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ARGUMENTUM 
  

 "Igitur qui desiderat pacem, praeparet bellum." - „Cine dorește să 

trăiască în pace, se pregătește de război” spunea generalul roman Publius Flavius 

Vegetius în Epitoma Rei Militaris1. Înaintea căderii Imperiului Roman, calitatea 

armatei începuse să se deterioreze potrivit scrierilor aceluiași general roman. 

Decăderea armatei era inițiată din interiorul său, după o lungă perioadă de pace și 

reprezenta, în sine, o vulnerabilitate pentru stabilitatea și securitatea Imperiului 

Roman. Înțelesul nescris al acestui citat este acela că orice organizare statală 

națională sau federală trebuie să își pregătească capabilitățile de securizare a 

frontierelor iar acest lucru este bine să fie făcut în timpuri când acestea nu sunt 

afectate de situații de criză. Totodată, dezvoltarea capacităților de securizare a 

frontierelor poate descuraja imixtiunile din partea factorilor externi și posibilul 

impact asupra modului de organizare și funcționare al societății dintr-un spațiu 

geografic și politic determinat.  

Uniunea Europeană a străbătut o serie de evoluții semnificative pe 

parcursul ultimilor 10 – 20 ani în domenii relevante cum sunt cel demografic, 

economic, politic, social si tehnologic2. Toate acestea au un impact structural asupra 

managementului frontierelor, domeniul de cercetare al prezentului demers. 

Anii 2000 au marcat o reinițializare conceptuală și structurală a 

domeniului managementului frontierelor în Uniunea Europeană cauzată de 

declanșarea unei furtuni perfecte formate din componente care, în sine, nu reprezintă 

situații limită pentru Europa dar a căror asociere în timp și localizare geografică au 

pus sub semnul întrebării însăși existența proiectului european demarat în 1950. 

Printre acești factori se pot menționa: criza economică mondială reliefată și în criza 

monedei unice europene EURO, instabilitatea și izbucnirea numeroaselor conflicte 

în zonele limitrofe și de importanță geo-strategică pentru Uniunea Europeană 

                                                        
1 https://www.thoughtco.com/if-you-want-peace-prepare-for-war-121446 - 25/03/2018/20.19 
2 Y. Pascouau, The future of the area of freedom, security and justice, European Policy Centre, 2014, pag. 2 
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(Africa de Nord și de Vest, Primăvara Arabă în 2011, războaiele din Irak, Afganistan 

care au culminat cu cel din Siria, Libia), exacerbarea fenomenului terorist prin 

radicalizarea inclusiv a cetățenilor europeni proveniți din generații de migranți ce 

face deosebit de dificilă punerea sub control a fenomenului. În același timp s-au 

suprapus cu criza migratorie în cadrul căreia Uniunea Europeană trebuie să facă față 

unui aflux masiv de cetățeni terți care pătrund prin frontierele sale externe (fie 

persoane care se află în căutare de protecție internațională, fie migranți economici 

în căutare de o viață mai bună), subfinanțarea și destructurarea sistemelor de 

securizare ale frontierelor externe ale Uniunii Europene după ce respectivele state 

membre au accesat Spațiul Schengen, funcționarea complicată a mecanismelor și 

instituțiilor europene, folosirea fenomenului migrator în scopuri predominant 

politice atât la nivelul statelor membre cât și cel al instituțiilor europene. Nu există 

stat membru care să poată oferi singur un răspuns eficient tuturor acestor provocări 

deoarece acestea pun presiune asupra structurii Uniunii Europene ca ansamblu 

structurat de state.   

Uniunea Europeană reprezintă un aranjament politic între Statele sale 

Membre (SM)3, dar și o soluție de furnizare de facilități și libertăți sociale (dreptul 

la libera circulație a persoanelor) și economice (dreptul la libera circulație a 

capitalului și a mărfurilor). Suplimentar, chiar dacă Uniunea nu a consolidat până în 

momentul de față o concepție articulată legal privind o soluție de apărare colectivă, 

acest desiderat a fost prezent în toate discuțiile referitoare la dezvoltarea și întărirea 

acestui proiect politic4. În etapa actuală, criza profundă de securitate internă, care se 

poate amplifica și printr-o criză de securitate externă având în vedere vecinătatea 

complicată a Uniunii reprezentată de Rusia, Turcia, Marea Mediterană și conflictele 

din acest spațiu geo-strategic , Orientul Mijlociu, precum proximitatea geografică 

față de Africa, au determinat ca politica externă și de securitate comună să 

acumuleze un interes deosebit din partea instituțiilor Uniunii dar și a Statelor 

                                                        
3 J. Olsen, J. McCormick, The European Union, Politics and Policies, Sixth Edition, Westview Press, 2017, pag. 13 
4 H. Wallace, M.A. Pollack, A.R. Young, Policy-Making in the European Union, Sixth Edition, Oxford University 
Press, 2010, pag. 431-451 
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Membre. Este cunoscut faptul că, similar situației managementului frontierelor, 

capacitățile de securitate ale Uniunii se bazează pe cele ale Statelor Membre. În acest 

context, modul în care se definește statutul și rolul Uniunii depinde de poziționarea 

față de Statele Membre și de ideea de stat națiune. Principalele teorii care explică 

formarea și dezvoltarea Uniunii Europene prin politicile sale sunt divizate în funcție 

de scopul acestora în teorii care explică integrarea europeană, cele care analizează 

guvernanța Uniunii și cele care clarifică construcția europeană.5 În timp ce 

federalismul6 încearcă să explice modul în care diferitele entități statale au fost 

integrate în Uniune dar nu asimilate, permițând o abordare care recunoaște 

diversitatea în unitate și respectă diferențele dintre state, neo-funcționalismul7 pune 

accent pe integrarea regională a diferitelor sectoare de activitate și explică politicile 

și strategiile în comerț și domeniul economic în general. Inter-guvernamentalismul8 

liberal recunoaște rolul statului și a guvernului în politicile privind relațiile 

internaționale, acceptând rolul diferiților actori în construcția europeană, în timp ce 

neo-instituționalismul9 pune accent pe efectul activităților promovate de diferitele 

construcții instituționale și astfel, consideră Uniunea Europeană ca pe un sistem 

politic în sine ce se ghidează pe principiile specifice statelor naționale. Social 

constructivismul10 încearcă să explice modul în care înțelegerea colectivă și 

identitățile specifice au fost create în Uniunea Europeană. Teoreticienii care au 

abordat problematica specifică a Uniunii Europene au folosit și alte concepte 

teoretice, cu toate acestea nu a putut fi cristalizată și acceptată o idee general valabilă 

privind definiția, formarea și funcționarea Uniunii. Lucrarea de față va descrie 

procesele de formare și organizare a managementului frontierelor Uniunii prin 

teoriile neofuncționaliste, inter-guvernamentaliste și a guvernanței pe mai multe 

                                                        
5 http://testpolitics.pbworks.com/w/page/24614336/Theories, 20 mai 2018, 18.15 
6 http://testpolitics.pbworks.com/w/page/25517544/Federalism, 20 mai 2018, 19.02 
7 http://testpolitics.pbworks.com/w/page/25795541/Neo%20-%20functionalism, 20 mai 2018, 19.07 
8 http://testpolitics.pbworks.com/w/page/25854032/Liberal%20Intergovernmentalism, 20 mai 2018, 19.20 
 
9 http://testpolitics.pbworks.com/w/page/25499348/%EF%BB%BFNew%20Institutionalism%EF%BB%BF, 20 mai 
2018, 20.00 
10http://testpolitics.pbworks.com/w/page/24691740/Social%20%20Constructivism, 20 mai 2018, 20.30 
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nivele considerate reprezentative pentru domeniul cercetării.  

Actualitatea acestui demers științific este de necontestat ținând cont că 

prezintă o relaționare cauzală directă cu așa-numita criză migratorie europeană 

comparată ca amplitudine și impact cu atacul terorist din 9/11 asupra Turnurilor 

Gemene din New York11. Activitatea de cercetare întreprinsă în cadrul  acestei 

lucrări se bazează pe experiența profesională proprie care mi-a permis să fac asocieri 

logice și interpretări legislative pentru o reală și corectă explicare a politicilor 

europene privind frontierele, precum și pe studiul unei bibliografii ce a adunat o 

mare majoritate a textelor referitoare la domeniul managementului frontierelor aflate 

în colecțiile unor instituții europene (Comisia Europeană, Parlamentul European și 

Consiliul Uniunii Europene).  

Obiectivul principal al cercetării îl reprezintă o analiză la nivel 

strategic a politicilor europene în domeniul prioritar al managementului 

frontierelor și controlului la frontierele externe ale Uniunii Europene cu un 

accent deosebit pe elementele de noutate (evoluția mandatului Agenției 

Europene pentru Frontieră și Garda de Coastă) și pe modul în care statele 

membre aplică setul comun de reguli ce guvernează acest domeniu cheie. 

 Această analiză dorește să evidențieze pe de o parte modul în care s-a 

dezvoltat politica europeană comună în domeniul frontierelor dar și nivelul de 

implementare a legislației și practicilor europene în Statele Membre, ca în final să 

propună, în baza acestor studii, o soluție strategică menită să ofere o abordare 

profesională pentru întocmirea unei strategii europene privind managementul 

integrat al frontierelor.  

Dezvoltarea politicilor, legislației și metodelor de lucru pentru  

managementul frontierelor la nivel european reprezintă o provocare, având o  

dinamică permanentă ce este influențată de evoluția situației operative și politice. 

Astfel, lucrarea de față nu își propune să abordeze din punct de vedere exhaustiv 

această temă ci să sublinieze anumite aspecte considerate relevante aducând un aport 

                                                        
11 I. Krastev, After Europe, University of Pennsilvania Press, 2017, pag. 19 
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de informații suplimentare, interpretări inovative, claritate și să contribuie la 

rezolvarea anumitor probleme din sfera de adresabilitate. Totodată, prin activitatea 

de cercetare întreprinsă, doresc sa contribui la concepția si promovarea unei 

arhitecturi integrate a managementului frontierelor, la nivel strategic, implementarea 

căreia ar creste randamentul structurilor specializate si ar răspunde provocărilor 

actuale înregistrate la nivel european. 

În prima parte a lucrării, în Capitolul 1, voi prezenta o cercetare 

extensivă12 și voi trata din punct de vedere descriptiv evoluția istorică a politicilor 

europene în domeniul managementului frontierelor către un sistem integrat prin 

lărgirea inventarului de informații despre acest proces și prin adâncirea înțelegerii 

generale a acestei evoluții.  

În paralel cu dezvoltarea politicilor și legislației privind managementul 

frontierelor în Uniunea Europeană (UE) au apărut și s-au dezvoltat o serie de 

concepte fundamentale pe baza cărora este definit cadrul strategic și operativ de 

desfășurare a activităților specifice la frontiere și care au stat la baza articulării 

politicilor integrate la nivelul UE detaliate în cel de-al doilea capitol. În Capitolul 2 

al lucrării voi aduce clarificări asupra principalelor concepte folosite în problematica 

managementului frontierelor prin analiză legislativă și funcțională, pentru a sprijini 

și facilita înțelegerea cititorilor privind procesele prezentate în celelalte trei capitole.   

Conceptul de management integrat al frontierelor în cadrul Uniunii va fi 

prezentat în Capitolul 3, considerat un pivot al construcției prezentei lucrări deoarece 

obiectivul general al acesteia se referă la propuneri de structurare a domeniului 

strategic la nivel european, precum și la cel al Statelor Membre, ca un element 

fundamental al managementului frontierelor.  

Prin cercetarea constatativă, demersul științific va descrie în Capitolul 4 

evoluția mandatului Agenției Europene pentru gestionarea cooperării statelor 

                                                        
12 S.D. Șandor, Metode și tehnici de cercetare în științele sociale, https://www.apubb.ro/wp-
content/uploads/2011/02/Suport-MTCS-Ro.pdf 
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membre la frontierele externe ale Uniunii Europene (Frontex) către actuala Agenție 

Europeană pentru Frontieră și Garda de Coastă (denumită în continuare Agenția 

Frontex), în trei etape succesive determinate de revizuirea mandatului acesteia 

(2005 - primul mandat, 2011 - cel de-al doilea și 2016 - cel de-al treilea). Din punct 

de vedere metodologic, în lucrare se vor folosi sintagmele: Regulamentul 2004, 

Regulamentul 2011 și Regulamentul 2016. Studiul va aprofunda evoluția 

mandatului Agenției Frontex în domeniile principale pentru activitatea operativă la 

frontierele externe ale UE pentru fiecare componentă care are relevanță în relație cu 

conceptul de management integrat al frontierelor. Lucrarea își propune să 

demonstreze că evoluția mandatului Agenției Frontex urmărește evoluția generală a 

managementului frontierelor în UE către formarea unui Sistem de Frontieră și 

Gardă de Coastă European13, către un nivel crescut de integrare a politicilor 

europene în domeniul de referință.  

Demersul de investigație va fi detaliat în Capitolul 5 privind cercetare 

cantitativă și calitativă14 a modului în care un eșantion reprezentat de un număr de 

19  state membre ale UE aplică legislația comunitară. Concluziile acestui capitol, 

coroborate cu aspectele evolutive din punct de vedere legislativ, strategic, 

operațional și procedural al politicilor europene la frontierele externe ale Uniunii vor 

sta la baza propunerilor formulate și articulate într-un proiect strategic integrat de 

management al frontierelor pentru instituțiile UE și Statele Membre.  

Metodele de analiză folosite sunt longitudinale15, indicând fenomenele în 

evoluția lor și transversale16, evaluarea unor aspecte relevante ale domeniului de 

cercetare la un moment dat.  

                                                        
13 Regulamentul nr. 1624/2016 privind Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și de modificare a 
Regulamentului (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) 
nr. 863/2007 al Parlamentului European și al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului și a 
Deciziei 2005/267/CE a Consiliului, Articolul 1  
 
14 T. Lynch, Writing up your PhD, English Language Teaching Centre, University of Edinburgh, 2014, pag.1 
15 M. Popa, Metodologia cercetării (note de curs):03_Elaborarea ipotezelor, APIO 
 
16 Ibidem. 
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Demersul științific nu-și propune să construiască sau să modifice o teorie 

sau un instrument legislativ ci, ținând cont de tendințele teoretice și practice de 

evoluție, dorește să producă conștientizarea unei necesități operative și strategice de 

a întări solidaritatea și unitatea europeană în managementul frontierelor și de a 

îmbunătăți gradul de aplicare a legislației europene în domeniul frontierelor de către 

Statele Membre printr-o soluție de optimizare a planificării strategice în 

managementul frontierelor.   

Variabila dependentă principală17 din acest demers științific o reprezintă 

cele 28 de sisteme diferite de management al frontierelor în statele membre ce 

determină ca sistemul european să fie deosebit de fragmentat și neunitar iar procesul 

de armonizare legislativă și funcțională deosebit de complicat. Relația dintre 

aspectul teoretic și cel empiric în cazul de față este dificil de echilibrat dar 

componenta de cercetarea empirică va susține operaționalizarea conceptelor 

teoretice.  

Lucrarea constituie o noutate în domeniu prin prezentarea comparativă a 

evoluției mandatului Agenției Frontex și prin explicarea aplicată prin analiza 

fiecărui caz în parte a modului în care statele membre aplică setul comun de reguli 

comunitare în domeniul frontierelor. Metodele de cercetare sunt non-obtruzive18 

deoarece se bazează pe examinarea discretă a documentelor relevante, legislației, 

practicilor, politicilor, precum și a recomandărilor operative oferite de Uniunea 

Europeană Statelor Membre pentru a îmbunătăți gradul de aplicare a legislației 

specifice în domeniul managementului frontierelor.  

Prima ipoteză de cercetare19 enunță necesitatea unei coeziuni sporite între 

Statele Membre în domeniul frontierelor prin aplicarea eficientă a unui model 

integrat de management și a instrumentelor legislative. În considerarea cerinței de 

                                                        
17 M. Popa, Metodologia cercetării (note de curs):03_Elaborarea ipotezelor, APIO 
 
18 S.D. Șandor, Metode și tehnici de cercetare în științele sociale, https://www.apubb.ro/wp-content/uploads/2011/02/Suport-
MTCS-Ro.pdf 
 
19 M. Popa, Metodologia cercetării (note de curs):03_Elaborarea ipotezelor, APIO 
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restabilire a încrederii între Statele Membre, precum și a creșterii capacității de 

reacție la nivel european, în lucrarea de față propun câteva măsuri ce trebuie aplicate 

la frontierele externe ale Uniunii. Scopul acestora este creșterea siguranței 

cetățenilor europeni și a securității interne a Uniunii, gestionarea fenomenelor 

specifice la frontieră, cu preponderență migrația ilegală și criminalitatea 

transfrontalieră, precum și facilitarea liberei circulații a persoanelor în spațiul de 

libertate, securitate și justiție.  

Cea de-a doua ipoteză de cercetare dorește să sublinieze faptul că măsurile 

de coeziune și armonizare propuse nu se bazează în principal pe necesitatea unor 

modificări legislative suplimentare pentru optimizarea managementului frontierelor 

Uniunii ci pe măsuri de planificare și organizare strategică integrată în cadrul unui 

proiect de strategie. Această abordare ilustrează nevoia crescută de solidaritate 

europeană și de răspuns comun structurat al statelor membre față de managementul 

frontierelor externe ale Uniunii prin implementarea unei cooperări aprofundate cu 

ajutorul unei platforme operative comune reprezentată de Agenția Europeană de 

Frontieră și Gardă de Coastă (Agenția Frontex).  

Cea de-a treia ipoteză de cercetare enunță necesitatea unei implementări 

sistematice și structurate a prevederilor legislației comunitare de către statele 

membre la frontierele externe ale Uniunii pentru a crește gradul de încredere între 

acestea în cadrul Uniunii și pentru a proteja în mod eficient spațiul de libertate, 

securitate și justiție în cadrul căreia drepturile fundamentale ale omului și libera 

circulație a persoanelor constituie valori fundamentale.  
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CAPITOLUL I: ANALIZA ISTORICĂ A POLITICILOR 
EUROPENE IN DOMENIUL MANAGEMENTULUI 

FRONTIERELOR 
Sectiunea 1: Formarea și dezvoltarea frontierelor Uniunii Europene (UE) 

1.1 Ce este Uniunea Europeană? O instituție, o organizație 
internațională, o asociație de integrare regională, un sistem politic, o entitate 
unică, un stat federal sau o îmbinare a acestor elemente?  
 

Răspunsul la această întrebare este: Europa este un proiect mondial unic prin 

concept și dezvoltare20. Prim - Ministrul Marii Britanii, Winston Churchill spunea 

într-un discurs istoric21 susținut în 1946 că pe ruinele foametei și a tulburărilor de 

toate tipurile se va recrea familia europeană ca o structură regională ce se poate numi 

Statele Unite ale Europei. Cu toate acestea, Marea Britanie a fost reținută în a 

îmbrățișa ideea europeană lansată în 1950 și nu a participat la fondarea acesteia.  

Principalele teorii care analizează caracterul UE și formarea sa oferă 

argumente încercând să explice diferitele fațete ale organizării și funcționării 

acesteia, fie din punctul de vedere al teoriei relațiilor internaționale (neo-

funcționalismul și inter-guvernamentalismul), fie din cel al politicii comparate (cele 

care consideră Uniunea un sistem politic cu propriile instituții, procese, proceduri și 

politici).  

 

1.2 Considerații istorice ce explică formarea și dezvoltarea 
managementului frontierelor UE în convergență cu securitarea sa internă  
 

Cel de-al doilea Război Mondial a provocat pagube umane, materiale, morale, 

ideologice, financiare asupra tuturor statelor europene și a lăsat o Europă scindată în 

două zone geopolitice de influență – Europa de Vest controlată de forțele aliate 

democratice (SUA, Franța și Marea Britanie) și cea de Est cedată controlului Uniunii 

Sovietice și condamnată la ani grei de regim totalitar socio-comunist. Frontiera 

                                                        
20 J. Olsen, J. McCormick, The European Union, Politics and Policies, Sixth Edition, Westview Press, 2017, pag. 
13-32 
21 https://www.ft.com/content/3d6bbabc-7122-11e6-a0c9-1365ce54b926, 20 mai 2018, 21.18 
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imaginară geo-politico-strategică dintre cele două lumi ale aceluiași continent a 

primit numele de Cortina de Fier și a reprezentat spațiul simbolic de desfășurare a 

Războiului Rece. Era o criză puternică cu două dimensiuni – cea economică și cea 

politică. Germania a fost scindată în două, o parte fiind plasată sub influența Vestului 

și cealaltă sub cea a Estului Rusesc. Puterile beligerante au stabilit statutul zonelor 

carbonifere din Saarland și Ruhr în mod unilateral, fără participarea Germaniei.  

După cum spunea Robert Schuman, parafrazându-l pe Mareșalul Joffre 

implicat în bătălia de pe Marna: „nu știu cine a câștigat, dar știu sigur cine a 

pierdut”22 – cu alte cuvinte toate părțile combatante au suferit pierderi de diferite 

intensități și sub diferite aspecte. În paralel, statele Europei au început să realizeze 

că redresarea și viitorul continentului nu poate fi scris de fiecare țară în parte ci 

aparține unui demers comun similar cu cel care a determinat încheierea războiului și 

punerea bazelor unor premise reale de dezvoltare economică, politică și 

administrativă. Totodată, statele aliate au realizat că dezvoltarea reală a Europei nu 

se poate realiza fără o completă și eficientă reconstrucție a Germaniei pe baze 

corecte și bine definite. Însă Germania era un morman de fier, o paragină economică, 

politică dar mai ales morală. Franța și Marea Britanie, sprijinite de SUA, au conturat 

o abordare diferită pentru a face față situației prin înlocuirea ideii de rivalitate cu cea 

a unei cooperări corecte cu Germania și celelalte state europene bazată pe principiile 

egalității în drepturi și obligații. Cu toate acestea, chiar dacă toate părțile implicate 

erau conștiente de această necesitate, procesul de redresare politică a Germaniei și 

de restaurare economică trebuia să fie lent și să se bazeze pe anumite restricții cum 

au fost cele legate de limitarea capacității de producție, mai ales în industria oțelului 

și a construirii de nave, precum și interzicerea fabricării de armament. Aceste 

obiective de tip economic puteau fi realizate doar în situația în care era identificată 

o soluție politică viabilă care să susțină o serie de măsuri economice de impact în 

țările foste aliate.  

 

                                                        
22 R. Schuman, For Europe, First Edition, Nagel, 2010, pag.111 
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1.3 Cum a apărut cooperarea în domeniul justiției și a afacerilor interne 
devenit apoi spațiul de liberate, securitate și justiție? 

 

Ideea lui Monnet despre a crea acea formă de colaborare inter-statală pentru a 

pune laolaltă potențialul Franței și Germaniei în domeniul industriei miniere 

(cărbune și oțel) a fost dezvoltată într-un document de cooperare denumit tratat 

(acord în legea internațională stabilit între două entități internaționale, două state și 

organizații internaționale23). În baza procedurilor internaționale și alte state au fost 

invitate să adere la primul tratat ce avea să pună bazele construcției europene 

(Tratatul de la Paris 1951). Astfel, țările care erau deja parte a unei cooperări 

extinse în domeniul vamal (în 2010 și la cel judiciar) denumite BENELUX (Belgia, 

Olanda și Luxemburg) precum și Italia (care avea interes în a se dezvolta și de a 

atenua imaginea profund negativă dobândită la nivel internațional după cel de-al II-

lea Război Mondial), s-au alăturat Germaniei (de Vest) și Franței și au ratificat 

(procedură prin care un stat se angajează formal să fie parte dintr-un tratat, în 

majoritatea statelor procedura oficială de adoptare este atributul Parlamentului24), 

tratatul creând astfel Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului. În 1952, 

statele semnatare au agreat statuarea Comunității Europene de Apărare și apoi a 

Comunității Politice Europene care să ofere cadrul de dezvoltare instituțională 

corespunzător. Totodată au fost create 4 instituții (după model național - puterile 

legislative, executive și judecătorești): Consiliul de Miniștri (reprezentând guvernele 

Statelor Membre - organismul politic decizional), Înalta Autoritate (formată din 

reprezentanți permanenți care activau ca factori decizionali ordinari în baza 

prevederilor Tratatului), Curtea de Justiție (formată din judecători independenți care 

să se pronunțe în cazul diferendelor între state sau/și Înalta Autoritate), Adunarea 

Comună (formată din membri din parlamentele naționale cu rol de monitorizare a 

activității Înaltei Autorități).  

                                                        
23 https://ro.wikipedia.org/wiki/Tratat 
24 Lelieveldt H., Princen S., The Politics of the European Union, Second Edition, p.9 
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1.4 Construcția Uniunii pe cei trei piloni și influența acesteia asupra 
managementului frontierelor 

Anii 1989-1990 au schimbat contextul geopolitic european prin abolirea 

regimurilor dictatoriale în statele Europei de Est, căderea Zidului Berlinului și 

unificarea Germaniei ce a determinat necesitatea revizuirii tratatului și semnarea 

Tratatului de la Maastricht25, în 1992. Documentul este progresist și are valoare 

puternică de reglementare prin dezvoltarea zonelor de adresare a politicilor europene 

și înființarea Uniunii Europene. Astfel, documentul stabilește un calendar clar pentru 

introducerea monedei unice europene denumită EURO, potențează rolul 

Parlamentului în procesul legislativ (pune bazele procedurii legislative ordinare), 

stabilește un mecanism prin care statele membre care nu doresc să accepte integral 

prevederile Tratatului în anumite domenii să se poată retrage (out-put - ex: Marea 

Britanie, Irlanda, Danemarca). Este important de subliniat că acest document 

statuează cooperarea statelor membre în capitol referitor la Justiție și Afaceri 

Interne, enunțând câteva domenii semnificative ce constituie măsurile de flancare a 

liberei circulații a persoanelor și anume - Titlul VI, Articolul K.  

Sectiunea 2: Politicile europene în domeniu 
 

2.1 ”Lisabonizarea” politicilor europene și efectele asupra 
managementului frontierelor 

După numeroase discuţii şi negocieri privind necesitatea reformării UE şi 

dezvoltării sale conceptuale, în decembrie 2007 se semnează Tratatul de la Lisabona. 

Textul tratatului păstrează majoritatea elementelor faţă de propunerea supusă 

negocierilor, dar renunţă la anumite formulări pentru a răspunde solicitărilor unor 

State Membre. Invăţând din experienţa nefericită a Tratatului Constituţional, 

Consiliul European decide ca tratatul să fie ratificat de către Statele Membre prin 

aprobare parlamentară şi nu prin referendum. Cu toate acestea, din cauza legislaţiei 

                                                        
25 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=URISERV:xy0026&from=EN -  
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interne, Irlanda organizează referendum la care cetăţenii răspund negativ26. Tratatul 

intră în vigoare la 1 Decembrie 2009.  

2.2 Principalele instituții europene după ”lisabonizare” și rolul lor în 
politicile europene, inclusiv cea de management al frontierelor 
 

Pentru a putea implementa ideea europeană și pentru a asigura executarea 

funcțiilor legislative, executive și judecătorești prin asociere cu organizarea și 

funcționarea oricărui stat, UE are nevoie de un cadru instituțional care să faciliteze 

luarea deciziilor, întocmirea legislației, implementarea acesteia și rezolvarea 

diferendelor. Având în vedere multitudinea politicilor europene bazate pe domeniile 

de referință și diversitatea sistemelor Statelor Membre, instituțiile europene, ca și 

întreaga construcție europeană, se află într-un continuu proces de modificare și 

adaptare la cerințe și funcționalități. Clarificarea rolului fiecărei instituții facilitează 

înțelegerea procesului decizional și modalitatea de funcționare a Spațiului de 

libertate, securitate și justiție.  

Secțiunea III: Managementul frontierelor și dezvoltările actuale 
 

De la început trebuie subliniat faptul că managementul frontierelor reprezintă 

doar unul dintre elementele unui puzzle în care Statele Membre au fost obligate 

pentru prima dată să înceapă să se gândească la frontierele lor, nu ca și state 

individuale ci într-un mod colectiv în sensul ideii că frontiera ta este și frontiera mea, 

iar noi trebuie să împărtășim responsabilitățile.  

În acest sens, managementul frontierelor este o piatră de temelie pentru 

viitorul UE, dar nu o panacee pentru problemele de Securitate și actualul deficit de 

încredere între SM. Acesta este un instrument de abordare a elementelor esențiale 

din politicile UE pentru migrație și securitate și trebuie să facă față diferitelor 

amenințări și provocări în baza celor 12 secunde pe care le are la dispoziție fiecare 

polițist de frontieră din linia întâi de control pentru a decide dacă o persoană care se 

                                                        
26 Lelieveldt H., Princen S., The Politics of the European Union, Second Edition, p.22 
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prezintă la ghișeul în care lucrează poate fi lăsată să intre în UE sau nu (Frontex – 

12 Secunde pentru a decide).  

 

3.1 Aspecte concluzive privind spatiul Schengen si Aquis-ul comunitar în 
domeniul managementului frontierelor. 
 

În acest capitol s-a încercat explicarea modului de formare și organizare a 

Spațiului Schengen și a acquis-ului comunitar în domeniul managementului 

frontierelor.   

Spațiul Schengen reprezintă un pas major, practic și simbolic, către un grad 

superior de integrare în cadrul UE inițiat la nivel inter-guvernamental. Crearea 

acestui Spațiu de libertate, securitate și justiție rămâne una dintre cele mai 

importante realizări ale UE dar care nu trebuie considerată ca un aspect ireversibil. 

Statele Membre au ridicat controlul la frontierele interne prin implementarea 

măsurilor compensatorii de cooperare polițienească și judiciară, aplicarea de reguli 

comune pentru controlul frontierelor  externe, stabilirea unei politici  comune 

privind vizele, stabilirea unui sistem de informații integrat (SIS).  

CAPITOLUL II – ANALIZA PRINCIPALELOR CONCEPTE 
FOLOSITE ÎN MANAGEMENTUL FRONTIERELOR 

Secțiunea 1:  Frontierele 
 

Pentru a facilita înțelegerea activă a aspectelor fundamentale ale 

managementului frontierelor este important ca cititorului să-i fie prezentată 

utilizarea unor concepte/noțiuni/ termeni.  

Dacă majoritatea teoreticienilor definesc conceptul ca fiind stadiul 

„preliminar al unei teorii științifice ce oferă o reprezentare imaginară a unei situații 

prin anumite caracteristici fixe”27, filosofii consideră că procesul de gândire are la 

                                                        
27 https://www.ensie.nl/anneke-van-schie/concept 
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bază conceptul pentru diferitele clase de lucruri ce trebuie să fie clasificabile pentru 

a se putea realiza conexiunile dintre acestea28.  

„Noțiunea este considerată o formă logică fundamentală a gândirii omenești 

care reflectă caracterele generale, esențiale și necesare ale unei clase de 

obiecte. Aceasta poate fi interpretată ca o cunoștință generală despre valoarea, 

sensul, însemnătatea unui lucru, idee, concepție despre ceva. Noțiunea poate reuni 

și principiile generale de bază într-un anumit domeniu”29.  

Dicționarul general de drept precizează că noțiunea „reflectă o clasă 

(mulţime) de obiecte, noţiunea include, ca un tot unitar, pe de o parte, însuşirile, în 

baza cărora ia naştere această clasă, iar pe de alta – totalitatea obiectelor caracterizate 

de aceste însuşiri. Însuşirile reflectate, numite note (semne), 

formează conţinutul (comprehensiunea, intensiunea, accepţiunea), iar totalitatea 

(clasa, mulţimea) obiectelor gândite, care posedă aceste însuşiri, 

constituie sfera (extensiunea, denotaţia etc.) noţiunii”30. 

Termenul este general definit ca fiind unitatea normativă cu sens delimitat 

care desemnează o noțiune proprie unui anumit domeniu de activitate. Suma 

termenilor utilizați într-un anumit domeniu alcătuiesc limbajul profesional specific 

al acelui domeniu31.  

fi stagnarea economică puternică, creșterea șomajului, terorismul, așa numita 

perioadă de Euro-scleroză care a blocat funcționarea nou-înființatelor structuri 

europene până în 1970. Frontierele au devenit o problemă focală iar politicienii, 

autoritățile de frontieră și tehnocrații au trebuit să identifice soluții adaptate 

contextului european în care exista o liberă circulație a mărfurilor, o uniune vamală 

fără o liberă circulație a persoanelor, fapt ce împiedică dezvoltarea Europei și a 

statelor sale membre.  

                                                        
28 S.N. Nicolau, Noțiuni, Concepte și Genuri de categorii în Tratatul Aristotelic DE CAELO 
29 DEX 09 (2009) 
30 https://dreptmd.wordpress.com/cursuri-universitare/logica-juridica/notiunea-forma-logica-fundamentala/ 

 
31 https://dexonline.ro/definitie/termen 
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 Managementul frontierelor  
 
  În acest context a fost necesară o nouă abordare a gestionării frontierelor 
denumită generic management al frontierelor, privită ca o soluție conceptuală și 
metodologică. Procesul de control de frontieră oferă un cadru de organizare și 
desfășurare a activităților de frontieră subscrise generic managementului 
frontierelor.  

Managementul frontierelor poate fi definit ca fiind: totalitatea regulilor, 

tehnicilor și procedurilor ce reglementează activitățile și traficul la trecerea 

frontierelor definite și a zonelor frontaliere (Hills 2006)32. Elementul central al 

managementului frontierelor este reprezentat de controlul de frontieră ce îmbracă 

două aspecte distincte și anume: supravegherea frontierei între punctele de trecere 

ale frontierei și controlul în punctele de trecere ale frontierei (Codul Frontierelor 

Schengen). Controlul asupra persoanelor, obiectelor aflate în posesia acestora și a 

vehiculelor sunt desfășurate în locuri autorizate situate la frontieră și denumite 

puncte de trecere a frontierei (fig. 1).  

1.1. Controlul polițienesc versus controlul de frontieră. Poliție de 
Frontieră sau Autoritate de Grăniceri? Polițist de frontieră sau grănicer? 
 

Controlul polițienesc face parte din și este recomandat de instituțiile europene 

ca măsură compensatorie ce trebuie aplicată la frontierele interne ale Uniunii.  

Baza legală a acestei noțiuni se regăsește în Articolul 23 din Codul 

Frontierelor Schengen33 și care prevede că Statele Membre pot desfășura control 

polițienesc în zonele de frontieră atâta timp cât acesta nu are efect echivalent cu cel 

de frontieră. 

Ridicarea controlului de frontieră la frontierele interne nu afectează 

capacitatea Statelor Membre de a exercita atribuțiile polițienești în conformitate cu 

                                                        
32 Hills, Alice (2006) ‘Towards a rationality of democratic border management’ in Marina Caparini and Otwin 
Marenin (eds) Borders and security governance: managing borders in a globalised world (Geneva: Geneva Centre for 
the Democratic Control of Armed Forces 
 
33 REGULAMENTUL (UE) 2016/399 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 9 martie 
2016 cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor 
Schengen), Articolul 23 
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legislația națională. Controlul polițienesc, potrivit articolului sus-menționat, nu 

trebuie să aibă ca obiectiv controlul de frontieră, se bazează pe informații polițienești 

generale, precum și pe expertiză privind posibilele amenințări la adresa securității 

publice, fiind destinat, în principal, combaterii criminalității transfrontaliere. 

Modalitatea de implementare a acestui tip de control trebuie să fie în mod clar 

distinctă față de controalele sistematice asupra persoanelor la frontierele externe. 

Controlul polițienesc se organizează în anumite puncte puncte stabilite anterior.  

1.2.  Geometria variabilă a UE – Cine sunt Statele Membre și Statele 
Terțe? 
 Conceptul provine din modul de formare a UE și a Spațiului de liberă 

circulație care a avut la bază un proces continuu, distribuit în etape succesive în 

cadrul cărora diferite state au aderat  la acest proiect formând ceea ce numim astăzi 

Uniunea, așa cum este prezentat în Capitolul 1.  

 Construcția Spațiului Schengen a fost inițiată într-un cadrul inter-

guvernamental și promovată între anumite state care au fost dispuse să ridice 

controlul la frontierele lor comune și să implementeze măsuri compensatorii pentru 

a asigura securitatea cetățenilor lor și libera circulație a persoanelor la aceste 

frontiere. În consecință, ridicarea controlului la frontierele comune nu a fost  posibilă 

prin folosirea cadrului UE deoarece, în etapa inițială, au existat state care s-au opus 

constant (Marea Britanie, Irlanda) argumentând că spațiul de liberă circulație nu are 

ca și condiție principală ridicarea controlului la frontierele între statele semnatare. 

Mai mult, până la intrarea în vigoare a Tratatului de la Maastricht, unele state nu 

considerau că această problematică intră în competențele Comunității. Astfel, 

statutul statelor care participă la această cooperare este foarte divers și variabil fiind 

supus modificărilor succesive.  
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Secțiunea 2: Migrația ilegală/neregulată 

2.1  Migrantul ilegal/economic/neregulat 
Există numeroase preocupări ale teoreticienilor și practicienilor în domeniul 

migrației de a clarifica definiția termenului de migrațiune ilegală, neregulată, 

precum și pe cele de migrant ilegal, neregulat sau economic.  

Din motive metodologice, am considerat să consult Glosarul Rețelei 

Europene privind migrația34 pentru a clarifica termenii folosiți în acest demers 

științific care precizează faptul că nu există o definiție general acceptată 

referitoare la acest fenomen.  

2.2  Azilul – solicitant de azil / refugiat / returnare / readmisie 
Statutul de azil este o formă de protecție oferită de către un stat pe teritoriul 

propriu, în baza principiului non-refoulment și a drepturilor derivate din statutul de 

refugiat recunoscut la nivel național sau internațional, unei persoane care are temeri 

că poate fi persecutată pentru motive legate de rasă, religie, naționalitate, deținerea 

calității de membru a unui grup social sau care își manifestă opinia politică.  

 Principiul non-refoulment este fundamental pentru cadrul juridic al 

drepturilor omului si de aceea are relevanță în contextul managementului integrat al 

frontierelor. Acesta se referă la obligația Statelor Membre de a nu îndepărta de pe 

teritoriul lor și de a nu returna prin niciun mijloc pe teritoriul altui stat, orice persoană 

care poate fi persecutată sau poate fi supusă tratamentelor inumane sau degradante, 

incluzând tortura, chiar dacă aceasta se găsește în situație legată de migrația 

neregulată35.  

Concluzii: 

Managementul frontierelor operează cu o multitudine de concepte, noțiuni și 

termeni care au înregistrat evoluții din punct de vedere legislativ și funcțional, 

recalibrări și reinterpretări în funcție de dezvoltările geo-politice, situația operativă 

la frontierele Uniunii, etapele de dezvoltare ale acesteia. Toate acestea au un caracter 

                                                        
34 https://ec.europa.eu/home-affairs/content/migration-0_en 
35 https://ec.europa.eu/home-affairs/content  
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multi-disciplinar și trans-sectorial fiind folosite în mai multe domenii de activitate 

precum managementul migrației, asigurarea drepturilor și libertăților fundamentale 

ale omului, cooperarea polițienească, dreptul internațional.  

Conceptele sunt definite și urmărite din mai multe perspective, cum sunt cea 

istorică, legislativă, funcțională pentru a ilustra evoluția și relaționarea acestora într-

un cadru comun.  

Se poate observa complexitatea și dificultatea de a stabili cu exactitate sensul 

conceptelor folosite, de aceea am întreprins demersul metodologic de clarificare a 

definiției de bază a acestora. Toate elementele incluse în acest capitol vor fi ulterior 

utilizate pentru a ilustra cu claritate și a facilita înțelegerea asupra modului în care 

au evoluat politicile referitoare la managementul frontierelor în domeniile relevante.  
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CAPITOLUL III: ANALIZA STRUCTURAL - FUNCTIONALA A 
MANAGEMENTULUI INTEGRAT AL FRONTIERELOR ÎN 

CONTEXTUL DEZVOLTĂRII FRONTEX 
 

Secțiunea 1: Scurt Istoric 

1.1  Conceptul de management integrat al frontierelor (Integrated 
Border Management - IBM) 

Frontierele, în accepțiunea actuală, sunt construcții sociale sau procese în 

urma cărora apar noi comunități de securitate și noi delimitări între spațiul extern și 

intern. Entitățile geografice precum UE definesc frontierele în conformitate cu 

percepțiile de securitate ale cetățenilor lor, astfel încât delimitarea între extern și 

intern devine din ce în ce mai dificil de stabilit, iar noțiunea modernă de frontieră 

include mai multe aspecte referitoare la migrație, securitate, drepturile omului, 

economie etc.36  

Securizarea frontierelor externe ale Uniunii reprezintă un element cheie al 

asigurării unui spațiu de libertate, justiție și securitate pentru cetățenii europeni 

având un rol crucial în asigurarea liberei circulații a persoanelor în 

complementaritate cu garantarea securității37.  

  

Ce este Poliția de Frontieră și Garda de Coastă Europeană? 

 

Ideea a fost enunțată încă din 2001 în cadrul unui document al Comisiei 

intitulat „O politică comună privind migrația ilegală” (noiembrie 2001) prin care se 

solicita implementarea unei strategii coerente privind managementul frontierelor 

Europei, având ca element esențial crearea Poliției de Frontieră Europene. 

Concluziile Consiliului de la Laeken din 2001 reiterează nevoia de a stabili un 

management mai eficient și integrat al frontierelor externe ale UE și subliniau 

necesitatea de a evalua condițiile în care se poate crea un mecanism sau „servicii 

                                                        
36 M. Anderson, E. Bort, The frontiers of the European Union, Basingstoke by Palgrave, 2001, pag.31 
37 P. Hobbing, Integrated Border Management at the EU level, CEPS, No.227/2005 
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comune” prin care să se exercite controlul frontierelor externe în viitor. Ca urmare 

a publicării acestor documente, Comisia a contractat un studiu de fezabilitate pentru 

a identifica dacă ideea înființării Poliției de Frontieră Europene este viabilă. Studiul 

a fost finanțat din fonduri europene și a fost realizat cu sprijinul unor state membre 

precum Franța, Belgia, Germania și Spania. Concluziile acestuia s-au axat pe 

anumite variante și opțiuni prin care să se creeze o rețea de centre în cadrul statelor 

membre și nu o structură centralizată. Astfel, în statele membre s-au creat centrele 

de excelență în diferite domenii care au precedat crearea Agenției Frontex.  

 Secțiunea 2: Aspecte de strategie institutională 

2.1  Stadiul actual al procesului strategic de implementare a managementului 
integrat al frontierelor și legătura cu mandatul Agenției Frontex 

 
Noul Regulament al Frontex definește procesul de planificare strategică a 

managementului integrat al frontierelor Uniunii urmărind trei paliere: 

§ Nivelul politic reprezentat de Comisia Europeană și care a stabilit liniile 

directoare strategice europene privind managementul integrat al frontierelor 

în conformitate cu prevederile Tratatului de la Lisabona care stipulează pe de-

o parte că instituțiile UE au competență în stabilirea politicilor Uniunii, iar pe 

de altă parte faptul că Uniunea împreună cu statele membre trebuie să 

implementeze gradual un management integrat al frontierelor externe ale 

UE38. 

§ Nivel tehnic și operațional – Agenția Frontex este mandatată să întocmească 

o strategie europeană tehnică și operațională privind managementul integrat 

al frontierelor ce va fi adoptată de către Comitetul Director (Articolul 3.2 din 

Regulamentul privind Frontiera și Garda de Coastă Europeană ce amendează 

regulamentele anterioare ce stabileau organizarea și funcționarea Frontex). 

§ Statele Membre au obligația, în baza Articolului 3.3.1 din Regulamentul 

privind Frontiera și Garda de Coastă Europeană ce amendează regulamentele 

                                                        
38 Articolul 62 (c) din Tratatul de la Lisabona 
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anterioare ce stabileau organizarea și funcționarea Frontex, să întocmească 

strategii naționale și planuri de acțiune pentru implementarea 

managementului integrat al frontierelor. Aceste strategii trebuie armonizate 

cu strategia tehnică și operațională întocmită de Agenția Frontex (Articolul 

3.3.2 din Regulamentul privind Frontiera și Garda de Coastă Europeană ce 

amendează regulamentele anterioare ce stabileau organizarea și funcționarea 

Frontex).  

2.2    Aspecte concluzive  
 

IBM reprezintă un concept fundamental de organizare a managementului 

frontierelor externe ale Uniunii și este strâns legat de mandatul Agenției Frontex, de 

rațiunea pentru care a fost creată și de atribuțiile acesteia.  

Totodată, conceptul IBM este legat și de formarea Sistemului European de 

Frontieră și Gardă de Coastă având același obiectiv general, și anume de a realiza 

convergența autorităților de frontieră a Statelor Membre pentru managementul 

frontierei externe a UE și pentru a identifica cerințele suplimentare de cooperare și 

coordonare. IBM și Sistemul European de Frontieră și Gardă de Coastă sunt fațetele 

aceleiași monezi dar care trebuie să reflecte faptul că UE nu va substitui niciodată 

Statele Membre în asigurarea securității și a managementului frontierelor externe, ci 

doar le va pune la dispoziție un cadru adecvat pentru o mai bună cooperare și 

conlucrare.  

IBM a fost dezvoltat în multe direcții diferite folosind modelul de control 

bazat pe cele 4 filtre, iar în accepțiunea legală a conceptului sunt incluse 11 

componente importante ale managementului frontierei pentru a propune o soluție de 

integrare a activităților ținând cont de toate aspectele relevante. Anexa 1 ilustrează 

modul în care a evoluat conceptul de management integrat al frontierelor și va 

constitui baza propunerilor elaborate în finalul acestui demers științific.  
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CAPITOLUL IV: ANALIZĂ COMPARATIVĂ PRIVIND 
DOMENIILE RELEVANTE PENTRU MANAGEMENTUL 

INTEGRAT LA FRONTIERELOR ABORDATE ÎN CELE TREI 
VARIANTE ALE REGULAMENTULUI FRONTEX 

 
Secțiunea 1:  Cadrul conceptual 

1.1 Scurt istoric al Agenției Frontex 
 

În anul 2004 se pun bazele Agenţiei Europene pentru Managementul 

Cooperării Operative dintre Statele Membre la Frontierele Externe (Frontex) ca o 

continuare a discuţiilor privind înfiinţarea unei Unităţi Comune pentru Practicienii 

în Domeniul Frontierelor39. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei 

este negociat şi agreat de instituţiile europene şi statele membre, iar Frontex devine 

operaţional în 2005, având sediul la Varşovia (Polonia).  

Înfiinţarea Agenţiei a avut loc prin punerea împreună a unor centre de 

excelenţă create în perioada 2002-2004 în diferite state ale UE, fiind specializate pe 

diferite problematici din domeniul managementului frontierelor: pentru analiza de 

risc în Finlanda (Helsinki), pentru pregătire în Austria, pentru frontiere maritime în 

Grecia şi Spania, pentru frontiere terestre în Germania şi pentru frontiere aeriene în 

Italia. Regulamentul Frontex este revizuit în 2009 (intră în vigoare în 2011) și în 

201640.  

În data de 26 octombrie 2004 când primul Regulament al Consiliului 

înființează Agenția Europeană pentru Managementul Cooperării Operative la 

Frontierele Externe ale Statelor Membre ale UE (FRONTEX), Uniunea era 

guvernată în baza Tratatului de la Nisa intrat în vigoare în 2003.  

 

                                                        
39 J. Monar, The Institutional Dimension of the European Union¢s Area of Freedom, Security and Justice, College of 
Europe, P.I.E. Peter Lang, 2010 
40 Beyond the Frontiers, Frontex the First Five Years, Frontex, 2010 
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1.2  Dezvoltarea componentelor constitutive ale managementului 
frontierelor și rolul Frontex 
 

 Cadrul contextual în care Frontex a luat ființă este marcat de lipsa unor norme 

clare și general aplicabile tuturor Statelor Membre în ceea ce privește managementul 

frontierelor. Astfel, în anul 2004 în care Statele Membre au negociat mandatul 

Agenției, politicile în domeniul frontierelor se implementau în baza Tratatului de la 

Amsterdam  și Nisa. Domeniul managementului frontierelor era deja parte din 

Pilonul I iar luarea deciziilor se putea face prin majoritate calificată iar principiul 

cooperării consolidate era statuat pentru toți cei trei piloni. Cu toate acestea, pentru 

unele acte normative, Uniunea a aplicat în continuare regula unanimității.  

Desideratul principal al Uniunii era asigurarea unui control uniform și de un înalt 

nivel al frontierelor externe ale Uniunii mergând pe ideea că frontiera externă este 

considerată un segment unitar iar Statele Membre trebuie să asigure securitatea 

propriilor lor segmente naționale nu numai în beneficiul propriilor cetățeni ci în cel 

al tuturor cetățenilor comunitari. Textele de specialitate subliniază ideea generală 

potrivit căreia - frontiera ta e și frontiera mea; de aceea trebuie să le securizăm 

împreună și nu separat.  

1.3 Cum se modifică mandatul Agenției și de ce? 
 

 Regulamentul 2004 prevedea în Articolul 33 că după trei ani de la inițierea 

funcționării Agenției și apoi, la fiecare cinci ani, Consiliul Director trebuie să 

contracteze o companie externă are să evalueze implementarea acestuia. Această 

evaluare trebuie să examineze cât de eficientă este Agenția în îndeplinirea 

misiunilor, impactul pe care îl au activitățile acesteia, precum și practicile de lucru 

folosite. Evaluarea trebuie să ia în considerare opiniile principalilor factori implicați 

la nivel european și național. După finalizarea acestui proces, Consiliul Director 

trebuie să emită o serie de recomandări pentru modificarea Regulamentului, în baza 

aspectelor identificate pe parcursul evaluării către Comisia Europeană. Comisia va 

înainta punctul său de vedere și pe cel al Agenției către Consiliu. Procesul trebuie să 
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fie bazat pe un plan de acțiune și un program. Rezultatele evaluării și recomandările 

trebuie făcute publice.  

 Prima evaluare a Agenției a avut loc în perioada 2006-2008 de către firma 

COWI și a fost soldată cu o modificare a Regulamentului ce a intrat în vigoare în 

2011. Cea de-a doua evaluare independentă a avut loc în 2015 de către consorțiul 

Ramboll și EuroAsylum și a contribuit la revizuirea majoră a Regulamentului ce a 

intrat în vigoare în 2016.  

 

Secțiunea 2:  Analiza evoluțiilor mandatului Frontex în domeniile relevante 
pentru managementul integrat al frontierelor 

2.1  Analiza de risc și managementul informației 
Activitățile operative organizate la frontieră au cunoscut o evoluție în decursul 

timpului pornind de la conceptul militar de supraveghere a granițelor naționale care 

își găsește sorgintea istorică în scrierile despre Imperiul Roman, Imperiul Bizantin, 

Imperiul Persan, ca apoi să continue cu practicile statelor națiune. În statele europene 

de după cel de-al doilea Război Mondial, paza graniței era organizată, în general de 

către structuri militare și se baza pe concepte și practici de patrulare și control 

specifice armatei și subordonate Ministerului Apărării Naționale. Controlul în 

punctele de trecere ale frontierei era asigurat de către  structurile  polițienești ale 

statului subordonate Ministerului Afecerilor Interne. Această divizare a atribuțiile 

între componentele de supraveghere militare și cele de control, polițienești 

determina o scindare a informațiilor privind situația operativă și împiedica, în multe 

ocazii, o abordare coerentă și integrată a fenomenelor de frontieră. Conceptul 

operativ militar folosit în supravegherea frontierelor și cel polițienesc utilizat în 

punctele de trecere ale frontierei diferă printr-o componentă esențială și anume 

managementul informației operative. Dacă în cazul structurilor militare, soldații 

care executau supravegherea și controlul frontierelor dețineau informații minime în 

legătură cu faptele de natură polițienească și aplicau proceduri de lucru standard, 

uniforme bazate pe legislația militară, polițiștii de frontieră aplicau metodele 
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polițienești de colectare, procesare și analiză a informației pentru a-și baza 

activitatea pe concepte derivate direct din situația operativă și nevoile specifice ale 

acesteia. În multe state europene, divizarea de atribuții între componentele de 

supraveghere și control ale frontierelor încă se practică din diferite considerente cum 

sunt cele istorice, instituționale, politice, sociale. Cu toate acestea, chiar dacă 

autoritățile naționale responsabile de anumite componente ale managementului 

frontierei au caracter militar, acestea aplică legislația, procedeele de lucru și 

standardele comune europene. 

 

2.2  Scurtă analiză a situației operative la frontierele UE în perioada 2008 - 
2017   

Din analiza aprofundată a produselor anuale de analiză de risc întocmite de 

Frontex în perioada 2008 (anul inițierii unei colectări structurate de date) – 2017, 

reiese faptul că dimensiunea fenomenului migrației ilegale și a criminalității 

transfrontaliere este variabilă, înregistrând o cifră maximă în anul 2015.  

Evaluarea folosește indicatorii stabiliți de Agenție și Statele Membre după 

cum au fost descriși mai sus.   

Evoluția generală a situației operative pe o perioadă de 10 ani a înregistrat 

valorile maxime cu referire la numărul solicitanților de azil în Statele membre ale 

UE și persoanele depistate cu ședere ilegală pe teritoriul Statelor Membre. Numărul 

de treceri ilegale ale frontierelor și deciziile de refuz al intrării sunt net inferioare 

primilor doi indicatori ceea ce poate demonstra că în fapt, criza apărută nu este în 

principal o criză la frontiere ci o situație care pune sub semnul întrebării politica de 

migrație și integrare a Uniunii, precum și Sistemul European de  Azil împreună cu 

capacitatea acestuia. De a face față numărului de persoane ce ajung la frontierele 

Uniunii.  
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2.3 Organizarea răspunsului operativ în cazuri care necesită intervenție 
rapidă la frontiere.  

 

Regulamentul din 2004 prevede faptul că Agenția poate organiza, în baza 

solicitărilor statului membru afectat, un mecanism de răspuns specific situațiilor 

operative care necesită un sprijin tehnic și operativ sporit la frontierele externe ale 

Uniunii.  Dacă condițiile legale erau îndeplinite, Agenția avea competența de a: 

- Acorda sprijin în materie de coordonare pentru două sau mai multe state 

membre pentru a face față problemelor apărute la frontierele externe, 

- Detașa experții proprii pentru a sprijini autoritățile naționale ale statelor 

membre pentru o perioadă stabilită. 

- Achiziționa echipament tehnic pentru a fi folosit de experții proprii pe 

perioada detașării în statele membre.  

  

2.4 Evoluția conceptuală a rezervelor de personal și echipament tehnic 
 

Regulamentul din 2004 introduce un sistem inovativ de sprijin al statelor membre 

prin mandatarea Agenției să întocmească, monitorizeze și detașeze în operațiuni 

comune echipe europene de polițiști de frontieră formate din personalul autorităților 

statelor membre cu atribuții în managementul frontierelor.  Cu toate acestea, textul 

legislativ nu prevede expres formarea rezervei de personal ci face referință directă 

doar la managementul echipamentului tehnic. Cu toate acestea Frontex înființează 

Rezerva de polițiști de frontieră pentru a fi detașați în operațiunile comune 

organizate la frontierele externe ale Uniunii și denumită Echipa de Suport Comun 

Frontex (Frontex Joint Support Team – FJST). Managementul acestei echipe era 

profund inter-guvernamental și se baza pe contribuțiile statelor membre care 

asigurau numărul suficient participanți, profilele corecte precum și pregătirea 

acestora.  
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2.5 Întărirea mandatului Frontex în ceea ce privește cooperarea cu 
statele terțe 

Cooperarea cu statele terțe este recunoscută ca fiind un element fundamental 

al primului filtru din construcția managementului integrat al frontierelor și a fost o 

componentă importantă a mandatului Frontex încă de la începutul activității sale. 

Regulamentele 2004 și  2011 au construit un cadru instituțional important de 

dezvoltare a acestei cooperări. Până în 2016, Frontex a semnat 18 acorduri de 

cooperare cu state terțe, a implementat activități de dezvoltare a capacității 

instituționale a unor state terțe în domeniul managementului frontierelor (în 

principal în statele Balcanilor de Vest, Frontierei Estice), a detașat primul ofițer de 

legătură în Turcia și a invitat reprezentanți ai statelor terțe ca observatori în 

operațiunile comune coordonate și proiectele pilot.  

 

2.6 Dezvoltarea mandatului în domeniul returnării 
 

Chiar dacă Regulamentele 2004 și 2011 abordează distinct problematica 

returnării, Regulamentul 2016 creează cadrul consolidat privind suportul pe care îl 

asigură Frontex pentru Statele membre în domeniul returnării considerat unul din 

elementele esențiale ale managementului eficient al frontierelor și o componentă a 

IBM.  

Ca element cheie pentru întărirea managementului și a securității frontierelor 

Uniunii, precum și pentru asigurarea unei funcționări corecte a Spațiului Schengen, 

Agenția a fost mandatată să adopte o serie largă de măsuri de suport și coordonare a 

activităților de returnare organizate de Statele Membre. În momentul de față 

activitățile Statelor Membre în acest domeniu nu înregistrează o eficiență operativă 

crescută, fapt ilustrat în subcapitolul 4.4.4 referitor la situația operativă și care 

ilustrează numărul scăzut de persoane returnate comparativ cu numărul de treceri 

ilegale ale frontierelor externe ale Uniunii, precum și procentul diferențiat între 

numărul de decizii de returnare emise și cel al returnărilor eficiente care au avut loc.  
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2.7 Evoluțiile mandatului Frontex în problematica drepturilor omului 
Regulamentul 2011 a reprezentat piatra de temelie a construcției cadrului 

general privind respectarea standardelor internaționale și europene referitoare la 

drepturile și libertățile fundamentale ale omului. Regulamentul 2004 a făcut referire 

directă la această problematică dar nu a detaliat abordarea ce trebuie urmată de 

Agenție.  

Odată cu elaborarea Tratatului de la Lisabona și adoptarea Regulamentului 

2011, standardele referitoare la drepturile fundamentale ale omului devin obligatorii 

pentru Frontex și comunitatea de management al frontierelor Uniunii, inclusiv 

Statele Membre și instituțiile europene. Principiile cu relevanță pentru controlul 

frontierelor se referă la respectarea obligațiilor privind acordarea de acces la o formă 

de protecție internațională,  principul non-refoulment, crizele umanitare și 

operațiunile de căutare și salvare.  

 

2.8 Evoluțiile mandatului în domeniul pregătirii  
 

În baza Regulamentului 2004, Regulamentul 2011 instituie obligativitatea 

pentru Statele Membre de a implementa Programa Comună de Pregătire pentru 

polițiștii de frontieră în baza documentului elaborat de Agenție cu sprijinul Statelor 

Membre. Astfel, se creează un cadru general de pregătire de bază la nivel european, 

componentă esențială pentru creșterea gradului de convergență și armonizare între 

autoritățile de frontieră din Statele Membre, având relevanță deosebită și în modul 

în care Statele membre aplică prevederile Acquis-ului comunitar.  

Regulamentul 2011 introduce obligativitatea ca Frontex să asigure pregătirea 

profesională și în domeniul drepturilor omului pentru toți membrii rezervelor de 

personal. Precum și pentru toți participanții la activitățile coordonate de Agenție.  
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2.9 Aspecte finale 
Este greu de imaginat că situația la frontierele externe ale Uniunii se va 

ameliora semnificativ într-un viitor apropiat. Posibilitatea de previziune este foarte 

puțin dezvoltată la nivelul Uniunii. Chiar dacă Frontex a încercat în 2016 să includă 

o componentă de estimare a situației operative la frontierele externe în baza unor 

studii efectuate de un contractor extern care a propus o soluție bazată pe un număr 

de scenarii41, nu există încă o practică regulată în acest sens.  

 

 

CAPITOLUL V: STUDIU STIINȚIFIC PRIVIND MODUL DE 
IMPLEMENTARE A ACQUIS-ULUI SCHENGEN ÎN 

DOMENIUL MANAGEMENTULUI FRONTIERELOR DE 
CĂTRE UN EȘANTION DE 16 STATE MEMBRE 

Secțiunea 1:  Contextul și obiectivele de cercetare științifică 

Spațiul de liberă circulație a persoanelor în Uniunea Europeană are la bază 

două principii importante și anume relația de încredere stabilită între Statele Membre 

pentru a ridica controlul la frontierele interne, precum și securizarea frontierei 

externe a Uniunii prin aplicarea uniformă a legislației specifice reprezentată de 

Acquis-ul Schengen și care stabilește standardele profesionale și funcționale ale 

managementului frontierelor. Principiul solidarității între Statele Membre trebuie să 

funcționeze ca un corolar al asigurării unui control la frontierele externe uniform și 

la cele mai înalte standarde. Ridicarea controlului la frontierele interne se face prin 

aplicarea unor măsuri compensatorii, în principal axate pe optimizarea 

managementului schimbului de informații și prin securizarea frontierelor externe.  

Din aceste considerente dezvoltarea încrederii între Statele Membre și 

asigurarea unor capacități de reacție la frontierele externe prin conjugarea eforturilor 

acestora sunt principiile cheie urmărite de legislația europeană în materie. 

Mecanismul de guvernanță a Spațiului Schengen și controlul calitativ al 

                                                        
41 Frontex Annual Risk Analysis 2016 
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managementului frontierelor în Uniunea au fost inițiate prin stabilirea de către 

instituțiile europene și Statele Membre a mecanismului de evaluare Schengen prin 

care, periodic și ciclic, la un interval variind între patru și cinci ani, fiecare Stat 

Membru este evaluat asupra modului în care implementează Acquis-ului Schengen 

în cinci domenii diferite determinate de structura acestuia și anume: managementul 

frontierelor terestre, maritime și aeriene, politica de vize, cooperarea polițienească, 

implementarea Sistemului de Informații Schengen (SIS) și protecția datelor 

personale.  

1.1 Indicatori privind cercetarea, prelucrarea, analiza și interpretarea 
datelor 

 Pe parcursul cercetării, opt componentele principale ale managementului 

integrat al frontierelor au fost folosite ca macro-indicatori sau indicatori de clasă  și 

anume: implementarea managementului integrat al frontierei ca sistem de 

management al frontierelor la nivel național, analiza de risc, pregătirea, controlul 

în punctele de trecere ale frontierei, implementarea Eurosur, supravegherea 

frontierei, infrastructura și nivelul de dotare.  

Pentru fiecare dintre acești indicatori de clasă au fost definiți indicatori de proces 

pentru a descrie elemente critice care trebuie îndeplinite în vederea asigurării 

implementării Acquis-ului comunitar în domeniul respectiv.  

Secțiunea 2:  Principalele rezultate ale cercetării științifice 

2.1  Considerații asupra modului în care fiecare dintre cele 16 State 
Membre implementează elementele de Acquis Schengen stabilite ca indicatori de 
clasă și de proces 

 Cele 16 State Membre42 care fac subiectul acestei analize au fost selecționate 

aleator în funcție de data la care Consiliul a aprobat deciziile privind recomandările 

                                                        
42 Austria (AT), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Croația (HR), Danemarca (DK), Germania (DE), Grecia (EL), 
Italia (IT), Spania (ES), Olanda (NL), Polonia (PL), România (RO), Suedia (SE), Ungaria (HU), Luxembourg 
(LU), Malta (MT). 
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formulate în urma misiunilor de evaluare Schengen pentru ca documentele să devină 

publice, pentru a putea avea acces la  ele și pentru a le putea folosi în demersul 

științific. Aceste 16 State Membre sunt situate în diferite zone geografice ale 

Europei, au particularități distincte la frontiere, conceptul național privind 

managementul de frontieră este organizat în mod diferit, au aderat în momente 

distincte la UE (unele dintre acestea fiind state fondatoare, altele așteptând încă 

deciziile de aplicare integrală a Acquis-ului Schengen), unele au fost state în prima 

linie a crizei migratorii (EL, IT, MT, ES), altele sunt state tranzit (BG, RO, HU, AT, 

HR) iar altele reprezintă destinații pentru migranți (DE, SE, NL, BE, DK, LU), în 

timp ce altele se confruntă cu un alt tip de amenințare la frontierele externe cum ar 

fi criminalitatea transfrontalieră (PL). Graficele privind evoluția generală pentru 

fiecare dintre aceste 16 State Membre se pot urmări în Anexa 4. 

2.2  Analiza indicatorilor relevanți pentru managementul integrat al 
frontierelor 

 
Evoluția generală a tuturor indicatorilor de clasă poate fi urmărită în Fig.5.1 

iar interpretarea datelor va fi realizată pentru fiecare indicator în parte în sub-

capitolele care urmează. Doi dintre indicatorii de proces au fost incluși înacest tabel 

având în vedere relevanța acestora pentru situația generală a managementului 

frontierelor. Aceștia sunt gradul de implementare a Eurosur (concept relevant atât 

pentru supravegherea frontierelor cât și pentru controlul în puncte) indicator de 

proces pentru domeniul supravegherii frontierei și implementarea sistemului de 

colectare a informațiilor privind pasagerii (APIS) specific controlului în punctele de 

trecere a frontierei.  

 

2.3 Implementarea managementului integrat al frontierelor la nivel 
național  
 

 Acest indicator de clasă este alcătuit din 5 indicatori de proces care 

propun principalii pași ce trebuie parcurși de un SM pentru a aplica conceptul 
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strategic la nivel național prin adoptarea unei strategii naționale de management 

integrat și a unui plan de acțiune care să asigure o implementare eficientă și o 

monitorizare corectă. Toate instituțiile naționale cu relevanță în domeniul 

managementului frontierelor trebuie să fie incluse în cadrul conceptului strategic. 

SM trebuie să înființeze un mecanism național de control al calității asupra modului 

în care este implementat Acquis-ul Schengen la nivel național. În unele cazuri, chiar 

dacă toate aceste etape nu sunt parcurse integral, SM organizează totuși 

managementul frontierei pe baza conceptului IBM.  

2.4 Sistemul de pregătire al polițiștilor de frontieră 

Pregătirea polițiștilor de frontieră trebuie să se realizeze în baza unui sistem 

național de pregătire care să acopere toată gama de necesități în funcție de 

particularitățile SM în conformitate cu în conformitate cu Programa Comună 

Europeană (CCC). Sistemul trebuie să cuprindă un cadru de formare inițială, precum 

și continuă. Pregătirea specializată trebuie adaptată la cerințele operative.  

Din analiza indicatorului specific se poate onserva că progresul în 

implementarea acestor cerințe este, în general, moderat, înregistrând valori 

semnificative de dezvoltare în SM de pe frontiera de Est și Europa Centrală, dar și 

Sud-Vest (Fig.5.10). Deși există un SM cu evoluție limitată în acest domeniu, trebuie 

să se țină cont de faptul că cercetarea actuală a avut la bază un document întocmit 

ca urmare a unei vizite neanunțate și, de aceea, documentul nu conține un nivel 

corespunzător de informații care să permită o concluzie clară.  

2.5 Controlul în punctele de trecere a frontierei 

Controlul în punctele de frontieră este organizat pe mai multe nivele: prima 

linie de control la nivelul cabinei și primul contact cu pasagerul, a doua linie de 

control pentru o abordare consolidată a verificărilor. Toate aceste etape se realizează 

cu suportul tehnic al unei interfețe naționale de verificare unică care să integreze  

principalele baze de date pentru a fi interogate simultan la controlul de frontieră – 
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baza de date națională, SIS, Interpol, altele. În cadrul controlului în punctele de 

trecere a frontierei se aplică diferite proceduri și se iau anumite decizii prevăzute de 

legislația în vigoare cum sunt procedura de refuz al intrării, procedura de emitere a 

vizelor, verificarea sistematică a condițiilor de intrare pentru cetățenii terți. O 

componentă esențială a acestui element o constituie capacitatea de a identifica 

situațiile care implică folosirea falsului documentar și managementul acestor tipuri 

de cazuri.  

2.6 Supravegherea frontierelor 

În baza rezultatelor analizei situației operative în Capitolul 4, se poate observa 

că cel mai mare număr de treceri ilegale ale frontierei se înregistrează în domeniul 

de supraveghere a frontierelor, în zonele aflate între punctele de trecere ale 

frontierei, în special la frontierele maritime dar și terestre (criza migratorie din EL 

din 2009-2010). În acest context organizarea unui ansamblu de măsuri eficiente 

pentru supravegherea frontierelor are o relevanță deosebită în prezent. Fiecare SM 

cu frontiere maritime și/sau terestre trebuie să stabilească un sistem național de 

supraveghere a frontierelor ca parte a unui management integrat, pentru care să se 

asigure o capacitate instituțională suficientă, resurse umane și materiale. 

Implementarea sistemului European de Supraveghere Eurosur contribuie la 

optimizarea activităților la nivel național, o mai bunp coordonare, schimb de 

informații, cooperare la nivel național și european, precum și o imagine operativă în 

timp real asupra frontierelor europene.  

  

2.7 Dezvoltarea infrastructurii 

Indicatorul referitor la infrastructura la frontiere evidențiază un progres 

moderat dar pozitiv în ceea ce privește implementarea așa cum este ilustrat în Fig. 

5.18. După cum se poate observa, SM asigură, în general, un nivel de infrastructură 

minim (progres moderat) corespunzător activităților de control la frontieră. Criza 
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migratorie a afectat în mod special EL a căror capacități de asigurare a unei 

infrastructuri minime pentru gestionarea fenomenului migrator a fost depășită. În 

fapt, niciun SM nu poate face față de unul singur unei asemenea presiuni la frontiere 

după cum a fost ilustrat în Capitolul 4. În consecință, SM aflate în prima linie trebuie 

să primească suport din partea instituțiilor europene, Frontex și celelate SM în 

manifestarea principiului solidarității. UE trebuie să asigure mecanisme eficiente 

pentru soluionarea acestor situații.  

2.8 Asigurarea nevoilor de echipament pentru controlul frontierelor 

 Din evaluarea acestui indicator rezultă că SM înregistrează un progres 

moderat și semnificativ în asigurarea de echipament pentru desfășurarea eficientă a 

activităților de control al frontierelor așa cum ilustrează Fig. 5.19. Evoluția constantă 

a preocupărilor mediului de cercetare și dezvoltare cu privire la controlul 

frontierelor, împreună cu un interes sporit manifestat de mediul privat, au contribuit 

semnificativ la această situație de fapt, precum și posibilitatea de folosire a 

fondurilor europene de către SM în acest scop.  

Principalele concluzii rezultate din studiul științific: 

 Mecanismul de evaluare Schengen stabilit de instituțiile europene și SM este 

destinat  identificării deficiențelor înregistrate în implementarea Acquis-ului 

Schengen în SM, precum și propunerea de recomandări pentru remedierea acestora. 

Acesta asigură managementul calității în cadrul politicilor aplicate la frontierele 

Uniunii. Mecanismul de evaluare Schengen va fi completat de procesul de evaluare 

a vulnerabilităților, ca parte componentă a definiției riscului la frontiere pentru a se 

asigura un control de calitate eficient. Frontex dezvoltă acest nou mecanism legiferat 

de Regulamentul său din 2016.  

 Studiul efectuat pe un eșantion de 16 SM prin aplicarea unui program de 

analiză a informațiilor (QlickView și Qlick Sense) a folosit datele și recomandările 

include în Deciziile Consiliului privind recomandările formulate de echipele de 

evaluare în urma desfășurării misiunilor în teren. Au fost selecționați indicatori de 
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clasă și de proces pentru a se putea realiza evaluarea. Aceștia evaluați gradual cu  

cinci numere.  

 Cercetarea a reliefat faptul că SM aplică în mod moderat Acquis-ul Schengen 

la frontierele Uniunii, cât și la nivel național. Frontiera Europei de Est are gradul cel 

mai mare de securizare, în timp ce frontiera Sudică și Vestică sunt cele mai expuse 

presiunii operative dar și a efectelor vulnerabilităților identificate în cadrul 

managementului frontierelor.  

 Elementele esențiale ale Acquis-ului Schengen sunt implementate, în general, 

moderat, pricipalele vulnerabilități și zone de risc fiind reprezentate de lipsa unei 

abordări strategice coerente, prin absența unor strategii de management integrat al 

frontierelor într-un număr semnificativ de SM, a unei planficări strategice prin lipsa 

planurilor de acțiune aferente strategiilor, precum și a unor mecanisme naționale de 

identificare a vulnerabilităților. Gradul relativ scăzut de dezvoltare a cooperării 

inter-agenții constituie un risc referitor la asigurarea unei capacități corespunzătoare 

de răspuns la situații de criză, precum și de coordonare în controlul de frontieră.  

 Un alt domeniu care înregistrează vulnerabilități în implementare este cel al 

analizei de risc. Modelul european CIRAM 2.0 nu a fost implementat unitar în SM 

iar utilizarea rezultatelor analizei de risc în controlul frontirelor este încă, în general, 

insuficientă. SM au nevoie de dezvoltarea unui sistem de previziune a situațiilor la 

frontiere ce trebuie dezvoltat pentru a contribui la eficientizarea capacității de reacție 

în situații de criză și pentru a asigura măsurile necesare pentru un nivel înalt și 

uniform de control la frontierele europene.  Un element pozitiv îl constituie faptul 

că majoritatea SM au dezvoltat un sistem de colectare a datelor statistice și au 

asigurat o interfață de verificare la frontieră prin interogarea simultană a mai multor 

baze de date la nivel național și european.  

  Din punct de vedere operativ, chiar dacă, în general, se înregistrează o 

implementare moderată a Acquis-ului comunitar în controlul frontierelor în punctele 

de trecere ale frontierei, principalele puncte nevralgice ale acestuia se manifestă într-

o capacitate relativ scăzută de reacție în cazul fraudei documentare, precum și a 
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nivelului relativ insuficient de control sistematic al pasagerilor privind îndeplinirea 

condițiilor de intrare în Spațiul Schengen. În acest context, este important de precizat 

faptul că sistemul de informații avansate privind pasagerii nu a fost încă implementat 

în toate SM. Mai mult, SM afectate de criminalitate transfrontalieră și terorism nu 

au implementat încă APIS.  

 Chiar dacă frontiera sudică europeană a fost afectată de migrația ilegală, cel 

mai expus SM nu a dezvoltat încă o capacitate suficientă de supraveghere a 

frontierelor maritime și nici un sistem național integrat de supraveghere. În acest 

domeniu, majoritatea SM au asigurat capacități de răspuns la amenințările ce privesc 

domeniul supravegherii frontierei dar un răspuns adecvat în situația de criză majoră 

nu se poate asigura de către un singur SM ci este nevoie de manifestarea unui nivel 

înalt de solidaritate europeană din partea instituțiilor UE, Frontex și a celorlalte SM. 

Eurosur nu a fost dezvoltat în mod uniform de către SM iar lipsa de implementare 

la nivelul unor SM are un impact negativ asupra capacității de a sigura o imagine 

corectă asupra situației operative la frontierele Uniunii și a asigura un răsuns 

operativ eficient.  

 În domeniul pregătirii și a infrastructurii, situația este stabilă prin faptul că 

majoritatea SM au implementat la nivel moderat prevederile Acquis-ului comunitar. 

În domeniul asigurării echipamentului necesar pentru controlul de frontieră s-au 

înregistrat progrese în majoritatea SM. 

 Prezentul studiu este întocmit pe baza expertizei exclusive a autorului, de 

aceea toate afirmațiile au fost inițiate din perspectivă personală.  
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CAPITOLUL VI: CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 
Secțiunea 1: Concluziile activitătii de cercetare desfășurate în cadrul lucrării 
 

Această lucrare este construită pornind de la perspectiva istorică a formării 

frontierelor Uniunii Europene vazută ca un proiect politic inovativ și ambițios, menit 

să vindece rănile unui șir de războaie care au afectat toate statele europene. 

Frontierele europene s-au creat printr-un proces anevoios care nu a înregistrat numai 

progrese ideologice ci și regrese deoarece populația europeană consideră frontierele 

statelor națiune ca elemente principale de suveranitate națională. UE a propus încă 

construcția unui concept de suveranitate europeană colectivă, reprezentată de 

dezvoltarea unui concept de management integrat al frontierelor sale. În prezent 

Uniunea are în total: „7721 km. de frontiere terestre, 42 673 maritime și 644 

aeroporturi în 26 de State Membre, cu 1,25 miliarde de treceri ale frontierelor pe an, 

din care 191 milioane sunt cetățeni terți”43. 

  Primul capilol este destinat explicațiilor privind formarea spațiului de 

libertate, securitate și justiție sau Spațiul Schengen care a fost construit într-o 

perioadă relativ scrută după 1985 și a înregistrat procese de evoluție, dar și stagnare, 

de îmbunătățire și aprofundare până ce a devenit un complex solid menit să ofere un 

echilibru, de alftfel fragil, între dreptul la libera circulație a persoanelor și  asigurarea 

securității interne prin aplicarea de măsuri compensatorii în urma ridicării 

controlului de frontieră la frontierele interne.  

Actuala situație de criză profundă, asimetrică și multi-dimensională cu care 

trebuie să se confrunte Spațiul Schengen, caracterizată de criza migratorie severă, 

amenințările criminalității transfrontaliere și a terorismului, conflictele diverse, 

atitudinile politicianiste negatice și scădereal constantă a resurselor în Statele 

Membre, pune în pericol însăși existența acestuia.  

                                                        
43 Date eu-LISA 
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 Capitolul următor evidențiază faptul că, în prezent, frontierele și-au pierdut 

caracteristica de linie fizică de separare a două teritorii geografice și culturale, 

devenind concepte geo-strategice și politice complexe, cu formă teoretică și 

determinare care începe cu mult înainte de demarcația materială, și se continuă în 

înteriorul Uniunii preluând o formă imaginară.  

 În acest cadru, și conceptele referitoare la managementul frontierei s-au 

dezvoltat, s-au modificat pornind de la noile realități operative. Activitatea de 

management al frontierelor a devenit o activitate de tip polițienesc, desfășurată în 

baza informației, de aceea prin lucrarea de față se propune ca termenul de „grăniceri” 

(border guards) să fie înlocuit cu cel de „polițiști de frontieră” pentru a respecta 

caracteristicile actuale ale activității și pentru a accepta evoluția sa.  

Spațiului de libertate, securitate și justiție este format din Statele Membre  a 

căror principală calitate este diversitatea exprimată prin principiul geometriei 

variabile a UE. Acest aspect se răsfrânge asupra modului în care fiecare Stat 

Membru înțelege să își organizeze de management al frontierelor în considerarea 

unor structuri diferite, instituții diverse, concepte specifice care au ca numitor comun 

Acquis-ul Schengen, care au nevoi separate dar și comune, situații diverse la 

frontierele lor, capacități diferite. Această multitudine de idei și concepte privind 

managementul frontierelor trebuie însă să țină cont de faptul că, odată cu apariția 

Spațiului Schengen, s-a format practic și o frontieră externă a Uniunii, iar SM trebuie 

să înțeleagă că desfățoară activitatea de management al frontierelor nu numai în 

interes propriu ci în interesul tuturor cetățenilor europeni. Pe cale de consecință, 

orice deficiență și/sau vulnerabilitate a frontierelor naționale are un impact asupra 

funcționării Spațiului Schengen.  

Conceptul de Management Integrat al Frontierelor (IBM) descris în Capitolul 

3 reprezintă o soluție pentru asigurarea unei gestiuni uniforme și eficiente a 

frontierelor Uniunii, menită să asigure o convergență structurală și funcțională între 

autoritățile de frontieră ale Statelor Membre. Conceptul strategic propune un cadru, 

un model de organizare a activităților la frontierele Uniunii. Cadrul legislativ necesar 
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elaborării IBM la nivel european a fost asigurat prin Regulamentul Frontex din 2016. 

Reprezintă un concept restructurat bazat pe o idee izvorâtă înainte de anul 2000 dar 

care nu și-a găsit aplicabilitate uniformă în Statele Membre deoarece acestea s-au 

simțit amenințate de o încercare a Uniunii de a armoniza la un nivel superior 

politicile de frontiere și au avut viziuni diferite, divergente în legătură cu acest 

domeniu. Cu toate acestea, IBM a prin contur legal și a fost consolidat prin 11 

elemente componente fundamentale care stau la baza construcției unui management 

eficient și unitar la frontierele Uniunii. Lucrarea și-a propus să demonstreze că acest 

concept reprezintă soluția unor probleme care trenează și se acutizează referitoare la 

situația frontierelor Uniunii.  

Alături de corp legisaltiv comun reprezentat de Acquis-ul Schengen, Statele 

Membre au nevoie și de un suport operativ care să sprijine cooperarea dintre acestea 

și să ofere o interfață de sprijin cu preponderență în domeniul operativ, de pregătire, 

de cercetare și dezvoltare, de asigurare a respectării standardelor legate de drepturile 

fundamentale ale omului, de schimb de informații și analiză de risc. Frontex este un 

proiect de succes al Uniunii care s-a dezvoltat în ritm alert într-o unitate foarte mică 

de timp ajungând să înglobeze principalele elemente ale politicilor de managment al 

frontierelor la nivelul UE și fiind destinat a reprezenta principalul promotor de 

soluții pentru problemele care se manifestă la frontiere. Frontex se dorește a susține 

tot ansamblul de măsuri și acțiuni destinate salvării Spațiului Schengen, securizării 

frontierelor Uniunii și a cetățenilor săi. Este oare prea mult și prea repede? Este 

nevoie să se aplice o politică în pași succesivi și să se acorde Agenției timpul minim 

necesar implementării prevederilor mandatului în strânsă cooperare și conlucrare cu 

autoritățile de frontieră ale Statelor membre cu care formează Poliția de Frontieră și 

Garda de Coastă Europeană.  

Responsabilitatea partajată în domeniul managementului frontierelor Uniunii 

se va manifesta întotdeauna iar Agenția nu va putea substitui autoritățile de frontieră 

ale Statelor Membre ci doar completa și sprijini pentru fimplementarea unui 

management al frontierelor uniform și de un înalt nivel.  
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Primul pas spre o abordare strategică consolidată în domeniul 

managementului frontierelor trebuie înfăptuit de Frontex care este responsabil de 

formularea primei Strategii Tehnice și Operative privind Managementul Integrat al 

Frontierelor, în baza liniilor directoare emise de CE. Statele Membre au obligația să 

întocmească strategii naționale. Astfel, se creează un cadru complex destinat 

îmbunătățirii componentei strategice de abordare a managementului frontierelor 

Uniunii.  

Folosind datele publice din deciziile Consiliului privind recomandările emise 

în urma desfățurării misiunilor de evaluare Schengen pentru un eșantion de 16 State 

Membre, lucrarea propune o cercetare care are ca obiectiv evidențierea gradului de 

implementare a unor elemente esențiale ale managementului integrat al frontierelor 

incluse în Acquis-ul comunitar, precum și identificarea zonelor de risc și a 

principalelor vulnerabilități. Totdată, un alt obiectiv al cercetării este să stabilească 

dacă Statele membre vizate au capacitate de a asigura un control uniform și de înalt 

nivel al frontierelor Uniunii, precum și să asigure un răspuns operațional eficient în 

caz de situații de criză.  

Principalele concluzii ale demersului de cercetare au evidențiat că frontiera 

Estică a Uniunii are un grad de securizare mai mare decât cea Sudică și Vestică, 

unde se manifestă pronunțat anumite vulnerabilități ale sistemelor de management 

al frontierelor în unele State Membre.  

Nivelul general de implementare a Acquis-ului comunitar privind frontierele 

în Statele Membre este moderat iar principalele deficiențe se găsesc la nivelul 

identificării unui concept de management strategic adaptat realităților naționale și 

ținând cont de cele internaționale, mai ales de cadrul UE. Lipsa abordării strategice 

a managementului frontierelor în Statele Membre, a unei planificări strategice 

vizionare, a unui sistem coordonat de cooperare și a unui sistem de identificare a 

vulnerabilităților, este principalul element de impact negativ asupra funcționării 

controlului la frontierele Uniunii.  
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Controlul de frontieră are nevoie de o abordare calitativă, bazată pe informații 

corecte și pe analize de risc eficiente care să constituie instrumente manageriale de 

luare a deciziilor. Componenta de previziune încadrul analizelor de risc trebuie 

dezvoltată deoarece capacitățile de reacție ale Statelor Membre nu depind, în 

principal de asigurarea unui cadru logistic și de infrastructură, dar mai ales de 

obținerea de informații utile pentru a putea organiza activități de prevenire a 

situațiilor de criză și nu numai de reacție la situațiile de criză.  

În tot acest context, dezvoltarea implementării noilor tehnologii și a noilor 

sisteme de informații trebuie să aibă la bază un corp de polițiști de frontieră bine 

pregătiți și motivați care să poată utiliza beneficiile suportului tehnic.  

Controlul de frontieră are nevoie de dezvoltarea capacităților de identificare a 

fraudei documentare și de controlul sistematic privind îndeplinirea condițiilor de 

intrare în Spațiul Schengen.  

Pentru toate aceste problematici, concluzia principală a cercetării este că 

implementarea eficientă a unui management integrat al frontierelor constituie o 

posibilă soluție pentru asigurarea unui control uniform și de un înalt nivel la 

frontierele Uniunii, precum și pentru creșterea gradului de siguranță a cetățenilor 

europeni prin asigurarea unui management eficient al migrației și implementarea 

unor măsuri de prevenire și combatere a criminalității transfrontaliere. În continuare, 

documentul își propune creionarea elementelor esențiale ale unei strategii de 

management integrat al frontierelor.  

Managementul uniform, viabil și solid la frontierele externe ale Uniunii 

Europene reprezintă principiul de bază al existenței spațiului Schengen și o 

componentă fundamentală a zonei de justiţie, securitate şi libertate. În consecință, 

conceptul de management integrat al frontierelor europene (IBM) a fost elaborat 

pentru a asigura o gestionare mai bună, eficientă şi uniformă a frontierelor externe 

UE, în conformitate cu politicile şi interesele UE, precum securitatea externă, 

gestionarea migrației și procedurile de returnare, trafic transfrontalier și relații 

internaționale. 
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Intrarea în vigoare a Regulamentului privind Poliţia de frontieră şi Garda de 

coastă la nivel european (2016/1624) a marcat începutul unei noi ere a 

managementului integrat la frontierele europene, întrucât, în prezent, UE are o bază 

juridică clară și solidă, un domeniu de aplicare și structuri care să dezvolte și să pună 

în practică un concept operaţional de management integrat al frontierelor 

europene veritabil, în conformitate cu nevoile Uniunii şi cele la nivel naţional. 

Această strategie reprezintă un instrument de bază al implementării conceptului 

IBM european. 

Poliţia de frontieră şi Garda de coastă la nivel european, compuse din 

Agenția Europeană de Poliţie de frontieră şi Gardă de coastă (Agenția EBCG) și 

autoritățile naționale responsabile de gestionarea frontierelor, inclusiv polițiștii de 

frontieră implicaţi în operaţiuni de supraveghere a frontierelor maritime și orice alte 

sarcini de control la frontieră, a fost înființată pentru a asigura o punere în aplicare 

eficientă a IBM-ului european. Responsabilitatea comună a acestor componente 

europene și naționale ale Poliţiei de frontieră şi Gărzii de coastă, este reprezentată 

de managementul frontierelor europene. 

Secțiunea 2: Propuneri și recomandări 

2.1  Propuneri privind elaborarea unei strategii Europene de 
Management Integrat 
 

CONTEXTUL ŞI SCOPUL STRATEGIEI 

 

Măsurile referitoare la un IBM european ar trebui puse în aplicare prin 

utilizarea modelului de control al accesului pe patru niveluri care cuprinde: 1) 

măsuri în țări terțe; 2) măsuri cu țările terțe învecinate; 3) măsuri de control la 

frontierele externe; 4) măsuri în interiorul spațiul Schengen. Aceste măsuri trebuie 

să fie bine coordonate și integrate la nivel european și național, atât individual cât şi 

în ansamblul lor.  
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IBM-ul european este format din 11 componente strategice definite la 

articolul 4 din Regulamentul EBCG. Aceste componente strategice reprezintă 

etapele formării IBM european şi sunt baza Strategiei europene IBM. Această 

strategie (capitolul 4) stabileşte obiective, pentru fiecare dintre componentele 

strategice. Obiectivele de nivel politic sunt dezvoltate în strategia tehnică şi 

operaţională pentru IBM european, respectiv strategiile naţionale IBM, garantând 

astfel concordanţa şi legătura între aceste trei niveluri strategice interconectate, care 

compun entitatea strategică a IBM-ului european. 

 

În general, Strategia asigura sincronizarea obiectivelor și sinergiilor politice 

între nivelul european și cel național, ținând cont de alte strategii sectoriale în diferite 

domeniii cum sunt securitatea internă, securitate maritimă și  managementul riscului 

vamal. 

 

Implementarea acestei strategii va fi susținută de instrumente de finanțare 

multianuale fundamentale.  

 

2.2 Modificarea mediului operațional 
 

Sistemul european integrat de management al frontierelor ar trebui să fie pe 

deplin funcțional chiar şi intr-un mediu politic și operațional aflat in continuă 

schimbare. Situaţia la frontierele externe europene este influențată de modificările 

ce intervin în mediul de securitate internă şi externă, astfel, aceste schimbări sunt 

dificil de estimat uneori şi se află într-o strânsă legătură cu factorii externi, ducând 

la instabilitate politică şi economică în ţările terţe. 

Principalele provocări ale managementului la frontierele europene sunt legate 

de controlul sigur și fluent al fluxurilor de pasageri în continuă creștere și al 

transportului de mărfuri prin punctele de trecere a frontierei, în special la frontierele 

aeriene, posibilele afluxuri masive de migranți ilegali, mişcări secundare, crima 
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transfrontalieră organizată şi terorismul. Migranţia ilegală îşi poate reconfigura 

rutele de deplasare şi modul de operare, creându-se rapid, in aceste situații, noi 

provocări.  

Mediul operaţional evoluează continuu datorită progresului tehnologic şi 

utilizării crescânde a sistemelor IT de mare amploare, sistemelor integrate de 

supraveghere şi proceselor de lucru noi. Consolidarea cooperării europene, 

modificarea instrumentelor juridice, noile concepte europene și integrarea în creștere 

au, de asemenea, un impact direct asupra mediului operațional național, sistemelor 

de planificare și capacităților naționale necesare și abilităților profesionale. 

Aceast proiect strategic este pregătit pentru a gestiona provocările legate de 

schimbarea mediului operaţional într-un mod integrat şi unificat. 

 

Principiile de bază  

 

Ø Strategia bazată pe drepturi fundamentale 

 

Această strategie respectă drepturile fundamentale și principiile prevăzute de 

articolele 2 și 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) și se reflectă în Carta 

Drepturilor Fundamentale. Strategia urmărește, în special, să asigure respectarea 

deplină a demnității umane, a dreptului la viață, dreptului la libertate și siguranţa 

persoanei, dreptul la respectarea vieții private și de familie, dreptul la protecția 

datelor cu caracter personal, dreptul la azil, drepturile copilului, interzicerea torturii 

şi a pedepsei inumane sau degradante şi interzicerea traficului de fiinţe umane. De 

asemenea, se încearcă punerea în aplicarea a principiilor nediscriminării și 

nereturnării.  

 

Ø Disponibilitatea constantă de a răspunde la amenințările imprevizibile 
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Implementarea acestei strategii ar trebui să ofere instrumentele necesare pentru a 

gestiona și răspunde tutror amenințărilor ce pot apărea la frontierele externe. 

Este necesară o pregătire constantă la nivelul Uniunii și la nivel național pentru 

a gestiona fluxul masiv de migranți care traversează ilegal frontierele externe. În 

acest scop, planurile de intervenţie, testate și actualizate în mod constant, inclusiv 

utilizarea capacităților și instrumentelor europene și naționale, de exemplu 

intervențiile rapide la frontieră, echipele de sprijin pentru gestionarea migrației, 

echipele de intervenție de returnare, precum și utilizarea conceptului nou dezvoltat 

de punctele de presiune (hot-spot), sunt elemente de care ar trebui să se țină cont în 

cazul situații multiple. Planurile de intervenţie ar trebui să faciliteze îndeplinirea cu 

eficienţă a măsurilor într-o situație care să necesite o acțiune urgentă la frontierele 

externe și să efectueze intervenții de sprijin în vederea returnării, atunci când situaţia 

o impune.   

 

Ø Respectarea Acquis-ului bază Schengen 

 

Managementul integrat al frontierelor europene (IBM) face parte din acquis-ul 

Schengen şi vizează libera circulaţie a persoanelor în spaţiul Schengen. Prin 

urmare, este un concept comun care consolidează guvernanța frontierelor 

Schengen. Aceasta nu implică controlul bunurilor, așa cum controlul vamal nu face 

parte din acquis-ul Schengen şi așa cum nu toate statele Schengen sunt membre ale 

Uniunii vamale europene. Controlul vamal nu a fost inclus în Articolul 4 din 

Regulamentul Frontex din 2016. Autoritățile vamale și alte autorități care lucrează 

la frontierele externe sunt conectate la conceptul IBM prin intermediul componentei 

de cooperare inter-agenție. Autoritatea vamală este un partener strategic pentru 

Poliţia de frontieră, fapt ce duce la atingerea sinergiilor operative. Cooperarea dintre 

Poliţia de frontieră și Vamă ar trebui să aibă un temei juridic clar, atribuţiuni bine 

definite, mediu tehnic interoperabil, acest lucru înseamnă că se asigură o cooperare 

consolidată la toate nivelurile. Cooperarea dintre Agenție și Autoritatea vamală se 
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va desfăşura în conformitate cu prevederile legale ce urmează să fie stabilite în 

temeiul articolului 52 alineatul (3) din Regulamentul EBCG, în care să fie 

menționată şi cooperarea cu Comisia și, dacă este cazul, cu statele membre. 

Cooperarea dintre Autoritatea națională vamală și de Poliţia de frontieră va fi 

dezvoltată în continuare în conformitate cu "recomandările Comisiei pentru 

cooperarea dintre Poliţia de Frontieră și administrațiile vamale" [care este actualizată 

în prezent de către Comisie]. 

 

Ø Coordonare şi planificare îmbunătăţită 

 

Funcţionarea cu succes a Poliţiei de frontieră şi a Gărzii de coastă se bazează pe 

un sistem bine stabilit de coordonare, comunicare şi planificare între Agenţie şi 

componentele naţionale (autorităţile naţionale responsabile sau implicate în 

Managementul Integrat al Frontierelor). Un obiectiv esențial îl reprezintă 

îmbunătăţirea utilizări integrate a informațiilor, înţelegând interconexarea acestora 

și a sistemelor și instrumentelor interoperabile la nivelul Uniunii și la nivel național. 

Cerinţa esenţială pentru a crea această nouă funcţie a structurii europene este un 

sistem de coordonare, comunicare și planificare național, bine definit pentru a 

garanta cooperarea atât cu Agenţia cât şi cooperarea între autorităţile naţionale 

implicate în IBM. Este necesară existenţa unei singure autorităţi la nivel naţional 

responsabilă cu coordonarea managementului integrat al frontierei și a unui singur 

punct național de contact pentru toate aspectele referitoare la activitățile Agenției. 

 

Ø Conştientizarea complexității situației - imaginea situațională a IBM 

 

Complexitatea şi conştientizarea în timp real a situaţiei predominante şi 

previzibile care cuprinde toate funcţiile de IBM şi modelul de control al accesului 

pe patru niveluri reprezintă instrumentul necesar ca răspuns obiectiv şi în timp util 

la diferite situaţii. Agenția, la nivelul Uniunii, iar statele membre, la nivel național 
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ar trebui să creeze o imagine situațională complexă și comună a IBM, pentru a 

garanta o reacție eficientă și rapidă a Poliției de frontieră și Gărzii de coastă la nivel 

european, la amenințările apărute. EUROSUR ar trebui implementat în mod eficient 

și dezvoltat încontinuu, acesta fiind principalul obiectiv al creării imaginii 

situaționale a IBM. Este necesară, de asemenea, o imagine complexă a imaginii 

situaţionale a IBM, în vederea sprijinirii factorilor de decizie politică şi a Comisiei, 

pentru a lua măsurile necesare în conformitate cu polivalența situaţiilor apărute. 

 

Ø Nivel ridicat de profesionalism 

 

Managementul integrat al frontierelor Europene este un concept care necesită un 

grad ridicat de specializare şi profesionalism. Ca regulă generală, persoanele cu 

atribuții la frontiera europeană și atribuții de returnare ar trebui să fie pregătiți cu 

profesionalism și valori etice ridicate. Ar trebui să aparțină autorităților competente 

în controlul de frontieră sau autorităților de aplicare a legii care au un cod de 

conduită bine definit. Persoanele fara pregatire corespunzatoare si abilitatile 

necesare pot fi folosite doar pentru indatoririle auxiliare care asista profesionistii. 

Nu este permisă nici o excepţie în ceea ce priveşte sarcinile care necesită orice 

utilizare a datelor cu caracter personal, consultarea registrelor confidenţiale sau a 

deciziilor care interferează cu integritatea fizică sau libertatea individuală a 

individului sau care afectează demnitatea umană a individului. Autoritățile 

competente ar trebui să se ocupe în totalitate de toate acțiunile de control la frontieră 

în toate circumstanțele. Nu este posibil să se delege responsabilitatea pentru sarcinile 

de control la frontieră. În conformitate cu legislația națională, capacitățile și activele 

militare pot veni în sprijin, atunci când sunt invitate să asiste autoritățile competente 

din cadrul poliției de frontieră, cu condiția îndeplinirii tuturor condițiilor prealabile 

necesare menționate mai sus.   
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Ø Integritatea funcţională 

 

Autoritățile naționale de gestionare a frontierelor din Statele Membre, așa cum 

se stipulează în Regulamentul EBCG, își păstrează responsabilitatea principală 

pentru gestionarea secțiunilor lor la frontierele externe. IBM european este un 

instrument în care există anumite competenţe la nivel naţional, iar competenţa 

Agenţiei este limitată în comparaţie cu autorităţile naţionale. Aceste domenii sunt 

legate, de exemplu, de măsuri în cadrul spațiului Schengen (de exemplu, controlul 

migrației, reintroducerea controlului la frontieră la frontierele interne și retur) și 

combaterea criminalității transfrontaliere organizate la frontierele externe. Prin 

urmare, aceste teme şi funcţii ar trebui să fie mai detaliate şi unificate de către 

strategiile naţionale IBM. 

 

2.3 Prioritizarea obiectivelor 
 

Pe lângă cele 11 componente strategice, există 3 subiecte orizontale 

reglementate de această strategie: (1) drepturi fundamentale, (2) educație și formare 

și (3) cercetare și inovare.  

Coerența și interacțiunea dintre toate aceste componente și subiecte sunt 

esențiale pentru o punere în aplicare eficientă și uniformă a IBM European în 

modelul de control al accesului pe patru niveluri la nivel european și național. 

 

Obiectiv general 1: 

Analiza de risc la controlul la frontieră (controalele la frontieră și supravegherea 

la frontieră) se află la baza IBM european. Agenția Frontex și autoritățile cu 

atribuții de gestionare a frontierelor ale Statele membre care formează Poliția de 

frontieră și Garda de coastă la nivel european ar trebui să aibă capacitatea legală, 

instituțională, administrativă, operațională și resursele necesare pentru a desfășura 

un control de flontieră eficient, în toate circumstațele. În vederea consolidării 
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securitășii internea Uniunii și a cetățenilor săi, controlul la frontieră contribuie la 

prevenirea și combaterea diferitelor forme de criminalitate transfrontalieră, 

încurajând totodată trecerile legale de fontieră de frontieră legitime ale persoanelor 

și bunurilor. Controlul la frontieră la frontierele externe ale UE ar trebui pus în 

aplicare într-un mod unificat și armonizat, în conformitate cu dispozițiile Codului 

Frontierelor Schengen (SBC) și cu standardele comune ale Uniunii pentru 

gestionarea frontierelor. Controlul la frontieră ar trebui să garanteze persoanelor 

care au nevoie de protecție internațională accesul efectiv la procedurile de azil, în 

conformitate cu drepturile lor fundamentale. 

 

Obiectiv general 2: 

Protecția și salvarea vieților la frontierele externe reprezintă o prioritate esențială 

în cadrul IBM European, iar capacitatea și disponibilitatea operațională de a 

desfășura misiuni de căutare și salvare ar trebui să fie o parte importantă și 

integrantă a operațiunilor de supraveghere a frontierei maritime la frontierele 

maritime externe, care trebuie să respecte principiul nereturnării. 

 

Obiectiv general 3: 

Managementul integrat la frontiera europeană ar trebui să fie determinat de analiza 

riscului. Analizele de risc fiabile, complexe și integrate ar trebui să fie disponibile 

la nivel european și național pentru a fi utilizate în vederea planificării politice, 

strategice și operaționale și luarea deciziilor. Analiza riscului ar trebui să furnizeze 

concepte și acțiuni concrete (juridice, tehnice, operaționale) pentru a răspunde în 

timp util la riscurile actuale și potențiale și la vulnerabilităţile care acoperă întregul 

domeniu de aplicare al IBM la nivel european și național. 

 

Obiectiv general 4: 

Capacitățile europene și naționale ar trebui să fie stabilite, utilizate și dezvoltate 

într-o manieră coordonată și integrată pentru a garanta punerea în aplicare 
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efectivă și unificată a tuturor aspectelor IBM europene în toate circumstanțele și în 

toate nivelurile modelului de control al accesului pe patru niveluri. Ar trebui să 

existe o capacitate de reacție rapidă pentru a efectua în mod eficient diferite tipuri 

de operațiuni comune în toate părțile frontierelor externe. 

 

Obiectiv general 5: 

Cooperarea este parte esențială a managementului integrat al frontierelor 

europene. Cooperarea inter-agenție ar trebui să fie bine stabilită la nivel european 

și național pentru a garanta o punere în aplicare cuprinzătoare, transversală, 

conexă și eficientă a IBM. Împărțirea lucrărilor, structurile de cooperare, utilizarea 

partajată a capacităților, canalele de comunicație și procedurile de lucru 

sincronizate trebuie să fie bine definite și consolidate. 

 

 

 

Obiectiv general 6: 

Ar trebui să existe o cooperare practică și bine stabilită în domeniul IBM cu țări 

terțe la nivel european și național, în conformitate cu politica externă și de 

securitate comună și în deplină conformitate cu dreptul Uniunii, inclusiv drepturile 

fundamentale și principiul nereturnării pentru a preveni migrația ilegală, pentru a 

spori randamentele efective, pentru a preveni infracțiunile transfrontaliere și pentru 

a facilita călătoriile legitime. Trebuie acordată prioritate țărilor candidate din UE 

și țărilor de origine și tranzitului pentru migrație ilegală și altor infracțiuni 

transfrontaliere. Cooperarea trebuie să promoveze standardele europene de 

gestionare a frontierelor și cooperarea în materie de returnare și readmisie. 

 

Obiectiv general 7: 

Continuitatea operațională și interoperabilitatea între controlul frontierelor externe 

și măsurile tehnice și operaționale din spațiul Schengen ar trebui să fie bine stabilite 
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pentru a garanta contracararea efectivă a mișcărilor secundare neautorizate, 

migraţiei ilegale şi a criminalităţii transfrontaliere, la frontierele externe. Ar trebui 

stabilită capacitatea națională (disponibilitatea) de a intensifica controalele poliției 

asupra persoanelor implicate în migrația ilegală, în interiorul teritoriuluinațional, 

inclusiv în zonele de frontieră interioară și de a reintroduce controlul la frontiera 

internă în conformitate cu Codul frontierelor Schengen. 

 

Obiectiv general 8: 

Resortisanții țărilor terțe care fac obiectul unei decizii de returnare emise de un stat 

membru ar trebui returnați efectiv. Ar trebui să existe capacitate administrativă, 

tehnică și operațională de a desfășura punerea în aplicare efectivă și unificată a 

proceselor de returnare la nivel european și național, ca parte integrantă a rețelei 

de gestionare a migrației și a funcționării IBM European. 

 

Implementarea efectivă a returnărilor resortisanților țărilor terțe care fac obiectul 

unei decizii de returnare ar trebui să asigure că toți cei care nu au dreptul de a 

rămâne în UE, părăsesc teritoriul UE (fie în mod voluntar, fie prin forță) și că 

procedura de returnare este efectuată într-un mod uman şi demn, în deplină 

conformitate cu drepturile fundamentale ale persoanelor repatriate, de experţi 

pregătiți în mod corespunzător. 

 

Obiectiv general 9: 

IBM European, în special controalele la frontieră şi supravegherea frontierelor, ar 

trebui să fie susţinute de soluţii şi sisteme tehnice europene avansate, mobile şi 

interoperabile, pentru a garanta un control mai eficient şi fiabil al frontierelor. 

Autoritățile europene de frontieră ar trebui să aibă capacitatea de a dezvolta și de 

a utiliza tehnologiilor de artă,  mecanismul de protecție a datelor și a sistemelor de 

informare la scară largă într-un mod unificat și armonizat. 
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Obiectiv general 10: 

Ar trebui să existe un sistem european complex de control al calității, pentru a 

garanta o conștientizare constantă a punerii în aplicare și a calității Sistemului 

integrat de management la frontiere, la nivel strategic și operațional. Rezultatele 

controlului calității ar trebui să fie utilizate ca bază în dezvoltarea continuă a 

sistemului și a funcțiilor IBM europene și naționale. 

 

Obiectiv general 11: 

Implementarea efectivă a strategiei europene IBM ar trebui sprijinită de fondurile 

specifice ale UE (în special ISF-B şi AMIF). Fondurile UE ar trebui să sprijine 

acțiunile managementului integrat la frontierele europene, la nivel național și 

european, care se încadrează în competențele UE și sunt definite de legislația UE. 

Componentele gestionării integrate a frontierelor europene reglementate de 

legislația internă ar trebui să fie în principiu reglementate de resursele naționale.  

 

Fondurile UE ar trebui să se bazeze, în special pe scopul alocării, pe principiile 

solidarității și al partajării de responsabilitate echitabile, pentru a sprijini statele 

membre care se află în prima linie și care trebuie să aibă o capacitate necesară de 

a face față provocărilor cu care se confruntă, în beneficiul UE, în ansamblu.  

 

Activitățile Agenției sunt susținute de subvențiile dedicate din bugetul UE. Agenția 

poate beneficia, de asemenea, de finanțarea Uniunii pentru proiectele de asistență 

tehnică din țările terțe, în conformitate cu dispozițiile instrumentelor relevante care 

susțin politica de relații externe a Uniunii. 

 

Domeniile comune: 

 

Obiectiv strategic: 
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Respectarea deplină a drepturilor fundamentale se află în centrul IBM-ului 

european. Punerea în aplicare a IBM European este realizată în deplină 

conformitate cu dreptul Uniunii, inclusiv Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 

Europene (denumită în "cartă"), dreptul internațional relevant, inclusiv Convenția 

de la Geneva referitoare la statutul refugiaţilor din 28 iulie 1951 şi Protocolul său 

din 1967, obligaţiile legate de accesul la protecţia internaţională, în special 

principiul nereturnării şi drepturile fundamentale. 

 

Obiectiv strategic: 

Trebuie asigurată disponibilitatea unui număr adecvat de polițiști de frontieră și 

gardă de coastă1 europeni, competenți și instruiți special, implicați atât în sarcinile 

legate de returnare, cât și celelalte domeniile de management integrat la frontierele 

europene, atât la nivel european, cât și național. 

  

Educația și formarea profesională în domeniul gestionării integrate a frontierelor 

europene ar trebui să se bazeze pe standarde armonizate și de calitate, asigurând o 

educație europeană și o pregătire comună standardizată, pentru polițiști de 

frontieră și gardă de coastă2, ținând seama de necesitățile operaționale și de analiza 

riscurilor.  

Educația și formarea ar trebui să promoveze o pază de costă europeană veritabilă, 

cu valori comune și standrde etice ridicate. 

Obiectiv strategic: 

Managementul integrat al frontierei ar trebui sprijinit cu tehnologie de ultimă 

generație și cu cercetări relevante în domeniul supravegherii și controlul 

frontierelor. În acest scop, trebuie asigurată o investiţie oportună şi bine 

coordonată în domeniul cercetării şi inovării la nivel european şi naţional. 

--- 
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