiile consulare conform punctului 1 litera (c) sunt 

defalcate între statele membre după cum urmează: 

                                                 
1 Regulamentul (UE) nr. 1052/2013 din 22 octombrie 2013 de instituire a Sistemului european de 

supraveghere a frontierelor (Eurosur) (JO L 295, 6.11.2013, p. 11). 
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(a) 50 % pentru numărul de oficii consulare (cu excepția consulatelor onorifice) 

ale statelor membre situate în țările enumerate în anexa I la Regulamentul (CE) 

nr. 539/2001 al Consiliului
2
 și 

(b) 50 % în funcție de volumul de lucru legat de gestionarea politicii vizelor la 

oficiile consulare ale statelor membre aflate în țările enumerate în anexa I la 

Regulamentul (CE) nr. 539/2001, astfel cum este stabilit în conformitate cu 

punctul 7 litera (c) din prezenta anexă. 

6. În scopul distribuirii resurselor conform punctului 1 litera (c), „frontiere maritime 

externe” înseamnă limita exterioară a mării teritoriale a statelor membre, astfel cum 

este definită în conformitate cu articolele 4 - 16 din Convenția Organizației 

Națiunilor Unite privind dreptul mării. Cu toate acestea, în cazul în care este necesară 

efectuarea cu regularitate a unor operațiuni pe rază lungă de acțiune pentru a preveni 

imigrația/intrarea ilegală, frontierele maritime externe se referă la limita exterioară a 

zonelor cu risc crescut. Definiția noțiunii „frontiere maritime externe” în acest sens 

se determină prin luarea în considerare a datelor operaționale din ultimii doi ani, 

astfel cum au fost furnizate de statele membre în cauză. Această definiție este 

utilizată exclusiv în scopul prezentului regulament.  

7. În scopul alocării inițiale a finanțării, evaluarea volumului de lucru se bazează pe 

cele mai recente valori medii referitoare la ultimele 36 de luni, disponibile la data 

aplicării prezentului regulament. În scopul evaluării la jumătatea perioadei, evaluarea 

volumului de lucru se bazează pe cele mai recente valori medii referitoare la ultimele 

36 de luni, disponibile la data efectuării evaluării la jumătatea perioadei, în 2024. 

Evaluarea volumului de lucru se bazează pe următorii factori: 

(a) la frontierele terestre externe și la frontierele maritime externe: 

(1) 70 % pentru numărul de persoane care traversează frontiera externă la 

punctele autorizate de trecere a frontierei; 

(2) 30 % pentru numărul de resortisanți ai țărilor terțe cărora le-a fost 

refuzată intrarea la frontiera externă; 

(b) în aeroporturi: 

(1) 70 % pentru numărul de persoane care traversează frontiera externă la 

punctele autorizate de trecere a frontierei; 

(2) 30 % pentru numărul de resortisanți ai țărilor terțe cărora le-a fost 

refuzată intrarea la frontiera externă; 

(c) în oficiile consulare: 

numărul de cereri de viză de scurtă ședere sau de tranzit aeroportuar. 

8. Cifra de referință pentru numărul de oficii consulare, astfel cum sunt menționate la 

punctul 5 litera (a), se calculează în conformitate cu informațiile din anexa 28 la 

Decizia C(2010) 1620 a Comisiei din 19 martie 2010 de instituire a Manualului 

privind prelucrarea cererilor de viză și modificarea vizelor eliberate. 

                                                 
2 Regulamentul (CE) nr. 539/2001 al Consiliului din 15 martie 2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai 

căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror 

resortisanți sunt exonerați de această obligație. 
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În cazul în care statele membre nu au furnizat datele statistice menționate anterior, se 

utilizează cele mai recente date disponibile pentru statele membre respective. Dacă 

nu există date disponibile pentru un stat membru, cifra de referință este zero. 

9. Cifrele de referință pentru volumul de muncă la care se face referire: 

(a) la punctul 7 litera (a) subpunctul (1) și la punctul 7 litera (b) subpunctul (1) 

sunt cele mai recente statistici furnizate de statele membre în conformitate cu 

dreptul Uniunii; 

(b) la punctul 7 litera (a) subpunctul (2) și la punctul 7 litera (b) subpunctul (2) 

sunt cele mai recente statistici elaborate de Comisie (Eurostat) pe baza datelor 

furnizate de statele membre, în conformitate cu dreptul Uniunii; 

(c) la punctul 7 litera (c) sunt cele mai recente statistici privind vizele publicate de 

către Comisie în conformitate cu articolul 46 din Codul de vize
3
. 

(d) În cazul în care statele membre nu au furnizat datele statistice menționate 

anterior, se utilizează cele mai recente date disponibile pentru statele membre 

respective. Dacă nu există date disponibile pentru un stat membru, cifra de 

referință este zero. 

10. Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă transmite Comisiei 

un raport cu privire la defalcarea resurselor în ceea ce privește frontierele terestre 

externe, frontierele maritime externe și aeroporturile, astfel cum se menționează la 

punctul 1 litera (c). 

11. În scopul alocării inițiale a finanțării, raportul menționat la punctul 10 identifică, 

pentru fiecare secțiune de frontieră, nivelul mediu al amenințării pe baza celor mai 

recente valori medii referitoare la ultimele 36 de luni, disponibile la data aplicării 

prezentului regulament. În scopul evaluării la jumătatea perioadei, raportul menționat 

la punctul 10 identifică, pentru fiecare secțiune de frontieră, nivelul mediu al 

amenințării pe baza celor mai recente valori medii referitoare la ultimele 36 de luni, 

disponibile la data efectuării evaluării la jumătatea perioadei, în 2024. 

Raportul determină următorii factori de ponderare specifici pentru fiecare secțiune, 

aplicând nivelurile de amenințare definite în Regulamentul (UE) nr. 1052/2013: 

(a) factorul 0,5 pentru amenințare redusă; 

(b) factorul 3 pentru amenințare medie; 

(c) factorul 5 pentru amenințare ridicată; 

(d) factorul 8 pentru amenințare critică. 

  

                                                 
3 Regulamentul (CE) nr. 810/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind 

instituirea unui cod comunitar de vize (Codul de vize) (JO L 243, 15.9.2009, p. 1). 
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ANEXA II 

 

Măsuri de punere în aplicare 

. 

1. Instrumentul contribuie la realizarea obiectivului specific prevăzut la articolul 3 

alineatul (2) litera (a), prin axarea pe următoarele măsuri de punere în aplicare: 

(a) îmbunătățirea controlului la frontiere în conformitate cu articolul 4 litera (a) 

din Regulamentul (UE) 2016/1624: 

i. consolidarea capacităților pentru efectuarea de controale și operațiuni de 

supraveghere la frontierele externe, inclusiv prin măsuri de prevenire și 

depistare a criminalității transfrontaliere, cum ar fi introducerea ilegală 

de migranți, traficul de persoane și terorismul; 

ii. sprijinirea operațiunilor de căutare și salvare în contextul efectuării de 

operațiuni de supraveghere a frontierelor maritime; 

iii. punerea în aplicare, în spațiul Schengen, a unor măsuri tehnice și 

operaționale legate de controlul la frontiere; 

iv. desfășurarea de analize ale riscurilor la adresa securității interne și de 

analize ale amenințărilor susceptibile să afecteze funcționarea sau 

securitatea frontierelor externe; 

v. sprijinirea, în cadrul domeniului de aplicare al prezentului regulament, a 

statelor membre care se confruntă cu o presiune migratorie 

disproporționată (existentă sau potențială) la frontierele externe ale UE, 

inclusiv prin întăriri tehnice și operative, precum și prin mobilizarea unor 

echipe de sprijin pentru gestionarea migrației în zonele-hotspot. 

(b) dezvoltarea în continuare a poliției de frontieră și a gărzii de coastă la nivel 

european, prin consolidarea capacităților comune, achiziții comune, stabilirea 

de standarde comune și orice alte măsuri de simplificare a cooperării și a 

coordonării dintre statele membre și Agenția Europeană pentru Poliția de 

Frontieră și Garda de Coastă; 

(c) îmbunătățirea cooperării interinstituționale la nivel național între autoritățile 

naționale din statele membre responsabile cu controlul la frontiere sau cu 

sarcini efectuate la frontieră și, la nivelul UE, îmbunătățirea cooperării dintre 

statele membre sau dintre statele membre, pe de o parte, și organele, oficiile și 

agențiile relevante ale Uniunii sau țările terțe, pe de altă parte; 

(d) asigurarea aplicării uniforme a acquis-ului Uniunii în materie de frontiere 

externe, inclusiv prin punerea în aplicare a recomandărilor care rezultă din 

mecanismele de control al calității, cum ar fi mecanismul de evaluare 

Schengen, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1053/2013, din evaluările 

vulnerabilității în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/1624 și din 

mecanismele naționale de control al calității; 

(e) crearea, exploatarea și întreținerea sistemelor informatice la scară largă în 

domeniul gestionării frontierelor, inclusiv în ceea ce privește interoperabilitatea 

acestor sisteme informatice și infrastructura lor de comunicații. 

2. Instrumentul contribuie la realizarea obiectivului specific prevăzut la articolul 3 

alineatul (2) litera (b), prin axarea pe următoarele măsuri de punere în aplicare: 
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(a) furnizarea unor servicii eficace și adaptate nevoilor solicitanților de viză, 

menținând, în același timp, securitatea și integritatea procedurii de eliberare a 

vizelor; 

(b) asigurarea aplicării uniforme a acquis-ului Uniunii în materie de vize, inclusiv 

dezvoltarea și modernizarea în continuare a politicii comune în domeniul 

vizelor; 

(c) dezvoltarea a diferite forme de cooperare între statele membre în materie de 

prelucrare a cererilor de viză; 

(d) crearea, exploatarea și întreținerea sistemelor informatice la scară largă în 

domeniul politicii comune a vizelor, inclusiv în ceea ce privește 

interoperabilitatea acestor sisteme informatice și a infrastructurii lor de 

comunicații. 

. 
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ANEXA III 

 

Domeniul de aplicare al sprijinului  

. 

1. În cadrul obiectivului specific menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (a), 

instrumentul sprijină în special: 

(a) infrastructuri, clădiri, sisteme și servicii necesare la punctele de trecere a 

frontierelor, în zonele-hotspot și pentru supravegherea frontierelor între 

punctele de trecere a frontierelor în scopul de a împiedica și a combate trecerile 

neautorizate ale frontierei, imigrația ilegală și criminalitatea transfrontalieră la 

frontierele externe, precum și în scopul de a garanta trecerea fără probleme a 

persoanelor care călătoresc în scopuri legitime; 

(b) echipamente operaționale, inclusiv mijloace de transport, și sisteme de 

comunicații necesare pentru asigurarea unui control eficace și în condiții de 

siguranță la frontieră, în conformitate cu standardele elaborate de 

Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, în cazul în 

care există astfel de standarde; 

(c) formare în domeniul dezvoltării gestionării europene integrate a frontierelor 

sau formare care contribuie la aceasta, ținând seama de nevoile operaționale și 

de analiza riscurilor și în deplină conformitate cu drepturile fundamentale; 

(d) detașarea unor ofițeri de legătură comuni în țări terțe, astfel cum este definită în 

Regulamentul (UE) nr..../... [noul regulament privind ofițerii de legătură în 

materie de imigrație]
4
 și detașarea unor polițiști de frontieră și a altor categorii 

relevante de experți către statele membre sau dintr-un stat membru către o țară 

terță, intensificarea cooperării și a capacității operaționale a rețelelor de experți 

sau de ofițeri de legătură, precum și schimbul de bune practici și sporirea 

capacității rețelelor europene de a evalua, promova, susține și dezvolta 

politicile Uniunii; 

(e) studii, proiecte-pilot și alte acțiuni relevante menite să pună în aplicare sau să 

dezvolte gestionarea europeană integrată a frontierelor, inclusiv măsuri care 

vizează dezvoltarea poliției de frontieră și a gărzii de coastă la nivel european, 

cum ar fi consolidarea capacităților comune, achiziții comune, stabilirea de 

standarde comune și orice alte măsuri de simplificare a cooperării și a 

coordonării dintre Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de 

Coastă și statele membre; 

(f) acțiuni de dezvoltare a unor metode inovatoare sau care contribuie la 

introducerea unor noi tehnologii cu potențial de transfer în alte state membre, 

în special prin punerea în aplicare a rezultatelor proiectelor de cercetare în 

domeniul securității, în cazul în care Agenția Europeană pentru Poliția de 

Frontieră și Garda de Coastă, acționând în temeiul articolului 37 din 

Regulamentul (UE) 2016/1624, a recunoscut că această punere în aplicare 

contribuie la dezvoltarea capacităților operaționale ale poliției de frontieră și 

ale gărzii de coastă la nivel european; 

                                                 
4 JO L […], […], p. . 
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(g) activități de pregătire, de monitorizare, administrative și tehnice necesare 

pentru a pune în aplicare politicile privind frontierele externe, inclusiv pentru a 

consolida guvernanța spațiului Schengen prin dezvoltarea și punerea în aplicare 

a mecanismului de evaluare, astfel cum este stabilit de Regulamentul (UE) 

nr. 1053/2013, în vederea verificării aplicării acquis-ului Schengen și a Codului 

frontierelor Schengen, inclusiv cheltuieli de misiune ale experților Comisiei și 

ai statelor membre care participă la vizite la fața locului, precum și măsuri de 

punere în aplicare a recomandărilor formulate în urma evaluărilor 

vulnerabilității efectuate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și 

Garda de Coastă, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/1624; 

(h) identificarea, prelevarea amprentelor digitale, înregistrarea, controalele de 

securitate, intervievarea în vederea culegerii de informații, furnizarea de 

informații, efectuarea de examene medicale și identificarea solicitanților 

vulnerabili și, dacă este necesar, acordarea de asistență medicală, precum și 

îndrumarea resortisanților țărilor terțe către procedura corespunzătoare la 

frontierele externe, în special în zonele-hotspot; 

(i) măsuri menite să sporească sensibilizarea cu privire la politicile și obiectivele 

Uniunii în rândul părților interesate și al publicului larg, inclusiv comunicarea 

instituțională privind prioritățile politice ale Uniunii; 

(j) elaborarea unor instrumente și metode statistice și a unor indicatori statistici; 

(k) sprijinul operațional pentru punerea în aplicare a gestionării europene integrate 

a frontierelor. 

2. În cadrul obiectivului specific menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (b), 

instrumentul va sprijini în special: 

(a) infrastructuri și clădiri necesare pentru prelucrarea cererilor de viză și pentru 

cooperarea consulară, inclusiv măsuri de securitate, precum și alte acțiuni care 

vizează îmbunătățirea calității serviciilor destinate solicitanților de viză; 

(b) echipamente operaționale și sisteme de comunicații necesare pentru prelucrarea 

cererilor de viză și pentru cooperarea consulară; 

(c) formarea personalului consular și a personalului altor entități care contribuie la 

politica comună în domeniul vizelor și la cooperarea consulară; 

(d) schimbul de bune practici și de experți, inclusiv detașarea de experți, precum și 

consolidarea capacității rețelelor europene de a evalua, promova, sprijini și 

dezvolta în continuare politicile și obiectivele Uniunii; 

(e) studii, proiecte-pilot și alte acțiuni relevante, cum ar fi acțiuni care vizează 

îmbunătățirea cunoștințelor prin realizarea de analize, monitorizare și evaluare; 

(f) acțiuni de dezvoltare a unor metode inovatoare sau care contribuie la 

introducerea unor noi tehnologii cu potențial de transfer către alte state 

membre, în special proiecte care au drept obiectiv testarea și validarea 

rezultatelor proiectelor de cercetare finanțate de Uniune; 

(g) activități de pregătire, de monitorizare, administrative și tehnice, inclusiv 

activități menite să consolideze guvernanța spațiului Schengen prin dezvoltarea 

și punerea în aplicare a mecanismului de evaluare, astfel cum este stabilit de 

Regulamentul (UE) nr. 1053/2013, în vederea verificării aplicării acquis-ului 
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Schengen și a Codului frontierelor Schengen, inclusiv cheltuieli de misiune ale 

experților Comisiei și ai statelor membre care participă la vizite la fața locului; 

(h) activități de sporire a gradului de sensibilizare cu privire la politicile în materie 

de vize în rândul părților interesate și al publicului larg, inclusiv comunicarea 

instituțională privind prioritățile politice ale Uniunii; 

(i) elaborarea unor instrumente și metode statistice și a unor indicatori statistici; 

(j) sprijinul operațional pentru punerea în aplicare a politicii comune în domeniul 

vizelor. 

3. În cadrul obiectivului specific menționat la articolul 3 alineatul (1), instrumentul 

sprijină în special: 

(a) infrastructuri și clădiri necesare pentru găzduirea sistemelor informatice la 

scară largă și a componentelor infrastructurii de comunicații asociate;  

(b) echipamente și sisteme de comunicații necesare pentru asigurarea bunei 

funcționări a sistemelor informatice la scară largă; 

(c) activități de formare și comunicare în legătură cu sistemele informatice la scară 

largă; 

(d) dezvoltarea și îmbunătățirea unor sisteme informatice la scară largă; 

(e) studii, validări de concepte, proiecte-pilot și alte acțiuni relevante legate de 

punerea în aplicare a sistemelor informatice la scară largă, inclusiv de 

interoperabilitatea acestora; 

(f) acțiuni de dezvoltare a unor metode inovatoare sau care contribuie la 

introducerea unor noi tehnologii cu potențial de transfer către alte state 

membre, în special proiecte care au drept obiectiv testarea și validarea 

rezultatelor proiectelor de cercetare finanțate de Uniune; 

(g) elaborarea unor instrumente și metode statistice, precum și a unor indicatori 

statistici pentru sistemele informatice la scară largă din domeniul vizelor și al 

frontierelor; 

(h) sprijin operațional pentru punerea în aplicare a sistemelor informatice la scară 

largă. 

. 
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ANEXA IV 

 

Acțiuni eligibile pentru aplicarea unei rate de cofinanțare mai ridicate în conformitate 

cu articolul 11 alineatul (3) și articolul 12 alineatul (14) 

. 

(1) Achiziționarea de echipamente operaționale prin sisteme de achiziții comune cu 

Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, care urmează să 

fie puse la dispoziția Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de 

Coastă pentru activitățile sale operaționale, în conformitate cu articolul 39 

alineatul (14) din Regulamentul (UE) 2016/1624.  

(2) Măsuri de sprijinire a cooperării interinstituționale între un stat membru și o țară terță 

învecinată cu care UE are frontiere terestre sau maritime comune. 

(3) Dezvoltarea în continuare a poliției de frontieră și a gărzii de coastă la nivel 

european, prin consolidarea capacităților comune, achiziții comune, stabilirea de 

standarde comune și orice alte măsuri de simplificare a cooperării și a coordonării 

dintre statele membre și Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de 

Coastă, astfel cum se precizează la punctul 1 litera (b) din anexa II. 

(4) Detașarea în comun a unor ofițeri de legătură în materie de imigrație, astfel cum se 

menționează în anexa III. 

(5) Măsuri de îmbunătățire a identificării victimelor traficului de persoane și de 

intensificare a cooperării transfrontaliere pentru identificarea traficanților în cadrul 

controlului la frontiere. 

(6) Măsuri de utilizare, transferare, testare și validare a noilor metodologii sau 

tehnologii, inclusiv a proiectelor-pilot și a măsurilor subsecvente proiectelor de 

cercetare în domeniul securității finanțate de Uniune, astfel cum se menționează în 

anexa III. 

(7) Măsuri pentru înființarea și operarea zonelor-hotspot în statele membre care se 

confruntă cu o presiune migratorie excepțională și disproporționată (existentă sau 

potențială). 

(8) Dezvoltarea în continuare a unor forme de cooperare între statele membre în ceea ce 

privește prelucrarea cererilor de viză, astfel cum se menționează la punctul 2 

litera (c) din anexa II.  

(9) Consolidarea prezenței sau a reprezentării consulare a statelor membre în țările ai 

căror resortisanți trebuie să dețină viză, în special în țările în care nu există, în 

prezent, un consulat sau o reprezentanță a unui stat membru.  
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ANEXA V 

 

Indicatorii principali de performanță menționați la articolul 25 alineatul (1) 

. 

(a) Obiectivul specific nr. 1: sprijinirea unei gestionări europene integrate eficace a 

frontierelor la frontierele externe, puse în aplicare de poliția de frontieră și garda de 

coastă la nivel european ca responsabilitate partajată a Agenției Europene pentru 

Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și a autorităților naționale responsabile cu 

gestionarea frontierelor, în scopul facilitării trecerii legale a frontierei, al prevenirii și 

al depistării imigrației ilegale și a criminalității transfrontaliere, precum și al 

gestionării eficace a fluxurilor de migrație; 

(1) Numărul de treceri neregulamentare ale frontierei detectate la frontierele 

externe ale UE: a) între punctele de trecere a frontierei și b) la punctele de 

trecere a frontierei  

Sursa informațiilor: Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și 

Garda de Coastă 

(2) Numărul de persoane cu documente de călătorie falsificate care au fost 

detectate la punctele de trecere a frontierei 

Sursa informațiilor: Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și 

Garda de Coastă 

(b) Obiectivul specific nr. 2: Sprijinirea politicii comune în domeniul vizelor în scopul 

facilitării călătoriilor în scopuri legitime și al prevenirii riscurilor în materie de 

migrație și de securitate: 

(1) Numărul de persoane cu documente de călătorie falsificate care au fost 

detectate la consulate cu sprijin din fond  

Sursa informațiilor: Statele membre
5
  

(2) Durata medie a procedurii până la luarea unei decizii (și tendințele înregistrate) 

în cadrul procedurii de acordare a vizelor  

Sursa informațiilor: Statele membre
6
 

. 

  

                                                 
5 Datele pentru acest indicator sunt colectate de statele membre prin intermediul Sistemului de informații 

privind vizele (VIS) și pot fi accesate de către Comisie, în viitor, în scopul raportării și al elaborării de 

statistici, în așteptarea negocierilor privind propunerea Comisiei de Regulament al 

Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 767/2008, a 

Regulamentului (CE) nr. 810/2009, a Regulamentului (UE) 2017/2226, a Regulamentului (UE) 

2016/399, a Regulamentului XX/2018 [Regulamentul privind interoperabilitatea] și a 

Deciziei 2004/512/CE și de abrogare a Deciziei 2008/633/JAI a Consiliului [COM(2018) 302 final din 

16.5.2018]. 
6 Idem. 
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ANEXA IV 

 

Tipuri de intervenții 

. 

TABELUL 1: CODURI PENTRU DIMENSIUNEA PRIVIND CÂMPUL DE 

INTERVENȚIE 

I. Gestionarea europeană integrată a frontierelor  

001 Verificări la frontiere  

002 Supravegherea frontierelor - active aeriene 

003 Supravegherea frontierelor - active terestre  

004 Supravegherea frontierelor - resurse maritime  

005 Supravegherea frontierelor - sisteme automatizate de supraveghere a frontierelor 

006 Supravegherea frontierelor - alte măsuri 

007 Măsuri tehnice și operaționale în spațiul Schengen, legate de controlul la frontiere  

008 Conștientizarea situației și schimbul de informații 

009 Analiza riscurilor 

010 Prelucrarea datelor și a informațiilor  

011 Zonele-hotspot 

012 Dezvoltarea poliției de frontieră și a gărzii de coastă la nivel european 

013 Cooperarea interinstituțională - nivel național 

014 Cooperarea interinstituțională - nivel european 

015 Cooperarea interinstituțională - cu țările terțe 

016 Detașarea unor ofițeri de legătură în materie de imigrație comuni 

017 Sisteme informatice la scară largă - Eurodac în scopul gestionării frontierelor 

018 Sisteme informatice la scară largă - Sistemul de intrare/ieșire (EES) 

019 Sisteme informatice la scară largă - sistemul european de informații și de autorizare privind 

călătoriile (ETIAS) 

020 Sisteme informatice la scară largă - Sistemul de informații Schengen (SISII)  

021 Sisteme informatice la scară largă - Interoperabilitate 

022 Sprijin operațional - Gestionarea integrată a frontierelor 

023 Sprijin operațional - Sisteme informatice la scară largă în scopul gestionării frontierelor 

024 Sprijin operațional - Regimul special de tranzit 

II. Politica comună în domeniul vizelor  

001 Îmbunătățirea procesului de prelucrare a cererilor de viză 

002 Îmbunătățirea eficacității, a unei culturi bazate pe munca în serviciul clientului și a securității în 

cadrul consulatelor 
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003 Securitatea documentelor / consilieri în materie de documente 

004 Cooperare consulară 

005 Acoperire consulară 

006 Sisteme informatice la scară largă - Sistemul de informații privind vizele (VIS) 

007 Alte sisteme informatice în scopul prelucrării cererilor de viză 

008 Sprijin operațional - Politica comună în domeniul vizelor 

009 Sprijin operațional - Sisteme informatice la scară largă în scopul prelucrării cererilor de viză 

010 Sprijin operațional - Regimul special de tranzit 

 III. Asistență tehnică 

001 Informații și comunicații 

002 Pregătire, punere în aplicare, monitorizare și control 

003 Evaluare și studii, culegere de date 

004 Dezvoltarea capacităților 

TABELUL 2: CODURI PENTRU DIMENSIUNEA PRIVIND TIPUL ACȚIUNII 

001 infrastructuri și clădiri  

002 mijloace de transport 

003 alte echipamente operaționale  

004 sisteme de comunicații  

005 sisteme informatice 

006 formare  

007 schimb de bune practici - între statele membre  

008 schimb de bune practici - cu țările terțe 

009 trimiterea de experți în teren 

010 studii, validări de concepte, proiecte-pilot și acțiuni similare 

011 activități de comunicare 

012 elaborarea unor instrumente și metode statistice și a unor indicatori statistici 

013 punerea în aplicare a proiectelor de cercetare sau alte măsuri subsecvente 

TABELUL 3: CODURI PENTRU DIMENSIUNEA PRIVIND MODALITĂȚILE DE 

PUNERE ÎN APLICARE 

001 Acțiune specifică 

002 Asistența de urgență 

003 Acțiuni enumerate în anexa IV 

004 Punerea în aplicare a recomandărilor evaluării Schengen  
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005 Punerea în aplicare a recomandărilor evaluării vulnerabilității  

006 Cooperarea cu țările terțe  

007 Acțiuni în țări terțe 
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ANEXA VII 

 

Acțiuni eligibile pentru sprijin operațional 

  

(a) În cadrul obiectivului specific prevăzut la articolul 3 alineatul (2) litera (a), sprijinul 

operațional acoperă următoarele costuri, cu condiția ca acestea să nu fie acoperite de 

Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în contextul 

activităților sale operaționale: 

(1) cheltuielile cu personalul; 

(2) întreținerea sau repararea echipamentelor și a infrastructurii; 

(3) cheltuielile pentru servicii, inclusiv în zonele-hotspot care intră în domeniul de 

aplicare al prezentului regulament; 

(4) cheltuielile de funcționare pentru operațiuni; 

Un stat membru gazdă în sensul articolului 2 punctul 5 din 

Regulamentul (UE) 1624/2016
7
 poate utiliza sprijinul operațional pentru a-și acoperi 

cheltuielile de funcționare pentru participarea sa la activitățile operaționale 

menționate la articolul 2 punctul 5 din Regulamentul (UE) 1624/2016 și care intră în 

domeniul de aplicare al prezentului regulament, sau în scopul propriilor activități de 

control la frontierele naționale. 

(b) În cadrul obiectivului specific stabilit la articolul 3 alineatul (2) litera (b), sprijinul 

operațional se referă la: 

(1) cheltuielile cu personalul, inclusiv cheltuielile legate de formare; 

(2) cheltuielile pentru servicii; 

(3) întreținerea sau repararea echipamentelor și a infrastructurii; 

(4) cheltuielile legate de bunuri imobiliare, inclusiv închirierea și amortizarea. 

(c) În cadrul obiectivului de politică stabilit la articolul 3 alineatul (1), sprijinul 

operațional se referă la: 

(1) cheltuielile cu personalul, inclusiv cheltuielile legate de formare; 

(2) gestionarea operațională și întreținerea sistemelor informatice la scară largă și a 

infrastructurilor lor de comunicații, inclusiv interoperabilitatea acestor sisteme 

și închirierea de incinte securizate. 

(d) În plus față de cele de mai sus, sprijinul operațional în cadrul programului pentru 

Lituania furnizează sprijin în conformitate cu articolul 16 alineatul (1). 

  

                                                 
7 Regulamentul (UE) 1624/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 septembrie 2016 

privind Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european (JO L 251, 16.9.2016, p. 1). 
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ANEXA VIII 

 

Indicatorii de realizare și rezultat menționați la articolul 25 alineatul (3) 

. 

(a) Obiectivul specific nr. 1: sprijinirea unei gestionări europene integrate eficace a 

frontierelor la frontierele externe, puse în aplicare de poliția de frontieră și garda de 

coastă la nivel european ca responsabilitate partajată a Agenției Europene pentru 

Paza de Frontieră și de Coastă și a autorităților naționale responsabile cu gestionarea 

frontierelor, în scopul facilitării trecerii legale a frontierei, al prevenirii și al depistării 

imigrației ilegale și a criminalității transfrontaliere, precum și al gestionării eficace a 

fluxurilor de migrație; 

(1) Infrastructura de control la frontiere, mijloacele de transport și alte 

echipamente finanțate cu sprijinul instrumentului: 

– numărul de puncte de trecere a frontierei nou construite sau 

modernizate raportat la numărul total de puncte de trecere a frontierei 

nou construite sau modernizate din statul membru în cauză; 

– numărul de porți de control automat la frontieră (automated border 

control - ABC); 

– numărul de mijloace de transport aerian;  

– numărul de mijloace de transport maritim; 

– numărul de mijloace de transport terestru; 

– numărul de echipamente puse la dispoziția Agenției Europene pentru 

Poliția de Frontieră și Garda de Coastă; 

– numărul de alte echipamente, dintre care numărul de echipamente 

pentru înființarea, modernizarea sau menținerea unor zone-hotspot în 

sensul prezentului regulament; 

– numărul de echipamente multifuncționale sprijinite de instrument. 

(2) numărul de posturi specializate în țări terțe finanțate prin intermediul 

instrumentului. 

– ofițerii de legătură comuni, astfel cum se menționează în anexa III; 

– alte posturi specializate legate de gestionarea frontierelor. 

(3) Numărul de proiecte de cooperare sau de fluxuri de cooperare create în 

statele membre, cu sprijinul instrumentului, între autoritățile naționale și 

Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, care 

contribuie la dezvoltarea poliției de frontieră și a gărzii de coastă la nivel 

european. 

(4) Numărul de echipamente utilizate în cursul activităților operaționale ale 

Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și 

achiziționate cu ajutorul instrumentului, raportat la numărul total de 

echipamente înregistrate în rezerva de echipamente tehnice a 

Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă. 
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(5) Numărul de proiecte de cooperare sau de fluxuri de cooperare ale agențiilor 

naționale cu Centrul Național de Coordonare (CNC) EUROSUR, create cu 

sprijinul instrumentului. 

(6) Numărul de membri ai personalului care au beneficiat, cu sprijinul 

instrumentului, de formare cu privire la aspecte legate de gestionarea integrată 

a frontierelor.  

(7) Numărul de funcționalități informatice dezvoltate, puse în aplicare, menținute 

sau modernizate cu ajutorul instrumentului, inclusiv în scopuri care țin de 

interoperabilitate: 

– SIS II; 

– ETIAS; 

– Sistemul de intrare/ieșire: 

– VIS în scopul gestionării frontierelor; 

– Eurodac în scopul gestionării frontierelor; 

– Numărul de conexiuni ale sistemelor informatice cu portalul european 

de căutare, finanțate cu sprijinul instrumentului; 

– Orice alte sisteme informatice la scară largă care intră în domeniul de 

aplicare al prezentului regulament. 

(8) Numărul de recomandări emise în cadrul evaluării Schengen în domeniul 

frontierelor și al evaluării vulnerabilității cărora li s-a dat curs cu sprijinul 

instrumentului, raportat la numărul total de recomandări care au implicații 

financiare. 

(b) Obiectivul specific nr. 2: Sprijinirea politicii comune în domeniul vizelor în scopul 

facilitării călătoriilor în scopuri legitime și al prevenirii riscurilor în materie de 

migrație și de securitate: 

(1) Numărul de consulate din afara spațiului Schengen instituite sau modernizate 

cu sprijinul instrumentului, raportat la numărul total de consulate înființate sau 

modernizate din statul membru situat în afara spațiului Schengen. 

(2) numărul de membri ai personalului care au participat la cursuri de formare cu 

privire la aspecte legate de politica comună în domeniul vizelor, organizate cu 

sprijinul instrumentului; 

(3) Numărul de funcționalități informatice dezvoltate, puse în aplicare, menținute 

sau modernizate cu ajutorul instrumentului, inclusiv în scopuri care țin de 

interoperabilitate: 

– VIS; 

– Sistemul de intrare/ieșire:  

– Orice alte sisteme informatice la scară largă care intră în domeniul de 

aplicare al prezentului regulament. 

(4) Numărul de forme de cooperare între statele membre în ceea ce privește 

procesul de prelucrare a cererilor de viză, stabilite și modernizate cu sprijinul 

instrumentului: 

– oficii consulare comune; 
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– centre comune de primire a cererilor de viză, 

– reprezentanțe; 

– altele. 

(5) Numărul de recomandări emise în cadrul evaluării Schengen în domeniul 

politicii comune în domeniul vizelor și cărora li s-a dat curs cu sprijinul 

instrumentului, exprimat ca procent din numărul total de recomandări care au 

implicații financiare. 

(6) Numărul de țări ai căror cetățeni au nevoie de viză și în care numărul de 

state membre prezente sau reprezentate a crescut cu sprijinul instrumentului. 


