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Experţi independenţi (conform art. 56(3) din regulamentul (UE) nr. 514/2014) 

 

Conform articolului 56(3) din Regulamentul nr. 514/2014, evaluarea intermediară de program 

privind implementarea acţiunilor şi progresul în atingerea obiectivelor din programele 

naţionale se efectuează de către experți independenți faţă de autoritățile responsabile, 

autoritățile de audit și autoritățile delegate. Acești experți pot fi afiliați la o instituție publică 

autonomă responsabilă de monitorizarea, evaluarea și auditul administrației. Comisia 

furnizează îndrumări cu privire la modul de efectuare a evaluărilor. 

În acest sens, Autoritatea Responsabilă, Ministerul Afacerilor Interne, a publicat în Sistemul 

Electronic de Achiziţii Publice anunţul de publicitate cu numărul 122923 privind achiziţia de 

Servicii de evaluare intermediară a proiectelor FAMI-FSI. Criteriul de atribuire pentru 

selectarea câştigătorului a fost preţul cel mai scăzut, în condiţiile îndeplinirii prin oferta tehnică 

a solicitărilor din caietul de sarcini. 

La procedura de achiziţie au fost înscrise 4 IMM-uri care s-au calificat pentru a oferi serviciile 

de evaluare. Câştigătoare a fost aleasă oferta TEAMPRO STRATEGY CONSULTING SRL 

care a propus 2 experţi pentru realizarea evaluării intermediare: Georgiana Petre şi Eugen Pop.  

După semnarea contractului nr. 4459714/19.10.2017, la predarea raportului de începere, a mai 

fost adăugat un expert, respectiv Tudor-Catalin Neacşu, având în vedere timpul scurt pentru 

realizarea evaluării, predarea prezentului raport realizându-se la 8 decembrie 2017. 

  

 



 

 

Rezumat 

 

Evaluarea intermediară s-a realizat în conformitate cu articolele 56 şi 57 din Regulamentul nr. 

514/2014 şi a procedurilor de lucru ale Autorităţii Responsabile (denumita in prezentul raport 

de evaluare si AR).  

Din punct de vedere administrativ, programul FSI este bine structurat, managementul de 

program realizându-se la nivelul AR, cu atribuţii delegate la nivelul ADF si AD FSI. 

Procedurile de lucru analizate ale acestuia (AR) sunt clare, cu menţiunea că acestea trebuie 

actualizate regulat în funcţie de schimbările legislative si ci in cazul eventualelor recomandari 

formulate de AA. 

În cadrul programului FSI au fost luate în considerare cele 45 de proiecte aferente 

componentelor FSI Frontiere şi FSI Cooperare Polițienească, toate aflate în curs de 

implementare la 30.06.2017, precum şi cele 4 proiecte de Asistenţă Tehnică care asigură 

managementul la nivel de program.  

Proiectele analizate nu prezintă întârzieri majore în ceea ce priveşte graficul de implementare 

al activităţilor (întârzieri mici fiind datorate în special schimbării legislaţiei în domeniul 

achiziţiilor publice şi a dificultăţilor întâmpinate în realizarea procedurilor de achiziţii cauzate 

de legislaţia naţională în domeniu), nu s-au materializat riscuri care să conducă la rezilierea 

contractelor de finanţare nerambursabilă sau la nerealizarea indicatorilor prevăzuţi în proiecte. 

Din punct de vedere al eficienţei şi al rezonabilitatii costurilor (principiul utilizării eficiente a 

fondurilor publice) se consideră că proiectele care au deja cheltuieli realizate au îndeplinit cu 

succes criteriile cuantificabile şi de calitate în ceea ce priveşte acest aspect. Contractele de 

achizitie –dotările cu echipamente, cat si cele de executie lucrari au fost realizate în condiţii de 

piaţă, controalele efectuate de AR, cât şi cele ale altor instituţii abilitate (ADF, AD FSI si AA) 

neavând ca efect aplicarea de corecţii financiare. În ceea ce priveşte serviciile derulate în cadrul 

proiectelor, acestea se încadrează în limita unor costuri rezonabile. 

Proiectele sunt relevante atât cu privire la programul naţional, cât şi în ceea ce priveşte 

adresarea nevoilor efective ale beneficiarilor. În acest scop, managementul schimbării este 

abordat în proceduri uşor de implementat, existând, până la acest moment, o modificare a 

programului naţional. La nivel de proiect se realizează notificări şi acte adiţionale, fluxul şi 

gradul de aprobare fiind unul extrem de eficient.  

În ceea ce priveşte coerența şi complementaritatea,  există la nivelul Autorităţii Responsabile 

o imagine completă a tuturor instrumentelor financiare externe nerambursabile, implementate 

la nivelul MAI, evitându-se astfel o dublă finanţare sau o posibilă suprapunere.  



 

 

Sustenabilitatea proiectelor este tratată corespunzător de beneficiarii proiectelor în fișe de 

proiect ce însoţesc contractele de finanţare. AR intenţionează realizarea unor vizite de 

monitorizare ex-post pentru verificarea măsurilor aplicate de beneficiari în ceea ce priveşte 

menţinerea şi dezvoltarea acţiunilor implementate cu ajutorul programului. Pot fi aduse însă 

îmbunătăţiri în ceea ce priveşte modul de verificare şi raportare a sustenabilităţii proiectelor.  

Cu privire la indicatori, considerăm că gradul de implementare al proiectelor este prea mic 

pentru a putea analiza modificări ale indicatorilor de impact în raport cu suportul acordat de 

fond. În acest sens, orice modificări ale indicatorilor de impact în cadrul acestei perioade se 

datorează modificării de context la nivel european sau naţional sau a proiectelor anterioare 

realizate şi nu pe baza rezultatelor obţinute.  

În ceea ce priveşte indicatorii de realizare ai proiectelor, există creşteri în raport cu situaţia 

iniţială, iar aceasta este direct proporţională cu nivelul finanţării primite. Indicatorii raportaţi 

la nivel de proiect sunt în general coerenţi cu indicatorii programului şi cu gradul de realizare 

al proiectului. 

 

Nivelul de birocraţie la nivelul programului este scăzut, acest lucru fiind dat şi de o gestionare 

eficientă a atribuţiilor în cadrul AR, precum şi de modul de structurare clar şi concis al fișelor 

de proiect. Raportarea se face trimestrial în baza rapoartelor de progres, acestea fiind în general 

succinte, însă cuprinzând elemente esenţiale ale implementării proiectelor. 

Recomandările realizate în cadrul evaluării nu sunt majore, având ca scop atingerea mai rapidă 

a rezultatelor estimate în programul naţional, prin propunerea unei strategii de utilizare 

eficienta a economiilor din proiectele aflate in derulate sau prin supracontractare, asa cum se 

realizeaza si in cadrul programelor de fonduri structurale, realizarea unei raportări mai bune la 

nivel de proiect (corelarea indicatorilor de proiect cu cei de program, raportarea anuală către 

AR în perioda de durabilitate a proiectelor privind modul de realizare a sustenabilitatii 

proiectelor, precum şi cooptarea de experţi externi pentru verificarea proiectelor. 

  



 

 

Secţiunea I: Contextul implementării FSI în perioada 01/01/2014 - 30/06/2017 

 

În ceea ce priveşte componenta de vize, România are o reţea de 130 de oficii consulare (74 de 

oficii consulare în afara spaţiului Schengen) care a procesat 159.061 cereri de viză în anul 2013. 

Reţeaua consulară (29 de oficii consulare), N-VIS şi sistemele aferente au fost modernizate 

prin Facilitatea Schengen (FS) şi prin Fondul pentru Frontierele Externe (FFE), parte a 

Programului general SOLID (PG SOLID). Conform prevederilor HG nr. 16 din 16.01.2017, 

Ministerul Afacerilor Externe este organul de specialitate al administrației publice centrale aflat 

în subordinea Guvernului, care realizează politica externă a statului român, inclusiv prin 

îndeplinirea sarcinilor din sfera sa de competență care revin României în calitate de stat 

membru al Uniunii Europene si al Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord. Printre 

condițiile necesare exercitării acestor atribuții se afla si dezvoltarea permanenta a capacității 

operaţionale a Ministerului Afacerilor Externe în domeniul emiterii de vize, inclusiv prin 

asigurarea unor spatii de lucru adecvate, prin implementarea unor proiecte de modernizare si 

reamenajare a sediilor oficiilor consulare. 

Totodată, prin Legea nr. 271 din 2010, a fost instituit Sistemul Naţional de informaţii privind 

Vizele – SNIV. Acesta constituie componenta naţională a C-VIS (VIS Central European), la 

care SNIV urmeaza a fi conectat odata cu aderarea Romaniei la spatiul Schengen. 

În ceea ce priveşte frontierele, România are un Sistem Integrat pentru Securitatea Frontierelor 

(SISF), care acoperă întreaga zonă de frontieră, inclusiv 2070 kilometri de frontiere externe ale 

Uniunii Europene (1540 km de frontieră albastră şi 530 de frontieră terestră) şi 17 aeroporturi 

internaţionale. Sistemul Integrat pentru Securitatea Frontierelor este compus din următoarele 

subsisteme: supraveghere, control, mijloace de comunicaţii fixe şi mobile, infrastructura, IT, 

mobilitate, suprijin logistic integrat care include componente EUROSUR (Sistemul European 

de Supraveghere a Frontierelor Externe). Coordonarea controalelor la frontieră şi 

supravegherea activităţilor de frontieră terestre, maritime şi aeriene se realizează,la nivel 

teritorial, cu sprijinul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră (IGPF). IGPF este 

instituția specializată a statului care exercită atribuțiile ce îi revin cu privire la supravegherea 

si controlul trecerii frontierei de stat, prevenirea şi combaterea migrației ilegale si a faptelor 

specifice criminalității transfrontaliere săvârșite în zona de competență, respectarea regimului 

juridic al frontierei de stat, pașapoartelor si străinilor, asigurarea interesului statului român pe 

Dunărea interioară, inclusiv brațul Măcin si canalul Sulina situate în afara zonei de frontieră, 

în zona contiguă și în zona economică exclusivă, respectarea ordinii şi liniștii publice în zona 

de competență, conform OUG nr. 104/2001 privind organizare şi funcționarea Poliției de 

Frontieră Române, cu modificările şi completările ulterioare. 



 

 

Achiziţionarea serviciilor informatice de dezvoltare, mentenanţă şi suport tehnic precum şi 

achiziţionarea de echipamente hardware care să răspundă cerinţelor de upgrade, dezvoltare şi 

funcţionalitate optimă ale aplicaţiei SIRENE în vederea asigurării schimbului de informații 

suplimentare la semnalările din SIS II asigura şi conectivitatea cu SINS. 

De asemenea, prin proiecte se asigura si servicii de mentenanță și suport tehnic pentru 

infrastructura hardware și software a N.SIS II – echipamente de comunicații și securitate și 

software comercial aferent, precum și produse hardware aferente sistemului informatic 

existent, la nivelul site-ului principal si modernizarea și dezvoltarea sistemului informatic 

N.SIS II. 

De asemenea, un alt proiect de dezvoltare şi investiţii aflat în implementare ce va asigura 

implementarea unui sistem informatic funcţional şi viabil, realizat pe o platformă tehnologică 

actuală, prin reproiectare totală la nivel software şi achiziţionarea unor echipamente moderne, 

care să asigura funcţionalitatea sistemului SIRENE la parametri optimi de disponibilitate, 

impuşi de cerinţele tehnice în vigoare la nivel european. Se are în vedere asigurarea schimbului 

de informaţii suplimentare la semnalările din SIS II, asigurându-se conectivitatea cu SINS. 

Procedura de achiziţie pentru sistem a fost lansată cu întârziere având în vedere respingerile 

documentaţiei de achiziţii. În acest sens vor fi raportate întârzieri cu privire la semnarea 

contractului de furnizare şi este posibilă prelungirea ulterioară a proiectului în cazul în care 

întârzierile nu sunt recuperate.  

Luând în considerare neajunsurile în ceea ce priveşte schimburile de informaţii, capacităţile 

tehnice insuficiente şi nevoia de actualizare permanenta a cunostintelor de specialitate in 

domeniul criminalitatii cibernetice, protecţia sistemelor IT, un mediu sigur al afacerilor on-

line, protecţia copilului împotriva ameninţărilor internetului, capacitatea instituţională de a 

construi şi dezvolta parteneriate public-privat (PPPs), încă mai au nevoie de o abordare 

ulterioară. Până acum, România a ratificat Convenţia Criminalităţii Cibernetice a Consiliului 

Europei şi fondurile Uniunii Europene au fost folosite în domeniu. 

Evoluţia situației actuale evidenţiază faptul că nivelul de complexitate al infracțiunilor 

economico-financiare a crescut, trend generat  atât de libera circulație a persoanelor și 

mărfurilor cât și de diferențele de natură legislativă (în special în domeniul fiscal) din statele 

membre UE. Mai mult, măsurile geo-politice, de tipul sancțiunilor impuse Federației Rusiei, 

favorizează dezvoltarea de mecanisme frauduloase, extrem de lucrative.  

Pe cale de consecință, infracționalitatea economică este o amenințare omniprezenă și globală. 

Inclusiv la nivelul Uniunii Europene există preocupări în acest domeniu. În prezent, statele 



 

 

membre UE pun în aplicare un Plan de Acțiune în domeniul investigațiilor economice, inițiat 

sub egida Președinției Olandeze a Consiliului UE.  

Infracţiunile din domeniul criminalităţii economice presupun cunoştinţe şi competenţe 

profesionale ridicate din partea celor care le comit. Astfel, investigarea acestor infracţiuni 

impune şi necesitatea unei specializări rapide şi permanente a polițiștilor responsabili de 

control, urmărire şi analiză, deoarece asemenea fapte ilicite provoacă prejudicii patrimoniale 

considerabile. 

Formarea şi perfecţionarea analiștilor de informații din cadrul Poliției Române în domeniul 

economico-financiar a devenit o cerință a situației actuale, pentru a dobândi noțiunile necesare 

înțelegerii mecanismelor financiar-bancare, în vederea identificării circuitelor ilegale ale 

banilor și valorilor și pentru acordarea unui suport analitic de calitate în cadrul dosarelor 

instrumentate. 

 

Având în vedere ameninţările teroriste tot mai frecvente în Europa ultimilor ani, atentatul de la 

Paris din 2015 soldat cu aproape 150 de morţi şi peste 350 de răniţi, precum şi numeroasele 

alerte teroriste care au vizat tot mai multe capitale Europene, devine evidentă nevoia oricărui 

stat membru UE de a-şi concentra eforturile în direcţia protejării populaţiei.  

Şi România se aliniază dorinţei de întărire a securităţii naţionale, în Strategia Naţională de 

Apărare a Ţării pentru perioada 2015-2019 - O Românie puternică în Europa şi în lume – fiind 

prevăzută distinct, ca direcţie de acţiune, prevenirea şi combaterea terorismului, respectiv 

referirile la fenomenul radicalizării islamice la nivel european din perspectiva riscurilor pe care 

le prezintă întoarcerea în spaţiul comunitar a jihadiştilor europeni, care anterior au fost angajaţi 

în lupte sau programe de antrenament în state cu problematică teroristă activă. De asemenea, 

Strategia de Securitate Naţională a României prevede că România îşi reafirma disponibilitatea 

de a participa, alături de comunitatea internaţională, la lupta împotriva terorismului 

internaţional şi va dispune în permanență constituirea mijloacelor adecvate pentru combaterea 

acestuia, evidenţiind ca principal factor de risc la adresa securităţii naţionale proliferarea şi 

dezvoltarea reţelelor teroriste, a crimei organizate transnaţionale, a traficului ilegal de 

persoane, droguri, armament şi muniţie, de materiale radioactive şi strategice. 

În acest context, activitatea structurilor de intervenţie a cunoscut în ultimii ani o creştere 

deosebit de însemnată în volum, fără a beneficia, din cauza crizei economice mondiale, de 

îmbunătăţirea tehnicii şi mijloacelor utilizate.  

Procesul de pregătire este, însă, afectat de lipsa bazelor de antrenament tactic şi pentru 

instrucţia tragerii, de insuficienţa muniţiei alocată procesului de pregătire. De asemenea 



 

 

resursele logistice, echipamentele de protecţie balistică şi parcul auto, sunt insuficiente şi uzate 

moral pentru desfăşurarea intervenţiilor şi acţiunilor speciale, precum şi a controalelor tehnice 

la dispozitive explozive improvizate potenţate de agenţi chimici, biologici şi radiologici. 

  



 

 

Secţiunea II: Probleme întâlnite şi impactul lor în implementarea Programului Naţional 

 

Perioada de implementare a programului FSI a fost stabilită în baza Regulamentului UE nr. 

514/2014, ca fiind 01.01.2014 – 31.12.2022. Totuşi, programul naţional FSI a fost aprobat de 

către Comisia Europeană la 10.08.2015, acest lucru determinând întârzieri în demararea 

proiectelor aprobate prin program.  

Astfel, primul contract de finanţare a fost semnat la data de 18.12.2015, la aproximativ 4 luni 

de la aprobarea Programului National de catre COM. Acest lucru se reflectă în stadiul 

programului la momentul actual, până în prezent (3 ani şi jumătate de la începutul 

programului), neexistând nici un proiect finalizat. Acest lucru se datorează și faptului că 

proiectele au un caracter multianual, majoritatea acestora finalizându-se după 2020. 

În data de 26 mai 2016 a intrat în vigoare Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aceasta 

modificând legislaţia anterioară în domeniu. Acest aspect a determinat întârzieri în debutul 

implementării proiectelor având în vedere că beneficiarii acestora au avut obligația de a se 

adapta noii legislaţii (schimbarea procedurilor de lucru interne ale acestora, instruirea 

personalului în noua legislaţie).  

Ţinând cont de faptul că procedurile de achiziţie publică au durata de timp destul de mare, deşi 

noua legislaţie a venit cu o simplificare în această privinţă, precum și faptul că în majoritatea 

procedurilor de achiziții publice sunt depuse contestații, cât şi a numărului documentelor 

solicitate ofertanţilor pentru fiecare etapă de evaluare, din punct de vedere al implementării 

programului național FSI schimbarea a determinat întârzieri generate de adaptarea personalului 

şi a instituţiilor. 

De asemenea, faptul că sistemul de management și control pentru FSI şi circuitul documentelor 

sunt diferite față de cele utilizate pentru cadrele financiare multianuale anteriore a constituit un 

element de noutate pentru toţi actorii implicaţi, determinând un mod de lucru mai greoi atât la 

nivelul beneficiarilor, cât şi al autorităţilor competente. 

O altă dificultate cu care s-a confruntat programul au fost schimbările de ordin instituţional la 

nivelul beneficiarilor acestuia. Spre exemplu, în contextul aplicării prevederilor OUG nr. 

76/02.11.2016, de desființare a Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă (DIPI) și 

înființare a Direcţiei Generale de Protecţie Internă (DGPI), coroborat cu faptul că în perioada 

23.11.2016 – 27.02.2017 echipa de proiect nu a fost operaționalizată, a apărut riscul unor 

întârzieri în implementarea proiectului. Pentru asigurarea realizării tuturor 

activităților/indicatorilor și respectarea obiectivelor asumate prin contractul de finanțare, 

Beneficiarul a avut în vedere modificarea graficului de implementare a proiectului, în sensul 

prelungirii cu o perioadă de 4 luni. 



 

 

De asemenea, beneficiarul Centrul Național SIS nu mai deține calitatea de Ordonator Terțiar 

de credite din data de 01.01.2017, în conformitate cu OMAI S/209/2016. În acest sens, 

deoarece pentru acest Beneficiar au fost încheiate contracte de finanțare nerambursabilă în anul 

2016, pentru continuarea implementării proiectelor a fost necesară semnarea unor noi decizii 

de finanțare nerambursabilă, astfel că toate obligaţiile în domeniul financiar-contabil din 

sarcina beneficiarului CNSIS au fost preluate de către structura de specialitate în domeniul 

financiar-contabil a ordonatorului principal de credite, de la nivelul MAI. 

  



 

 

Secţiunea III: Modificări în implementarea Programului Naţional în comparaţie cu ce a fost 

planificat iniţial (dacă există) 

 

Schimbările aduse Programului Naţional aferent FSI, componenta pentru Frontiere şi 

Vize au fost următoarele: 

Modificare doar la nivel naţional - Denumirea Acțiunii 9, respectiv „Mentenanţa sistemelor 

IT” a fost modificată în “Mentenanța și modernizarea sistemelor IT”, “Prioritatea de finanțare 

- Achiziţie de servicii de mentenanţă și suport tehnic post-garanție pentru infrastructura IT&C 

a N.SIS II România, modernizarea și dezvoltarea sistemului informatic național N.SIS II”, 

pentru a se asigura și finanțarea obiectivului de „modernizare și dezvoltare a sistemului 

informatic național N.SIS II” cu încadrarea în bugetul  alocat Priorității de finanțare - Achiziţie 

de servicii de mentenanţă și suport tehnic post-garanție pentru infrastructura IT&C a N.SIS II 

România, respectiv 7.200.000 euro. AR a procedat la modificarea PN FSI prin includerea în 

cadrul Acțiunii 9, spre finanțare, a obiectivului de modernizare și dezvoltare a sistemului 

informatic național N.SIS II, cu încadrarea în bugetul alocat inițial acestei Acțiuni, fără alte 

implicații bugetare (redistribuiri sau suplimentare). 

Considerând faptul că modernizarea și dezvoltarea sistemului informatic N.SIS II este în 

deplină concordanță cu prioritățile Programului Național, iar lista acțiunilor nu este exhaustivă, 

Comisia Europeană a opinat asupra faptului că nu se impune revizuirea formală a PN FSI, 

respectiv procedura prin care se revizuiește un Program Național și este necesară aprobarea de 

către CE a revizuirii formale a PN FSI, prin emiterea unei noi decizii de finanțare. Pe cale de 

consecință, AR nu a transmis Comisiei Europene o solicitare formală de revizuire a PN FSI, 

fiind suficientă doar informarea acesteia prin intermediul raportului anual de implementare. 

În ceea ce priveşte Programul Naţional aferent FSI Cooperare Polițienească, schimbările 

au fost următoarele: 

Înainte de aprobarea PN FSI Cooperare Polițienească la data de 10.08.2015 Comisia Europeană 

a informat asupra faptului că bugetul total alocat României a fost redus cu 8%. În această 

situaţie, toate bugetele proiectelor au fost reduse corespunzător.  

La data de 09.02.2017 România a primit o alocare financiară suplimentară destinată FSI 

Cooperare Polițienească, în valoare de 5.162.854 euro, având ca scop finanţarea unor proiecte 

pentru implementarea Registrului Naţional cu Numele Pasagerilor (PNR) şi dezvoltarea de 

instrumente în domeniul schimbului de informaţii şi interoperabilităţii. AR a efectuat consultări 

cu toţi potenţialii beneficiari (instituţiile cu atribuţii legale în cele 2 domenii) în urma cărora au 

fost selectate 2 noi proiecte. Programul Naţional a fost revizuit în acest sens.  



 

 

Secţiunea IV: Întrebări de evaluare 

 

1. Eficacitatea 

 

1.1.Obiectiv specific 1: Politica de vize / FSI-Frontiere Articolul 3(2)(a) 

 

Întrebarea generală: 

Cum a contribuit fondul la îndeplinirea următoarelor obiective specifice:  

- Sprijinirea unei politici comune de vize pentru a facilita călătoriile legitime;  

- Asigurarea unei calităţi înalte a serviciilor pentru solicitanţii de vize;  

- Asigurarea tratamentului egal al Resortisanţilor Ţărilor Terţe şi  

- Combaterea migraţiei ilegale? 

 

În cadrul politicii în materie de vize, România urmăreşte să sprijine şi să extindă capacitatea 

existentă, la nivel naţional, care să asigure aplicarea corectă a acquis-ului Uniunii Europene, în 

materie de vize ca răspuns la deficienţele identificate la nivelul Uniunii.  

România a adoptat o abordare strategică în finanţarea priorităţilor specifice ţării, aşa cum sunt 

ele descrise în programul naţional.  

Astfel, este în curs de implementare un proiect care să asigurare dezvoltarea continuă a 

sistemului N-VIS şi a componentei VIS MAIL, având în vedere că specificaţiile tehnice pentru 

aceste noi sisteme de comunicaţie vor dezvolta şi unifica sistemele VIS MAIL I şi VISION 

într-o unică platformă de comunicaţii pentru VIS la nivelul Uniunii Europene. Gradul de 

implementare al proiectului este de 14.23%. Pentru functionarea în conditii optime a sistemului 

SNIV si a componentei VIS MAIL, sunt necesare noi echipamente si solutii software, pentru 

actualizarea si up-gradarea celor existente la cerintele tehnologice din acest moment. 

Mentionăm că echipamentele și solutiile pentru SNIV și VIS MAIL au fost implementate în 

urma cu 3 - 6 ani, iar schimbarile din domeniul IT&C impun noi versiuni și noi capabilitati 

care asigura indeplinirea  cerintelor functionale, mai ales a celor de securitate cibernetică. 

Pe lângă acesta,  la data de 30.06.2017, sunt în implementare 3 proiecte ce constau în 

reamenajarea Consulatului General al României de la Cape Town, reamenajarea secţiei 

consulare Havana şi reamenajarea secţiei consulare Pretoria, prin realizarea de lucrări de 

constructii-montaj pentru asigurarea spaţiilor de lucru pentru activităţi de emitere a vizelor în 

conformitate cu standardele, regulamentele şi practicile uniforme UE. Aceste proiecte nu au 



 

 

înregistrat un progres cuantificabil, până la această dată, fiind în derulare procedurile de 

achiziţie publică. 

Odată implementate, aceste proiecte vor conduce la rezultate în sprijinirea unei politici comune 

în domeniul vizelor pentru a facilita călătoriile legitime, asigurarea unei calităţi înalte a 

serviciilor pentru solicitanţii de vize şi în combaterea migraţiei ilegale. 

 

1.1.1. Ce progrese s-au realizat în ceea ce privește promovarea dezvoltării și a punerii în 

aplicare a politicii comune în materie de vize în vederea facilitării călătoriilor în 

scopuri legitime și cum a contribuit fondul la realizarea acestor progrese? 

 

În cadrul politicii în materie de vize, România urmăreşte să sprijine şi să extindă capacitatea 

existentă, la nivel naţional, care să asigure aplicarea corectă a acquis-ului Uniunii Europene, în 

materie de vize ca răspuns la deficienţele identificate la nivelul Uniunii.  

În acest sens, programul FSI adresează ca prioritate specifică dezvoltarea continuă a sistemului 

N-VIS şi a componentei VIS MAIL, având în vedere că specificaţiile tehnice pentru aceste noi 

sisteme de comunicaţie vor dezvolta şi unifica sistemele VIS MAIL I şi VISION într-o unică 

platforma de comunicaţii pentru VIS la nivelul Uniunii Europene.  

Având în vedere abordarea strategică la nivelul programului, la momentul 30.06.2017 se afla 

în implementare proiectul “Dezvoltarea Sistemului Naţional de Informaţii privind Vizele - 

SNIV ”. 

Sistemul Naţional de Informaţii privind Vizele ce urmează să fie modernizat în cadrul 

proiectului urmează să fie conectat la sistemul de vize C-VIS (VIS Central European) odată cu 

aderarea României la spaţiul Schengen, conform atribuţiilor menţionate la art. 2 din HG. nr. 

8/2013, privind aplicarea prevederilor tratatelor la care România este parte. 

La momentul actual proiectul este în derulare, fiind achiziţionate o parte din echipamentele 

necesare pentru dotarea sistemului. Procedurile de achiziţie publică nu prezintă întârzieri faţă 

de calendarul previzionat şi nu sunt identificate riscuri care să conducă la nefinalizarea la timp 

a proiectului.  

Deşi echipamentele deja livrate şi puse în funcţiune conduc către o raportare a indicatorilor de 

realizare a proiectului de 100% (numărul de consulate care au fost dezvoltate sau modernizate 

cu ajutorul instrumentului raportat), progresul real al proiectului este dat de progresul financiar 

al acestuia: 14.23%.  

Din punct de vedere calitativ, echipamentele achiziţionate sunt de ultima generaţie şi conduc 

către funcţionarea în condiţii optime a SNIV şi VISMAIL prin: expunerea serviciilor într-un 



 

 

mod unitar şi auditabil, existenţa unei soluţii de protecţie anti-virus a sistemelor cu un înalt 

nivel al securităţii, funcţionarea sistemelor în condiţii de consulat itinerant, conectarea 

utilizatorilor în regim de mobilitate, capacitatea de procesare în mediu virtualizat, 

redimensionarea capacităţii de balansare şi filtrare internă a aplicaţiilor web-based, mărirea 

capacităţii de stocare a sistemului. 

 

1.1.2. Ce progrese s-au realizat în ceea ce privește asigurarea unei mai bune acoperiri 

consulare și a unor practici armonizate în statele membre în materie de eliberare a 

vizelor și cum a contribuit fondul la realizarea acestor progrese? 

 

În ceea ce priveşte acoperirea consulară, exista 3 proiecte aflate în derulare ce constau în 

reamenajarea Consulatului General al României de la Cape Town, reamenajarea secţiei 

consulare Havana şi reamenajarea secţiei consulare Pretoria, prin realizarea de lucrări de 

constructii-montaj pentru asigurarea spaţiilor de lucru pentru activităţi de emitere a vizelor în 

conformitate cu standardele, regulamentele şi practicile uniforme UE.  

Modernizarea celor 3 consulate va permite creşterea indicatorilor SO1 I1 - Numărul de 

solicitanți de viză care solicita o viză Schengen în afara țării lor de reședință, SO1 I2 - Numărul 

de tari ce trebuie să solicite vize din lume unde numărul Statelor Membre prezente sau 

reprezentate a crescut, o dată ce România va adera la spaţiul Schengen. Nu există date privind 

aceşti indicatori la momentul actual. 

În ceea ce priveşte proiectele aflate în derulare, “Modernizarea oficiilor consulare ale Romaniei 

– Reamenajarea sediului sectiei consulare din CAPE TOWN”, “Modernizarea Oficiilor 

consulare ale Romaniei – Reamenajarea sediului sectiei consulare din PRETORIA” şi 

“Modernizarea oficiilor consulare ale Romaniei – Reamenajarea sediului sectiei consulare din 

HAVANA”, stadiul actual este unul de început, fiind în derulare procedurile de achiziţie 

publică pentru contractele de proiectare şi execuţie a lucrărilor. Cheltuielile realizate reprezintă 

aproximativ 1% din bugetele proiectelor şi sunt reprezentate de deplasarea la locaţia de 

implementare şi achiziţia de materiale consumabile. 

Procedurile de achiziţie publică nu prezintă întârzieri şi nu sunt identificate riscuri care să 

conducă la nefinalizarea la timp a proiectului. 

Progresul proiectului este dat de gradul de realizare al indicatorilor de realizare ai acestuia, la 

momentul 30.06.2017, fiind de 0%. 

 



 

 

1.1.3. Ce progrese s-au realizat în ceea ce privește asigurarea aplicării acquis-ului Uniunii 

în materie de vize și cum a contribuit fondul la realizarea acestor progrese? 

 

Programul naţional FSI nu conţine măsuri privind îndeplinirea acestui obiectiv.  

 

1.1.4. Ce progrese s-au realizat în ceea ce privește contribuția statelor membre la 

consolidarea cooperării dintre statele membre care acționează în țări terțe cu privire 

la fluxurile de resortisanți ai țărilor terțe pe teritoriul statelor membre, inclusiv la 

prevenirea și combaterea imigrației ilegale, precum și la consolidarea cooperării cu 

țări terțe, și cum a contribuit fondul la realizarea acestor progrese? 

 

Programul naţional FSI nu conţine măsuri privind acest îndeplinirea acestui obiectiv.  

 

1.1.5. Ce progrese s-au realizat în ceea ce privește sprijinirea politicii comune în materie 

de vize prin crearea și funcționarea sistemelor informatice, a infrastructurii lor de 

comunicare și a echipamentelor și cum a contribuit fondul la realizarea acestor 

progrese? 

 

Pana la 30.06.2017, se află în implementare în cadrul Programul FSI un proiect pentru 

susţinerea politicii comune de vize prin punerea în funcţiune de sisteme IT şi modernizarea 

echipamentelor şi a infrastructurii de comunicaţii. Obiectivele pe care acestea trebuie să le 

obţină sunt: să dezvolte în continuare N-VIS și să pună în aplicare VIS MAIL, deoarece 

specificațiile tehnice lansate pentru acest nou sistem de comunicații se vor actualiza și vor 

unifica în VIS MAIL I și VISION, rezultând o singură platformă de comunicații pentru VIS la 

nivelul UE; să pună în aplicare viitoarele actualizări pentru a alinia N-VIS la cerințele UE și să 

continue investițiile în domeniul consular prin dezvoltarea sistemelor specifice birourilor 

consulare, precum și infrastructura acestora. 

La momentul 30.06.2017 se afla în implementare proiectul “Dezvoltarea Sistemului Naţional 

de Informaţii privind Vizele - SNIV”. 

Sistemul Naţional de Informaţii privind Vizele ce urmează să fie modernizat în cadrul 

proiectului urmează să fie conectat la sistemul de vize C-VIS (Central Visa Information 

System) odată cu aderarea României la spaţiul Schengen, conform atribuţiilor menţionate la 

art. 2 din HG 8/2013, privind aplicarea prevederilor tratatelor la care România este parte. 



 

 

Sistemul Naţional de Informaţii privind Vizele este compatibil cu sistemul european central de 

informaţii privind vizele, Central Visa Information System (C.VIS). 

Proiectul este în derulare, fiind achiziţionate o parte din echipamentele necesare pentru dotarea 

sistemului. Procedurile de achiziţie publică nu prezintă întârzieri şi nu sunt identificate riscuri 

care să conducă la nefinalizarea la timp a proiectului.  

Deşi echipamentele deja livrate şi puse în funcţiune conduc către o raportare a indicatorilor de 

realizare a proiectului de 100% (numărul de consultate care au fost dezvoltate sau modernizate 

cu ajutorul instrumentului raportat), progresul real al proiectului este dat de progresul financiar 

al acestuia: 14.23%.  

Bugetul total al proiectului este de 2.203.100 euro, contribuţia solicitată din partea fondului 

fiind de 75% (1.652.325 euro). 

Din punct de vedere calitativ, echipamentele achiziţionate sunt de ultima generaţie şi conduc 

către funcţionarea în condiţii optime a SNIV şi VISMAIL prin: expunerea serviciilor într-un 

mod unitar şi auditabil, existenţa unei soluţii de protecţie anti-virus s sistemelor cu un înalt 

nivel al securităţii, funcţionarea sistemelor în condiţii de consulat itinerant, conectarea 

utilizatorilor în regim de mobilitate, capacitatea de procesare în mediu virtualizat, 

redimensionarea capacităţii de balansare şi filtrare internă a aplicaţiilor web-based, mărirea 

capacităţii de stocare a sistemului. 

 

1.1.6. Cum a contribuit sprijinul operațional prevăzut la articolul 10 din Regulamentul 

(UE) nr. 515/2014 la realizarea obiectivului specific privind politica comună în 

materie de vize? 

 

În conformitate cu articolul 10 al Regulamentului UE cu numărul 515/2014, un stat membru 

poate utiliza până la 40% din suma alocată programului pentru a oferi suport operaţional 

autorităţilor publice responsabile de îndeplinirea de sarcini şi servicii care constituie un serviciu 

public la nivelul Uniunii.  

În acest caz, pentru programul FSI-Frontiere, suportul operaţional previzionat reprezintă 

37.68% din valoarea totală.  

În ceea ce priveşte obiectivul specific privind politica de vize nu au fost contractate proiecte 

până la 30.06.2017. 

Programul naţional vizează realizarea de proiecte de suport operaţional pentru vize, având ca 

obiective mentenanţa pentru N-VIS şi VIS MAIL şi mentenanţa şi suport post garanţie pentru 

sistemele specifice instalate la oficiile consulare. 



 

 

 

1.2.Obiectivul specific 2: Frontiere / FSI-Frontiere Articolul 3(2)(b) 

 

Intrebare generală: 

Cum a contribuit fondul la următoarele obiective specifice: sprijinirea gestionării integrate a 

frontierelor, inclusiv promovarea armonizării în continuare a măsurilor adoptate în domeniul 

gestionării frontierelor, în conformitate cu standardele comune ale Uniunii și prin împărtășirea 

informațiilor între statele membre și între statele membre și Agenția Europeană pentru 

Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii 

Europene și asigurarea, pe de o parte, a unui nivel uniform și ridicat de control și protecție a 

frontierelor externe, inclusiv prin combaterea imigrației ilegale, și, pe de altă parte, a fluidizării 

trecerii frontierelor externe, în conformitate cu acquis-ul Schengen, garantând, în același timp, 

accesul la protecție internațională pentru persoanele ce au nevoie de aceasta, în conformitate 

cu obligațiile privind drepturile omului asumate de statele membre, inclusiv cu principiul 

nereturnării? 

 

Prin programul FSI – Frontiere, România are ca obiectiv să susţină (Obiectivul specific 3 – 

Suport Operaţional) şi să extindă (Obiectivul specific 2 – Frontiere) capacitatea existentă la 

nivel naţional, să dezvolte EUROSUR în concordanţă cu legislaţia şi regulamentele Uniunii şi 

să asigure aplicarea corectă a aquis-ului Uniunii în vederea controlului la frontiere. Totodată, 

majoritatea proiectelor derulate in peroada de referinta servesc nevoilor de mentinere in 

functiune a echipamentelor specifice si a sistemelor de supraveghere si control a frontierelor, 

precum si a sistemelor IT&C existente (N.SIS II, SIRENE). 

În ceea ce priveşte managementul frontierelor şi armonizarea acestuia, există în derulare 3 

proiecte de: dotare pentru sistemul EUROSUR, achiziţionarea de echipamente pentru a fi 

utilizate în colaborare cu FRONTEX şi modernizarea sistemului SIRENE. Proiectele sunt în 

derulare, însă nu se înregistrează progres în atingerea indicatorilor şi a rezultatelor proiectului. 

Procedurile de achiziţie sunt în derulare, urmând să fie finalizate în perioada de raportare 

următoare. Nu există întârzieri notabile şi nu s-au materializat riscuri care să conducă la 

posibilitatea ca proiectele să nu fie finalizate. 

Pentru asigurarea unui nivel înalt şi uniform de control şi protecţie la frontierele externe ale 

Uniunii, inclusiv combaterea migraţiei ilegale sunt în derulare 9 proiecte. La fel ca în cazul 

anterior, proiectele demarate nu sunt în etapa în care să producă rezultate sau să raporteze 

indicatori finalizaţi, achiziţiile publice derulate în cadrul lor fiind încă în derulare sau finalizate 



 

 

de puţin timp, astfel încât dotările preconizate nu au fost încă realizate. Nu există întârzieri în 

implementarea proiectelor şi nu se constată deficienţe. 

Proiectul SIRENE aflat în implementare va asigura implementarea unui sistem informatic 

funcţional şi viabil, realizat pe o platformă tehnologică actuală, prin reproiectare totală la nivel 

software şi achiziţionarea unor echipamente moderne, care să asigura funcţionalitatea 

sistemului SIRENE la parametri optimi de disponibilitate, impuşi de cerinţele tehnice în 

vigoare la nivel european. Se are în vedere asigurarea schimbului de informaţii suplimentare la 

semnalările din SIS II, asigurându-se conectivitatea cu SINS. Procedura de achiziţie pentru 

sistem a fost lansată cu întârziere având în vedere respingerile documentaţiei de achiziţii. În 

acest sens, vor fi raportate întârzieri cu privire la semnarea contractului de furnizare şi este 

posibilă prelungirea ulterioară a proiectului în cazul în care întârzierile nu sunt recuperate.  

Pe lângă acestea, sunt în derulare 13 proiecte de suport operaţional ce vizează atât obiectivul 

specific privind managementul frontierelor (mentenanţa preventivă şi corectiva a sistemelor 

aflate deja în funcţiune şi operarea lor continuă pentru N.SIS II, SCOMAR şi SCOD) şi privind 

protecţia frontierelor externe. Proiectele de suport operaţional produc deja rezultate, în cadrul 

lor fiind încheiate mai multe acorduri cadru pentru dotare, service şi asigurare de reparaţii post-

garantie. 

 

1.2.1. Ce progrese s-au realizat în ceea ce privește promovarea dezvoltării, implementării 

și aplicării unor politici care să asigure absența oricărui control asupra persoanelor 

la trecerea frontierelor interne și cum a contribuit fondul la realizarea acestor 

progrese? 

 

Programul naţional FSI nu conţine măsuri privind acest obiectiv. 

 

1.2.2. Ce progrese s-au realizat în ceea ce privește controlul persoanelor și monitorizarea 

eficientă a trecerii frontierelor externe și cum a contribuit fondul la realizarea 

acestor progrese? 

 

Asigurarea controlului la frontiere este rezultatul unei bune corelări în ceea ce priveşte 

echipamentele achiziţionate şi personalul instruit care utilizează aceasta infrastructură. În 

cadrul programului sunt în derulare mai multe proiecte ce conduc la dotarea şi modernizarea 

echipamentelor pentru trecerea frontierei şi ce vor conduce la îmbunătăţirea indicatorilor S02 

R2, SO2 I3 şi SO2 I5 odată ce acestea vor fi puse în funcţiune şi utilizate. 



 

 

Astfel, proiectul “Achiziţie echipamente optoelectronice pentru detecție şi identificare: 

Aparatura de vedere pe timp de noapte cu intensificator de imagine” propune achiziţia de 

echipamente optoelectronice pentru detecţie şi identificare: aparatura de vedere pe timp de 

noapte cu intensificator de imagine şi va avea ca rezultat achiziţionarea a 100 de complete de 

aparatură de vedere pe timp de noapte cu intensificator de imagine. Procedura de achiziţie 

pentru echipamente a fost încheiată, însă echipamentele sunt în curs de a fi livrate, prin urmare 

nu se înregistrează progres în ceea ce priveşte indicatorii programului sau a indicatorilor 

specifici de proiect ca urmare a contribuţiei fondului. 

Proiectul “Achiziţie autospecială de supraveghere cu termoviziune” are în vedere 

achiziţionarea a 11 autospeciale cu termoviziune. Procedura de achiziţie pentru acestea nu a 

fost încă finalizată. 

Proiectul “Achiziţie echipamente optoelectronice pentru detecție şi identificare: Camere 

portabile cu termoviziune fără răciră” are în vedere achiziţia de echipamente optoelectronice 

pentru detecţie şi identificare: camere portabile cu termoviziune fără răcire. Proiectul a fost 

prelungit având în vedere necesitatea repetării procedurii de achiziţie publică pentru cele 80 de 

camere portabile. Nu este raportat progres în cadrul acestui proiect.  

Proiectul “Achiziţie echipamente pentru controlul autovehiculelor/trenurilor/navelor” are ca 

obiect achiziţia de echipamente pentru controlul autovehiculelor/trenurilor/navelor: 50 buc. 

Endoscoape pentru inspecția spațiilor greu accesibile, 80 set-uri oglinzi pentru inspecția 

mijloacelor de transport (autovehicule, trenuri, autotrenuri, etc.) și 45 kit-uri de detecție 

contrabandă (dispozitiv de verificare a continuității densității materialelor). Procedura de 

achiziţie se afla în derulare, aceasta nefiind încă finalizată.  

Proiectul “Construire sediu nou sector poliţie de frontiera Isaccea, Judeţul Tulcea” prevede 

construirea unui sediu nou pentru Sectorul de Poliţie de Frontieră Isaccea, judeţul Tulcea. 

Procedura de achiziţie pentru lucrările de construcţie a fost finalizată, însă implementarea 

efectivă a contractului nu a fost încă demarată. 

Proiectul “Modernizare şi extindere sediu sector Poliţie de Frontieră Şiret, Judeţul Suceava” 

prevede modernizarea şi extinderea sediului pentru Sectorul de Poliţie de Frontieră Şiret, 

judeţul Suceava. Procedura de achiziţie pentru lucrările de construcţie a fost finalizată, însă 

implementarea efectivă a contractului nu a fost încă demarată. 

Proiectul “Modernizare Sistem Complex de Observare la Dunăre, în Judeţul Caras Severin 

(SCOD)” prevede modernizarea sistemul complex de observare la Dunăre (SCOD) prin 

achiziţionarea de sisteme de climatizare a containerelor de echipamente din Staţiile de senzori. 



 

 

Contractul subsecvent pentru livrarea echipamentelor a fost semnat, însă acestea nu au fost încă 

recepţionate. 

Proiectele descrise mai sus au rolul de a asigura dotarea Inspectoratului General al Poliţiei de 

Frontieră, stadiul acestora fiind unul incipient, majoritatea proiectelor aflându-se în etapa de 

realizare a achiziţiei publice. Având în vedere acest aspect, proiectele descrise nu au indicatori 

realizaţi şi nu au fost cheltuite sume pentru realizarea lor. Indicatorii proiectelor, precum şi cei 

de program, au valoarea 0 însă nu au fost constatate întârzieri sau deficienţe în implementarea 

proiectelor. 

 

1.2.3. Ce progrese s-au realizat în ceea ce privește introducerea progresivă a unui sistem 

integrat de gestionare a frontierelor externe, întemeiat pe solidaritate și 

responsabilitate și cum a contribuit fondul la realizarea acestor progrese? 

 

Unul din elementele principale pe care programul FSI îl abordează prin acţiunile sale este 

extinderea capacităţii existente la nivel naţional şi dezvoltarea Eurosur în concordanţă cu 

legislaţia şi directivele Uniunii Europene.  

În acest sens, proiectul cu titlul “Realizarea, în contextul EUROSUR, a Centrelor Regionale de 

Coordonare şi integrarea tuturor imaginilor obţinute de la senzorii instalaţi la frontiera externă” 

are ca impact preconizat asigurarea schimbului de informaţii şi cooperarea între autorităţile 

naţionale care au responsabilităţi în ceea ce priveşte supravegherea frontierelor externe şi alte 

autorităţi relevante de aplicare a legii, pe de o parte, precum şi asigurarea schimbului de 

informaţii între Centrul Naţional de Coordonare şi Agenţia Frontex pentru stabilirea tabloului 

situaţional european şi a imaginii informaţionale comune pre-frontaliere, asigurându-se astfel 

posibilitatea de a face faţă presiunilor imediate şi neprevăzute exercitate de migraţia ilegală, 

precum şi a riscurilor la adresa securităţii frontierelor externe ale Uniunii. 

Proiectul are ca rezultat principal realizarea unui număr de 4 Centre Regionale de Coordonare 

în contextul EUROSUR. 

La momentul raportului de evaluare intermediară a programului, achiziţia pentru dotarea a 4 

centre regionale de coordonare Eurosur cu echipamente IT&C este încă în derulare, proiectul 

neînregistrând cheltuieli sau creşteri în ceea ce priveşte indicatorii. 

Proiectul cu titlul “Echipamente FRONTEX – Autospecială de supraveghere cu termoviziune” 

are ca rezultat dotarea Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră din România cu o 

autospecială cu termoviziune ce va fi folosită de către poliţiştii de frontieră în cadrul acţiunilor 

comune pentru eficientizarea cooperării operaţionale şi asigurarea unui înalt nivel de 



 

 

supraveghere şi control la frontierele externe ale Uniunii. Proiectul este în stadiul iniţial, nefiind 

încă demarată procedura de achiziţie pentru autospecială şi neînregistrându-se progres 

financiar. 

Proiectul “Experize şi avize tehnice de racordare turnuri de comunicaţii – judeţele Mehedinţi 

şi Satu Mare” îşi propune modernizarea sistemului de comunicaţii fixe având ca impact 

creşterea capacităţii de transport pe legăturile radio pentru a se asigura disponibilitatea tuturor 

serviciilor cu performanţe ridicate. Procedura de achiziţie nu a fost finalizată, proiectul fiind 

prelungit din acest motiv. Nu se raportează progres în implementarea acestui proiect. 

Proiectele demarate până în acest moment nu conduc la raportarea de modificări în cadrul 

indicatorilor S02R5 şi S02R1, având în vedere că este necesară mai întâi dotarea centrelor 

regionale de coordonare Eurosur şi achiziţia de echipamente pentru derularea de operaţiuni 

comune şi organizarea de instruiri în domeniul managementului frontierelor. 

 

1.2.4. Ce progrese s-au realizat în ceea ce privește asigurarea aplicării acquis-ului Uniunii 

în materie de gestionare a frontierelor și cum a contribuit fondul la realizarea acestor 

progrese? 

 

Pana la 30.06.2017 nu au fost contractate proiecte care sa fie in legatura cu Acquis-ul Uniunii. 

 

1.2.5. Ce progrese s-au realizat în ceea ce privește consolidarea gradului de cunoaștere a 

situației la frontierele externe și a capacității de reacție a statelor membre și cum a 

contribuit fondul la realizarea acestor progrese? 

 

Programul naţional nu prevede măsuri pentru consolidarea conştientizării situaţiei la frontierele 

externe şi a capacităţii de reacţie a Statelor Membre. 

 

1.2.6. Ce progrese s-au realizat în ceea ce privește crearea și funcționarea sistemelor 

informatice, a infrastructurii lor de comunicare și a echipamentelor ce sprijină 

controalele și supravegherea la frontierele externe și cum a contribuit fondul la 

realizarea acestor progrese? 

 

Până la momentul 30.06.2017 prin programul FSI  se aflau în implementare 10 proiecte ce au 

ca scop punerea în funcţie a unor sisteme IT, infrastructura de comunicaţie şi echipamente 

pentru verificări la frontieră. Stadiul proiectelor este unul de început, niciunul dintre ele 



 

 

neprezentând modificări ale indicatorilor specifici proiectului (încă se derulează procedurile de 

achiziţie publică sau au fost semnate contractele şi nu au fost încă livrate echipamentele). 

Astfel, menţionăm următoarele proiecte aflate în derulare la acest moment: 

Proiectul cu titlul “Realizarea, în contextul EUROSUR, a Centrelor Regionale de Coordonare 

şi integrarea tuturor imaginilor obţinute de la senzorii instalaţi la frontiera externă” are ca 

rezultat principal realizarea unui număr de 4 Centre Regionale de Coordonare în contextul 

EUROSUR prin dotarea centrelor cu echipamente IT&C. 

Proiectul cu titlul “Echipamente FRONTEX – Autospecială de supraveghere cu termovizune” 

are ca rezultat dotarea Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră din România cu o 

autospecială cu termoviziune ce va fi folosită de către poliţiştii de frontieră în cadrul acţiunilor 

comune pentru eficientizarea cooperării operaţionale şi asigurarea unui înalt nivel de 

supraveghere şi control la frontierele externe ale Uniunii.  

Un alt proiect cu obiectiv similar (“Achiziţie autospecială de supraveghere cu termoviziune”) 

are în vedere achiziţionarea a 11 autospeciale cu termoviziune pentru control și supraveghere 

la frontieră. 

Proiectul “Achiziţie echipamente optoelectronice pentru detecţie şi identificare: Aparatură de 

vedere pe timp de noapte cu intensificator de imagine” propune achiziţia de echipamente 

optoelectronice pentru detecţie şi identificare: aparatură de vedere pe timp de noapte cu 

intensificator de imagine şi va avea ca rezultat achiziţionarea a 100 de complete de aparatură 

de vedere pe timp de noapte cu intensificator de imagine. 

Proiectul “Expertize şi avize tehnice de racordare turnuri de comunicaţii – judeţele Mehedinţi 

şi Satu Mare” reprezintă prima fază a unui proiect integrat ce are ca obiectiv specific  

modernizarea sistemului de comunicaţii fixe având ca impact creşterea capacităţii de transport 

pe legăturile radio pentru a se asigura disponibilitatea tuturor serviciilor cu performanţe 

ridicate. Prin acest proiect se vor realiza expertize pentru modernizarea sistemului de 

comunicatii fixe, din județele Mehedinți și Satu Mare. 

Proiectul “Achiziţie echipamente optoelectronice pentru detecţie şi identificare: Camere 

portabile cu termoviziune fără racire” are în vedere achiziţia de echipamente optoelectronice 

pentru detecţie şi identificare: camere portabile cu termoviziune fără răcire. 

Proiectul “Achiziţie echipamente pentru controlul autovehiculelor/trenurilor/navelor” are ca 

obiect achiziţia de echipamente pentru controlul autovehiculelor/trenurilor/navelor. 

Proiectul “Modernizarea sistemului de videoconferinţa implementat la nivelul PFR” are scopul 

de a moderniza sistemul de videoconferinţa implementat la nivelul Poliţiei de Frontieră 

Romană. Achiziţia de echipamente şi software este un serviciu conex pentru sistemele IT 



 

 

implicate în activităţile de control al frontierei. Documentaţia de atribuire pentru licitaţie este 

încă în elaborare, procedura de achiziţie nefiind lansată. 

Proiectul “Optimizarea sistemului informatic online al P.F.R” îşi propune optimizarea 

sistemului informatic al Poliţiei de Frontieră Romane prin achiziţia de echipamente şi software 

ce urmează să fie instalate la punctele de trecere ale frontierei exterioare Uniunii. Documentaţia 

de atribuire pentru licitaţie este încă în elaborare, procedura de achiziţie nefiind lansată. 

La momentul raportării se afla în implementare proiectul cu titlul “Mentenanţa şi modernizarea 

sistemului informatic SIRENE”. Sistemul SIRENE este implementat (fiind finanțat prin 

Facilitatea Schengen), prin proiectul menționat realizându-se modernizarea acestuia.  

Proiectul de dezvoltare şi investiţii aflat în implementare va asigura implementarea unui sistem 

informatic funcţional şi viabil, realizat pe o platformă tehnologică actuală, prin reproiectare 

totală la nivel software şi achiziţionarea unor echipamente moderne, care să asigure 

funcţionalitatea sistemului SIRENE la parametri optimi de disponibilitate, impuşi de cerinţele 

tehnice în vigoare la nivel european. Se are în vedere asigurarea schimbului de informaţii 

suplimentare la semnalările din SIS II, asigurându-se conectivitatea cu SINS. Procedura de 

achiziţie pentru sistem a fost lansată cu întârziere având în vedere respingerile documentaţiei 

de achiziţii. În acest sens vor fi raportate întârzieri cu privire la semnarea contractului de 

furnizare şi este posibilă prelungirea ulterioară a proiectului în cazul în care întârzierile nu sunt 

recuperate.  

Nu există întârzieri semnificative în implementarea acestor proiecte şi nu s-au materializat 

riscuri care să conducă spre nerealizarea indicatorilor şi rezultatelor proiectelor. 

 

1.2.7. Cum a contribuit sprijinul operațional prevăzut la articolul 10 din Regulamentul 

(UE) nr. 515/2014 la realizarea obiectivului specific privind gestionarea 

frontierelor? 

 

În conformitate cu articolul 10 al Regulamentului UE cu numărul 515/2014, un stat membru 

poate utiliza până la 40% din suma alocată programului pentru a oferi suport operaţional 

autorităţilor publice responsabile de îndeplinirea de sarcini şi servicii care constituie un serviciu 

public la nivelul Uniunii.  

În acest caz, pentru programul FSI-Frontiere, suportul operaţional previzionat reprezintă 

37.68% din valoarea totală.  

În ceea ce priveşte obiectivul specific privind managementul frontierelor au fost contractate 

până la acest moment 13 proiecte, stadiul implementării lor fiind: 



 

 

Pentru proiectele aflate în derulare: “Achiziţie de infrastructură IT&C pentru modernizarea şi 

dezvoltarea sistemului informatic N.SIS II”, “Achiziţie de servicii de mentenanţa şi suport 

tehnic pentru infrastructura IT&C a N.SIS II România, altele decât ORACLE și IBM”, 

“Achiziţie de servicii de mentenanţa şi suport tehnic pentru infrastructura IT&C a N.SIS II 

România - infrastructura software N.SIS II aferentă produselor ORACLE și IBM”, 

“Mentenanţa sistemului de comunicaţii date implementat la nivelul Poliţiei de Frontieră 

Romana”, “Mentenanţa sistemelor de supraveghere instalate la frontiera externă a UE, 

reabilitarea infrastructurii aferenta sistemelor de supraveghere fixe (altele decât SCOD şi 

SCOMAR)”, “Achiziţie de servicii de mentenanţa şi suport tehnic pentru soluţia SIB”, 

“Achiziţie de servicii de mentenanţa şi suport tehnic pentru soluţia SINS” nu au fost realizate 

cheltuieli aferente proiectului – se elaborează documentaţia pentru achiziţii publice, procedura 

de achiziţie este în derulare sau contractele au fost încheiate dar până la perioada 30.06.2017 

nu au fost realizate activităţi aferente suportului operaţional. 

Au fost realizate activităţi în ceea ce priveşte:  

- “Mentenanţa corectivă a echipamentelor de supraveghere portabile”. A fost încheiat un acord 

cadru privind mentenanţa echipamentelor. Contractele sunt în derulare, iar progresul financiar 

al proiectului este de 1.32% din valoarea totală a proiectului.  

- “Achiziţie/ modernizare/ mentenanţa echipamente şi sisteme folosite pentru detecţie, 

identificare şi alertare – Servicii de mentenanţa corectiva autospeciale de supraveghere”. A fost 

încheiat un acord cadru privind mentenanţa echipamentelor. Contractele sunt în derulare, iar 

progresul financiar al proiectului este de 16.84% din valoarea totală a proiectului.  

- “Mentenanţa preventivă şi corectiva a mijloacelor de mobilitate navala pentru navă maritimă 

de supraveghere proiect OPV 6610”. A fost încheiat un acord cadru privind mentenanţa 

echipamentelor. Contractele sunt în derulare, iar progresul financiar al proiectului este de 

3.24% din valoarea totală a proiectului.  

- “Mentenanţa corectiva pentru Sistemul Complex de Observare la Dunăre, în judeţul Caraș 

Severin (SCOD)”. A fost încheiat un acord cadru privind mentenanţa echipamentelor. 

Contractele sunt în derulare, iar progresul financiar al proiectului este de 10.31% din valoarea 

totală a proiectului.  

- “Mentenanţa preventivă şi corectivă a sistemului de supraveghere, control şi observare a 

traficului la Marea Neagră (SCOMAR)”. A fost încheiat un acord cadru privind mentenanţa 

echipamentelor. Contractele sunt în derulare, iar progresul financiar al proiectului este de 

42.36% din valoarea totală a proiectului.  



 

 

- “Mentenanţa preventivă şi corectiva a mijloacelor de mobilitate navală pentru trei nave 

maritime de intervenţie Shaldag MK IV”. A fost încheiat un acord cadru privind mentenanţa 

echipamentelor. Contractele sunt în derulare, iar progresul financiar al proiectului este de 

3.78% din valoarea totală a proiectului.  

 

Rezultatele obţinute sunt în concordanţă cu raportările realizate şi contribuie la realizarea 

obiectivului specific al programului prin menţinerea funcţionalităţii aparaturii portabile de 

vedere pe timp de noapte la toată frontiera externă a Uniunii, asigurarea funcţionalităţii 

autospecialelor de supraveghere cu termoviziune la toată frontiera externă a UE, în funcţie de 

nevoile operaţionale, menţinerea capabilităţilor tehnico-operationale ale mijloacelor de 

mobilitate navala, menţinerea funcţionalităţii permanente a SCOD, menţinerea funcţionalităţii 

permanente a SCOMAR.  

 

Menţinerea în funcţiune a sistemelor pentru care se realizează mentenanţa, aşa cum sunt 

descrise mai sus, asigura posibilitatea de a face faţă presiunilor imediate şi neprevăzute 

exercitate de migraţia ilegală, precum şi a riscurilor la adresa securităţii şi frontierelor externe 

ale Uniunii.  

  



 

 

1.3.Obiectivul specific 5: Criminalitate / FSI-Police Articolul 3(2)(a) 

 

Intrebare generala: 

Cum a contribuit fondul la următoarele obiective specifice: prevenirea criminalității 

transfrontaliere, a formelor grave de criminalitate și a criminalității organizate, inclusiv a 

terorismului și consolidarea coordonării și cooperării dintre autoritățile de aplicare a legii și 

alte autorități naționale din statele membre, inclusiv cu Europol sau cu alte organisme 

competente ale Uniunii, și cu organizațiile din țările terțe și organizațiile internaționale 

relevante? 

 

Luând în considerare nevoile identificate în situația de bază (insuficiență a capacităţii tehnice, 

infrastructură insuficientă, nevoia permanentă de actualizare a cunoştinţelor în acord cu 

tendinţele criminalităţii organizate, deficiențe în schimbul de informaţii) se afla în 

implementare 9 proiecte care vor aduce un aport important atât la obiectivele specifice de mai 

sus, cât şi la îndeplinirea programului naţional. 

În ceea ce priveşte prevenirea criminalităţii organizate transfrontaliere, sunt în implementare 5 

proiecte care au ca obiect principal întărirea capacității autorităţilor publice ce au atribuţii în 

cadrul acestui obiectiv. Aceste proiecte înregistrează progrese, două dintre acestea având 

procedurile de achiziţie publică finalizate şi înregistrând progres în finalizarea proiectului. Pe 

lângă acestea se implementează alte 2 proiecte având ca obiectiv instruirea personalului în 

domeniul prevenirii criminalităţii, în domeniul analizei operaţionale (nivel avansat) şi în 

domeniul analizei strategice (nivel iniţiere) şi 2 proiecte în domeniul combaterii traficul de 

persoane.  

Cele mai importante rezultate se obţin în cadrul proiectelor de formare, indicatorii acestora 

înregistrând creşteri semnificative ca urmare a derulării celor 2 proiecte.  

Nu exista întârzieri raportate şi nu s-au materializat riscuri care să conducă către nerealizarea 

proiectelor.  

Referitor la consolidarea cooperării dintre autoritățile de aplicare a legii și alte autorități 

naționale ale statelor membre, inclusiv cu Europol sau alte organisme relevante ale Uniunii, 

precum și cu țările terțe și cu organizațiile internaționale este prevăzută în programul naţional 

o masura ce urmează a fi implementată. 

Rezultate şi indicatori ai proiectelor aferente Obiectivului specific 6 conduc și la îndeplinirea 

obiectivului specific 5. În acest sens 4 proiecte aferente OS6 au rezultate din aria instruirii în 



 

 

domeniul prevenirii și combaterii criminalităţii organizate transfrontaliere, inclusiv a 

terorismului, îndeplinind indicatori de program S05 R1 şi S05R2. Acestea sunt:  

pProiectul “Asigurarea comunicării şi pregătirii unitare specifice protecţiei infrastructurii 

critice” implementat de Centrul de Coordonare a Protecţiei Infrastructurilor Critice vizează 

asigurarea şi pregătirea unitară specifică protecţiei infrastructurii critice. Activităţile 

proiectului vizează constituirea unei platforme naţionale dedicate pentru pregătirea continuă şi 

autorizarea unui număr de aproximativ 100 de ofiţeri de legătură pentru securitate din cele 10 

sectoare de infrastructură critică, precum şi elaborarea şi diseminarea unui manual specific 

pentru aceştia, precum şi organizarea a 2 conferinţe. 

Proiectul “PolHumint” derulat de Inspectoratul General al Poliţiei Romane prin Unitatea 

Centrală de Analiză a Informaţiilor are ca scop colectarea, în mod structurat, a datelor din 

activitatea informativă și valorificarea acestora prin intermediul produselor din domeniul 

analizei informațiilor în scopul creșterii eficienței Poliției Române în cadrul Policy Cycle 

Serious Organized Crime Threat Assessment EMPACT. 

Proiectul cu titlul “Creşterea capacităţii de intervenţie a Poliţiei Române în combaterea 

terorismului” îşi propune să antreneze şi să doteze structurile de intervenţie ale Poliţiei 

Romane, în special în domeniul combaterii terorismului, în conformitate cu schemele de 

pregătire existente la nivel european şi în special conform practicilor dezvoltate în cadrul 

Grupului ATLAS.  

Proiectul “Consolidarea securităţii aviatice prin utilizarea Computer Based Training” 

implementat de Serviciul Roman de Informaţii – Direcţia Generală de Prevenire şi Combatere 

Terorism are ca scop consolidarea capabilităţilor naţionale în domeniul securităţii aviatice prin 

dotarea cu o platformă informatică specializată pentru pregătirea operatorilor de securitate din 

cele 16 aeroporturi din România, în ceea ce priveşte analiza şi interpretarea imaginilor 

radioscopice, având ca rezultat îmbunătăţirea capacităţii acestora de a identifica articolele 

interzise, prin utilizarea echipamentelor cu raze X.  

Un alt proiect finanțat în cadrul SO 6 este “Panouri de protecţie balistică pentru limitarea 

exploziilor în aeroporturi” care vizează dezvoltarea unor elemente de protecţie balistică / 

panouri, care să reducă efectele exploziei şi numărul potenţialelor victime, amplasarea adecvată 

a panourilor balistice în aeroporturile civile și testarea modelului experimental, respectiv a 

modelului prototip necesare omologării panourilor balistice.  

 

1.3.1. Ce progrese s-au realizat în ceea ce privește obținerea rezultatelor preconizate ale 

consolidării capacității statelor membre de a combate criminalitatea 



 

 

transfrontalieră, formele grave de criminalitate și criminalitatea organizată, inclusiv 

terorismul, și de a-și consolida cooperarea reciprocă în acest domeniu și cum a 

contribuit fondul la realizarea acestor progrese? 

 

În cadrul programului sunt în derulare 5 proiecte care conduc la întărirea capacităţii României 

de a combate crima organizată şi terorismul şi de a asigura cooperarea în domeniu cu alte state 

membre. 

Astfel, proiectul “Întărirea capacitaţii structurilor de luptă împotriva traficului de droguri” 

propune întărirea capacităţii administrative şi operaţionale a structurilor de luptă împotriva 

traficului de droguri, precursori şi substanţe chimice esenţiale. Proiectul răspunde obiectivului 

Uniunii de a asigura un nivel ridicat de securitate în cadrul spaţiului de libertate, securitate şi 

justiţie, precum şi punctului 2 al regulamentului UE nr. 513/2014 privind protejarea 

persoanelor şi a bunurilor şi privind terorismul, criminalitatea organizată, criminalitatea 

itineranta, traficul de droguri, corupţia, criminalitatea informatică, traficul de fiinţe umane şi 

de arme.  

Proiectul prevede creșterea capacității Inspectoratului General al Poliţiei Române iar la 

30.06.2017 proiectul era în derulare, fiind aproape finalizate achiziţiile publice pentru acesta. 

Nu este înregistrat progres financiar în derularea proiectului şi nu au fost încă atinşi indicatorii. 

Nu există întârzieri în implementarea proiectului. 

Proiectul “Consolidarea capacităţii de combatere a traficului de persoane” constă în 

consolidarea capacităţii de combatere a traficului de persoane prin eficientizarea activităţii de 

investigare, creşterea mobilităţii structurilor specializate cât şi prin intensificarea schimburilor 

de date şi informaţii. Proiectul constă în realizarea de dotări (staţii de lucru, multifuncţionale, 

autoturisme), precum şi organizarea a 3 conferinţe anuale naţionale în domeniul combaterii 

traficului de persoane. 

La momentul actual procedurile de achiziţie pentru dotări sunt în derulare. A fost organizată o 

conferinţă anuală, indicatorul privind acestea fiind realizat în proporţie de 33%. Progresul 

financiar al proiectului este de 2.86% din valoarea totală a proiectului, fiind în concordanţă cu 

rezultatele şi indicatorii obţinuţi. 

Proiectul “Întărirea capacitaţii operaţionale DGA” este un proiect al Direcţiei Generale 

Anticorupţie pentru prevenirea şi combaterea faptelor de corupţie, inclusiv în achiziţiile 

publice. Acesta vizează achiziţionarea a 124 de autovehicule pentru munca operativă şi 

activitatea de prevenire a corupţiei, asigurând creşterea mobilităţii prin asigurarea mijloacelor 

tehnice necesare şi având ca rezultat creşterea eficienţei în prevenirea, investigarea şi 



 

 

combaterea practicilor de corupţie. Progresul proiectului este de 63%, fiind achiziţionate 70 

din cele 124 de autovehicule, acesta concretizându-se în indicatorii specifici ai proiectului. 

Proiectul “Investigarea infracţionalităţii informatice şi analiza probelor digitale” privind 

investigarea infracţionalităţii informatice (fraudelor online, cu cărţi de credit, atacuri 

informatice şi pornografie infantilă prin internet) şi analiza probelor digitale are ca obiectiv 

dotarea Institutului pentru Tehnologii Avansate şi a Inspectoratului General al Poliţiei Romane 

(proiect în parteneriat) cu echipamente hardware şi software, precum şi organizarea de cursuri 

şi proceduri de lucru pentru personal.  

La acest moment au fost derulate parţial şi recepţionate o parte din echipamente, progresul 

înregistrat de proiect fiind de 35,8% (progres financiar). Activităţile de instruire preconizate 

vor fi realizate după finalizarea achiziţiilor, în acest sens, indicatorii de program pe care acest 

proiect îi acoperă nu au fost atinşi la momentul de faţă. Proiectul nu prezintă întârzieri şi nu 

există riscuri semnalate privind finalizarea acestuia în termen. 

Proiectul răspunde obiectivului prin creşterea capacităţii de coordonare a eforturilor naţionale 

pentru combaterea criminalităţii organizate (priorităţi EMPACT). 

Proiectul “Imbunantatirea capacitaţilor investigative ale sistemului de apărare cibernetică de la 

nivelul Ministerului Afacerilor Interne (CERT-INT) – FORENSINT” are în vedere 

îmbunătăţirea capacităţilor de investigare ale sistemului de apărare cibernetică de la nivelul 

Ministerului Afacerilor Interne. Proiectul are în vedere dotarea şi instruirea personalului, la 

momentul de faţă fiind în derulare procedura de achiziţie pentru laboratorul de investigare şi 

analiză a resurselor suspicioase identificate în incidentele de securitate. Nu pot fi raportaţi 

indicatori la acest moment, progresul financiar al proiectului fiind de 1% (cheltuieli de 

personal). 

 

1.3.2. Ce progrese s-au realizat în ceea ce privește dezvoltarea coordonării administrative 

și operaționale și a cooperării dintre autoritățile publice ale statelor membre, 

Europol sau alte organisme relevante ale Uniunii și, dacă a fost cazul, cu țările terțe 

și organizațiile internaționale și cum a contribuit fondul la realizarea acestor 

progrese? 

 

Programul are în vedere dezvoltarea unei acţiuni ce răspunde acestui obiectiv, însă proiectul 

nu a fost contractat până la 30.06.2017. 

 



 

 

1.3.3. Ce progrese s-au realizat în ceea ce privește dezvoltarea schemelor de instruire, cum 

ar fi cele privind competențele tehnice și profesionale și cunoașterea obligațiilor în 

materie de drepturi ale omului și libertăți fundamentale, în implementarea 

politicilor de formare ale UE, inclusiv prin programe speciale de schimb în 

domeniul aplicării legii Uniunii, și cum a contribuit fondul la realizarea acestor 

progrese? 

 

Programul naţional FSI prevede activităţi de instruire în cadrul Obiectivul naţional 3 – formare. 

În acest sens proiectul “Mecanisme eficiente de prevenire şi combatere a corupţiei în 

administraţia publică” are în vedere implementarea de mecanisme eficiente pentru prevenirea 

şi combaterea corupţiei în administraţia publică, inclusiv în achiziţiile publice şi gestionarea 

proiectelor cu finanţare UE.  

Indicatorii proiectului prevăd formarea unui număr de 1360 de persoane în domeniul prevenirii 

criminalităţii (pe durata a 159 de zile) precum şi organizarea a 3 conferinţe în domeniu.  

La acest moment au fost instruite 265 de persoane (19.48%), formarea realizându-se pe 

parcursul a 25 de zile (15.72%) şi a fost organizată o conferinţă (33%). Progresul financiar al 

proiectului este înregistrat la 18%, fiind în pregătire celelalte sesiuni de formare şi fiind 

achiziţionate echipamente ce vor fi utilizate în cadrul cursurilor.  

Nu sunt raportate întârzieri şi nu s-au materializat riscuri ce pot conduce la neîndeplinirea 

indicatorilor stabiliţi prin contractul de finanţare. 

Proiectul “Îmbunatăţirea capacitaţii analitice pentru consolidarea managementului integrat al 

situaţiei operative” prevede îmbunătăţirea capacităţii analitice pentru consolidarea 

managementului integrat al situaţiei operative şi prevede organizarea de sesiuni de instruire în 

domeniul analizei operaţionale (nivel avansat) pentru 60 de persoane şi instruire în domeniul 

analizei strategice (nivel iniţiere) pentru 29 de persoane.  

La acest moment au fost instruite 60 de persoane în cadrul analizei operaţionale, durata 

instruirii fiind de 10 zile pentru fiecare persoană instruită. Indicatorul rezultat prezintă un 

progres de 93.75%, progresul financiar înregistrat fiind de 36.43%. Conform studiului de caz 

realizat asupra proiectului nu există riscuri cu privire la finalizarea proiectului, indicatorii de 

realizării urmând să fie îndepliniţi în perioada contractului de finanţare şi în bugetul alocat 

proiectului.  

 

1.3.4. Ce progrese s-au realizat în ceea ce privește introducerea unor măsuri, mecanisme 

de salvgardare și bune practici pentru identificarea și sprijinirea martorilor și a 



 

 

victimelor infracționalității, inclusiv a victimelor terorismului, și cum a contribuit 

fondul la realizarea acestor progrese? 

 

Programul Naţional FSI Cooperare Polițienească are ca obiectiv naţional 4 – sprijin acordat 

victimelor. Scopul acestuia este creşterea gradului de conştientizare în rândul publicului larg 

privind riscurile asociate cu traficul de fiinţe umane. Campaniile de prevenire vor viza 

reducerea tuturor tipurilor de exploatare în cazul traficului de fiinţe umane: sexuală, muncă, 

cerşetorie forţată. 

În cazul acestui obiectiv sunt în derulare două proiecte la nivel naţional, ambele implementate 

de Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane.  

Primul proiect, cu titlul “Traficul de persoane – o abordare centrată pe victime”, derulat în 

parteneriat cu Inspectoratul General al Poliţiei Romane, Inspectoratul General pentru Imigrări, 

Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi Ministerul 

Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice vizează ca impact identificarea 

timpurie a victimelor, precum şi creşterea capacităţii instituţiilor specializate de a răspunde cu 

promptitudine tuturor necesitaţilor traficului de persoane. 

La momentul actual a fost finalizată achiziţia pentru materialele de vizibilitate, s-a derulat 

conferinţa de lansare a proiectului şi au fost contractaţi 2 experţi pentru elaborarea şi 

standardizarea procedurii privind evaluarea de risc şi elaborarea şi standardizarea procedurii 

privind repatrierea victimelor. 

În ceea ce priveşte indicatorii, singurul care înregistrează progrese este numărul de conferinţe 

realizate. Proiectul nu înregistrează progres financiar. 

Al doilea proiect, cu titlul “Reducerea amplitudinii traficului de persoane, prin întărirea 

capacităţii de autoprotecţie a cetăţenilor şi societăţii faţă de ameninţările acestui fenomen” 

realizat în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Educaţiei Naţionale şi 

Cercetării Ştiinţifice, AIDRom, Fundaţia World Vision România vizează ca impact reducerea 

numărului de persoane exploatate în interiorul graniţelor României, o mai bună informare a 

cetăţenilor romani cu privire la riscurile asociate traficului de persoane şi eficientă crescută a 

multiplicatorilor de opinie cu privire la activităţile de informare şi prevenire. Proiectul a 

demarat la 30.06.2017, prin urmare nu există progres înregistrat la nivelul acestuia. 

O dată finalizate proiectele, se va putea urmări evoluţia indicatorului S05 I4, succesul 

implementării acestora depinzând de scăderea indicatorului. 

  



 

 

1.4.Obiectivul specific 6: Riscuri si Situatii de criza / FSI-Police Articolul 3(2)(b) 

 

Intrebare generala: 

Cum a contribuit fondul la îmbunătățirea capacității statelor membre de a gestiona în mod 

eficace riscurile și situațiile de criză legate de securitate și de a proteja persoanele și 

infrastructurile critice împotriva atacurilor teroriste și a altor incidente legate de securitate? 

 

În selectarea proiectelor România a acordat o atenție deosebită responsabilităților naționale în 

domeniul protecției infrastructurilor critice, combaterii terorismului prin consolidarea 

securității aviației şi îmbunătățirii nivelului de pregătire a personalului și modernizării 

infrastructurii IT. 

În ceea ce privește lupta împotriva terorismului, România s-a concentrat până în prezent pe o 

abordare preventivă prin finanțare programe de instruire pentru personal, în special în domeniul 

securității aviației civile, dar si pe creşterea gradului de protecţie a pasagerilor şi personalului 

din aeroporturi, în situaţia detonării dispozitivelor explozive improvizate pe aeroporturile 

aviaţiei civile 

În cadrul infrastructurii, România a demarat actualizarea instrumentelor și infrastructurii IT 

existente pentru asigurarea interoperabilității bazelor de date.  

Pentru a îndeplini responsabilitățile naționale care decurg din transpunerea directivei 

2008/114/CE și de a spori nivelul de securitate și reziliență a infrastructurilor critice, România 

a demarat punerea în aplicare de măsuri și obiective specifice stabilite în Strategia națională 

pentru protecția infrastructurilor critice (formarea personalului relevant, schimbul de bune 

practici și lecțiile învățate). 

Până la momentul 30.06.2017 există în implementare un proiect care vizează infrastructura 

critică, respective instruirea ofiţerilor de legătură (OSL).  

În ceea ce priveşte dezvoltarea infrastructurii toate cele 6 proiecte vizează creșterea capacității 

instituţiilor beneficiare, în vederea securizării comunicaţiilor. În mod aplicat, se pot prezenta 

aplicat o serie de proiecte: (1) asigurarea securităţii, performanţei şi disponibilităţii sistemului 

informatic al Poliţiei Române în scopul creşterii capacității de stocare și de transmitere a 

datelor, concomitent cu asigurarea disponibilităţii  sistemelor care gestionează informații de 

interes polițienesc; (2) consolidarea infrastructurii de comunicaţii în nodurile RCVD, în scopul 

creşterii securităţii şi capacităţii de prelucrare a datelor prin implementarea unor tehnologii noi; 

(3) dezvoltarea conceptului de intelligence-led policing în Poliția Română (conducerea 

activității poliției pe baza informațiilor) pentru creșterea eficienței în prevenirea și combaterea 



 

 

infracționalității, inclusiv a celei transfrontaliere și organizate, precum și pentru facilitarea 

accesului și a schimbului de informații atât la nivel național cât și în cadrul cooperării 

polițienești internaționale. 

Proiectele sunt în derulare, nu se înregistrează întârzieri în atingerea obiectivelor sau 

indicatorilor. Două dintre proiecte au deja rezultate în îndeplinirea indicatorilor, acestea fiind 

în concordanţă cu graficul de realizare al activităţilor şi cu progresul financiar al proiectului. 

 

1.4.1. Ce progrese s-au realizat în ceea ce privește consolidarea capacității administrative 

și operaționale a statelor membre de protejare a infrastructurii critice în toate 

sectoarele activității economice, inclusiv prin parteneriate de tip public-privat și 

prin condiții mai bune de coordonare, cooperare, schimb și diseminare de know-

how și experiență în cadrul Uniunii și cu țările terțe relevante și cum a contribuit 

fondul la realizarea acestor progrese? 

 

În ceea ce priveşte obiectivul privind creşterea capacităţii operaţionale pentru protejarea 

infrastructurii critice se are în vedere implementarea unui proiect . 

Proiectul “Asigurarea comunicării și pregătirii unitare specifice protecției infrastructurii 

critice” implementat de Centrul de Coordonare a Protecţiei Infrastructurilor Critice vizează 

asigurarea pregătirei unitare specifice protecţiei infrastructurii critice. Activităţile proiectului 

vizează constituirea unei platforme naţionale dedicate pentru pregătirea continuă şi autorizarea 

unui număr de aproximativ 100 de ofiţeri de legătură pentru securitate din cele 10 sectoare de 

infrastructură critică, elaborarea şi diseminarea unui manual specific pentru aceştia, precum și  

organizarea a 2 conferinţe.  

La momentul 30.06.2017 indicatorul privind numărul de persoane instruite din cadrul 

instituţiilor de aplicare a legii a fost realizat (200%), durata instruirii fiind de 95 de zile (din 

cele 150 preconizate – 63%). În ceea ce priveşte numărul de grupuri de lucru ale experţilor se 

constată un progres de 93%. Din punct de vedere financiar progresul proiectului este de 9.90% 

(nu au fost încă realizate toate achiziţiile aferente proiectului), acesta fiind în concordanţă cu 

progresul tehnic realizat.  

 

1.4.2. Ce progrese s-au realizat în ceea ce privește crearea de conexiuni sigure și a unei 

coordonări eficiente între participanții la sistemele sectoriale de alertă rapidă și la 

cooperarea în caz de situații de criză la nivelul Uniunii și la nivel național și cum a 

contribuit fondul la realizarea acestor progrese? 



 

 

 

Programul naţional conţine măsuri care să conducă la stabilirea unor legături sigure şi a unei 

coordonări eficiente între autorităţile ce gestionează cooperarea în situaţii de criză la nivelul 

Uniunii şi la nivel naţional.  

În acest sens proiectul “PolHumint” derulat de Inspectoratul General al Poliţiei Romane prin 

Unitatea Centrală de Analiză a Informaţiilor are ca scop modernizarea infrastructurii pentru a 

îmbunătăţii lupta împotriva criminalităţii.  

Proiectul îşi propune să colecteze, în mod structurat, datele din activitatea informativă şi 

valorificarea acestora prin intermediul produselor din domeniul analizei informaţiilor în scopul 

creşterii eficienţei Poliţiei Române în Policy Cycle Serious Organised Crime Threat 

Assessment EMPACT. Activităţile proiectului au în vedere dotarea cu sisteme IT, platforme, 

autoturisme, realizarea de sesiuni de instruire pentru personalul din cadrul poliţiei, precum şi 

implementarea şi îmbunătăţirea de metode, procese şi fluxuri operaţionale. 

La momentul de faţă au fost demarate procedurile de achiziţie publică. Proiectul nu prezintă 

progres financiar, indicatorii de realizare neînregistrând modificări. Proiectul va conduce la 

creşterea indicatorilor de program SO6 R1 şi SO6 R2 şi se va urmări în perioada de durabilitate 

scăderea indicatorului de program S06 I1. Pe lângă aceştia proiectul vizează şi măsurile 

aferente Obiectivului Specific 5 al programului, rezultatele sale putând fi măsurate şi în cadrul 

întrebării 1.3.3. 

 

1.4.3. Ce progrese s-au realizat în ceea ce privește îmbunătățirea capacității administrative 

și operaționale a statelor membre și a Uniunii în vederea dezvoltării de evaluări 

cuprinzătoare ale amenințărilor și riscurilor și cum a contribuit fondul la realizarea 

acestor progrese? 

 

Programul naţional prevede acţiuni pentru a asigura infrastructura naţională pentru o mai bună 

colectare a datelor referitoare la crima organizată la nivel internaţional.  

În acest sens se are în vedere modernizarea infrastructurii SISPOL şi extinderea reţelei 

securizate SIENA (proiect “SISPOL 2”). Aceasta va conduce la creşterea capacităţii de 

colectare, stocare şi procesare a informaţiilor cu caracter poliţienesc, precum şi la diminuarea 

timpilor de răspuns către partenerii externi, acţiunea contribuind la asigurarea unui înalt nivel 

de securitate în Uniune. 

La acest moment precedurile de achiziţie publică sunt în derulare, proiectul neînregistrând 

progres financiar sau din punct de vedere al înregistrării indicatorilor. 



 

 

Proiectul cu titlul “Creşterea capacităţii de intervenţie a Poliţiei Române în combaterea 

terorismului” îşi propune să antreneze şi să doteze structurile de intervenţie ale Poliţiei 

Romane, în special în domeniul combaterii terorismului, în conformitate cu schemele de 

pregătire existente la nivel european şi în special conform practicilor dezvoltate în cadrul 

Grupului ATLAS.  

În prima parte a contractului au fost derulate şi încheiate procedurile de achiziţie publică, o 

parte din dotările prevăzute a fi achiziţionate prin proiect fiind deja puse în funcţiune. Astfel 

progresul proiectul este dat de progresul financiar al acestuia: 34.29%. Indicatorii proiectului 

nu au fost încă realizaţi având în vedere că ăştia ţin de formarea personalului, preconizata a 

începe după finalizarea achiziţiilor.  

Proiectul “Panouri de protectie balistică pentru limitarea exploziilor în aeroporturi” are în 

vedere realizarea de panouri de protecţie balistică pentru limitarea exploziilor în aeroporturi. 

Proiectul este unul de cercetare urmând să genereze expertiză privind protecţia balistică a unor 

locuri publice şi va constitui fundament pentru eventualele demersuri similare la nivelul 

Uniunii. La finalul implementării acestuia beneficiarul va putea pune rezultatele şi know-how-

ul generat la dispoziţia altor State Membre. Activităţile proiectului includ achiziţii, servicii de 

cercetare, întâlniri la nivel expert pentru testare, omologare de prototip şi de sistem şi 

diseminare.  

La 30.06.2017 au fost realizate achiziţiile pentru echipamente pentru înregistrarea/ stocarea şi 

prelucrarea rezultatelor în urma testelor balistice, consumabile, servicii de cercetare, au fost 

realizate 3 reuniuni la nivel de expert, urmând să se achiziţioneze servicii de cercetare pentru 

dezvoltare modelului experimental şi servicii de realizare al designului pentru disimularea 

prototipurilor. Gradul de implementare al proiectului din punct de vedere financiar este de 

41.51% şi corespunde nivelului de implementare din punct de vedere tehnic. Indicatorii de 

realizare ai proiectului vor fi atinşi ulterior omologării sistemului, singurul indicator ce va 

suferi modificări pe parcursul proiectului fiind numărul de reuniuni la nivel de expert (42.85% 

la momentul actual). 

Proiectul “Consolidarea securităţii aviatice prin utilizarea Computer Based Training” vizează 

dezvoltarea unei platforme informatice de tip Computer Based Training (CBT) și instruirea 

operatorilor de securitate ce desfăşoară activităţi specifice în domeniul securităţii aviaţiei 

civile, avand ca scop creşterea eficienţei controlului de securitate în aeroporturile aviaţiei 

civile, prin dezvoltarea deprinderilor/ abilităţilor operatorilor de securitate în interpretarea 

imaginilor radioscopice aferente echipamentelor cu raze X. Nivelul de pregatire va fi 



 

 

îmbunăntățit pentru cel puţin 70 % dintre operatorii de securitate ce desfăşoară activităţi 

specifice.  

Proiectul “Consolidarea securităţii aviatice prin utilizarea Computer Based Training” 

implementat de Serviciul Român de Informaţii – Direcţia Generală de Prevenire şi Combatere 

Terorism are ca scop consolidarea capabilităţilor naţionale în domeniul securităţii aviatice prin 

dotarea cu o platformă informatică specializată pentru pregătirea operatorilor de securitate din 

cele 16 aeroporturi din România, în ceea ce priveşte analiza şi interpretarea imaginilor 

radioscopice, având ca rezultat îmbunătăţirea capacităţii acestora de a identifica articolele 

interzise, prin utilizarea echipamentelor cu raze X.  

Până la 30.06.2017 procedura de achiziţie pentru platformă a fost finalizată, aceasta fiind 

utilizată pentru instruirea operatorilor. Activitatea de instruire este în curs de realizare, 

indicatorii obținuți până în acest moment fiind de 996 de persoane care au beneficiat de 

instruire din cele 1024 preconizate (97.27%), numărul de ore petrecut în cadrul aplicaţiei fiind 

de 9.448,04, 13.98% din numărul de 67.584 ore preconizate prin proiect.  Progresul financiar 

al proiectului este de 86.26%, fiind în conformitate cu progresul tehnic al proiectului. Nu există 

întârzieri ale activitalor şi nu s-au materializat riscuri privind neîndeplinirea indicatorilor sau 

rezultatelor proiectului.  

Indicatorii proiectelor de mai sus vizează şi măsurile aferente Obiectivului Specific 5 al 

programului, rezultatele sale putând fi măsurate şi în cadrul întrebării 1.3.3. 

  



 

 

2. Eficiența 

 

Intrebare generala:  

A produs fondul efectele dorite la costuri rezonabile? 

 

În cadrul programului FSI există la momentul 30.06.2017 în implementare 45 de proiecte de 

monopol de drept. Din aceste proiecte nu există nici un proiect finalizat, toate proiectele având 

caracter multianual. Astfel, pentru Obiectivul specific (OS) 1 - Vize sunt în implementare 4 

proiecte, pentru OS2 – Frontiere sunt în derulare 13 proiecte, pentru OS3 – Suport Operaţional 

se desfăşoară 13 proiecte, OS5 – prevenirea şi combaterea criminalităţii – 9 proiecte şi OS6 – 

riscuri şi situaţii de criză – 6 proiecte. 

Rezonabilitatea costurilor poate fi analizată plecând de la numărul de nereguli identificate în 

proiecte şi analiza eficienţei procedurilor de lucru ale structurii de management la nivel de 

program. În baza experienţei derulării de evaluări la nivelul altor programe operaţionale cu 

finanţare nerambursabile constatăm similaritatea procedurilor de lucru ale autoritatilor 

competente în raport cu prevenirea, detectarea şi raportarea neregulilor.  

Până la momentul 30.06.2017, în cadrul programului nu au fost identificate nereguli sau 

indicatori de fraudă. Totuşi, menţionăm că proiectele sunt în stadiul în care achiziţiile publice 

realizate în cadrul acestora au fost finalizate într-un grad relativ mic. Din numărul de 45 de 

proiecte demarate 23 au proceduri de achiziţie finalizate (13 fiind aferente OS3 – acorduri 

cadru pentru mentenanţa).  

Până la 30.06.2017 au fost realizate 10 misiuni de control pentru un nr de 11 proiecte de 

monopol în cadrul FSI şi nu au fost înregistrate corecţii financiare sau reduceri de sume aferente 

valorilor decontate de la Uniune. 

Un alt indicator al rezonabilitatii costurilor îl reprezintă resursele investite raportate la gradul 

de îndeplinire al activităţilor şi obiectivelor. Din acest punct de vedere, evaluarea realizată la 

nivelul fiecărui proiect în parte nu a surprins inadvertenţe cu privire la acest raport. 

Din punct de vedere al programului, luând în considerare OS1, OS2, OS 3, OS5 şi OS6, 

constatăm o rată de progres financiar de 4.62% (1.007.458,35 euro cheltuit raportat la 

21.786.542,97 euro previzionat în cadrul programului). Din analiză comparativă a progresului 

financiar (exclusiv cheltuielile de asistență tehnică) în raport cu gradul de realizare al 

indicatorilor de program şi a indicatorilor specifici proiectelor raportaţi în cadrul rapoartelor 

de progres la 30.06.2017 rezultă o echitate în ceea ce priveşte rezonabilitatea costurilor.  



 

 

În detaliu, în ceea ce priveşte OS1, indicatorii asumaţi prin proiecte privind dotarea celor 130 

de consulate ale României, este atins în proporţie de 100%, având în vedere că au fost 

achiziţionate echipamente şi software pentru acestea, însă proiectele nu sunt finalizate, 

indicatorul fiind raportat ca număr şi nereflectand nivelul de dotare stabilit prin proiect. 

Referitor la OS2 nu există progres în ceea ce priveşte indicatorii, progresul financiar raportat 

fiind foarte scăzut (0,01%). Referitor la OS3 în ceea ce priveşte indicatorii, progresul financiar 

raportat este scăzut (4,84%). OS5 şi în special OS6 (care are în componenta şi indicatori 

aferenţi OS5) au un nivel de realizare mai mare al indicatorilor de program, aspect direct 

proporţional cu procentul de cheltuieli realizate (9,75% pentru OS5 şi 6,72% pentru OS6). 

Referitor la analiza costului unitar raportat la rezultatul obţinut au putut fi extrase date din 2 

proiecte, rezultând cheltuieli de 50,61 euro / persoană / zi pentru organizarea unei conferinţe 

(întâlnire de lucru experţi) şi 77,98 euro /zi de instruire/ persoană instruită. Având în vedere 

specificul diferit al tipurilor de instruiri şi în baza faptului că acestea pot fi realizate cu 

lectori/experţi internaţionali sau locali, alte proiecte pot genera rate diferite, acest lucru 

neînsemnând lipsa unei rezonabilități a costurilor pentru acele tipuri de activităţi. O analiză 

corectă, din acest punct de vedere, poate fi realizată ulterior finalizării proiectelor şi trebuie să 

aibă în vedere atât implementarea proiectelor, cât şi măsurile de sustenabilitate avute în vedere 

şi implementate după finalizarea acestora (utilizarea dotărilor pentru cursuri ulterior 

implementării proiectelor, utilizarea materialelor de curs pentru instruirea personalului după 

finalizarea contractelor de servicii de instruire, fluctuaţia personalului şi impactul instruirii în 

raport cu indicatorii de program raportaţi). 

În ceea ce priveşte economiile rezultate din proiectele aflate in implementare se observă un 

procent ce variază între 10% şi 50% din valoarea preconizată iniţial pentru achiziţia de servicii 

sau de dotări, acest lucru datorându-se în principal procedurilor competitive de achiziţie 

publică. Colectând informaţiile la nivel de program rezultă un procent de economii rezultate 

din totalul cheltuielilor raportate până la 30.06.2017, după cum urmează: OS1 – 6,68%, OS5 – 

22,73% si OS6 – 7,37%. Pentru OS2 nu au fost calculate economii ţinând cont că proiectele 

raportează un progres financiar nesemnificativ, în timp ce pentru OS3 au fost încheiate acorduri 

cadru care până la 30.06.2017 nu prezintă economii cuantificabile. Cu toate acestea, pentru 

componenta Frontiere, având în vedere că sub Obiectivele Specifice nu toate proiectele au fost 

contractate la nivelul AR, cifrele de mai sus sunt relative și redau strict situația de la 

30.06.2017. 

În concluzie, pe baza analizei cuantificabile realizate mai sus, putem afirma că rezultatele atinse 

au respectat principiul de rezonabilitate a costurilor.  



 

 

Conversia între sumele raportate în lei şi cele din prezentul raport de evaluare au avut la bază 

un curs mediu euro/ leu de 4,50. 

  



 

 

2.1.Măsura in care fondul a produs efectele scontate la costuri rezonabile din punctul de 

vedere al resurselor financiare și umane mobilizate 

 

În ceea ce priveşte OS 1 al programului – Sprijinirea unei politici comune în materie de vize, 

există în derulare la 30.06.2017 un număr de 4 proiecte avînd ca beneficiar MAE care prevăd 

lucrări de reamenajare a sediilor oficiilor consulare (3 consultate) şi dotare cu echipamente IT 

a unui sistem existent (sistem informatic SNIV).  

Ţinând cont că pentru cele 3 proiecte în care sunt prevăzute lucrări la consulatele de la Cape 

Town, Havana şi Pretoria nu au fost încă finalizate procedurile de achiziţie publică, prin urmare 

nu au generat costuri, raportăm eficientă la nivelul proiectului “Dezvoltarea Sistemului 

Naţional de Informaţii privind Vizele – SNIV”. 

Astfel, progresul financiar al proiectului anterior menționat este de 13.28%, acesta înregistrând 

economii în procent de 0.96% din întreaga valoare a proiectului. Având în vedere că achiziţiile 

s-au derulat în conformitate cu legislaţia în vigoare (neexistând corecţii financiare aplicate până 

la 30.06.2017), putem concluziona că raportul cost/rezultat este unul în conformitate cu preţul 

pieţei, iar cuantificarea resurselor în raport cu gradul de îndeplinire al activităţilor şi 

obiectivelor este corect conform momentului evaluării. 

Obiectivele 2 şi 3 ale programului au în vedere dotarea structurilor beneficiare ale proiectelor 

finanțate prin componenta vize şi frontiere, astfel încât rezonabilitatea costurilor se poate 

măsura prin prisma economiilor realizate în cadrul proiectelor.  

Astfel, pentru Obiectivul 2 au fost înregistrate economii pe proiectul “Achiziţie echipamente 

optoelectronice pentru detecţie şi identificare: Aparatura de vedere pe timp de noapte cu 

intensificator de imagine” (107.952,06 euro reprezentând 26.95% din valoarea proiectului) şi 

“Mentenanţa şi modernizarea sistemului informatic SIRENE” (474,67 euro reprezentând 

9.36% din valoarea totală a cheltuielilor efectuate în cadrul contractului). Celelalte proiecte 

aferente OS2 nu au înregistrat cheltuieli până la 30.06.2017.  

În ceea ce priveşti OS3 – suport operaţional, contractele încheiate în cadrul proiectelor de 

finanţare sunt de tipul acordului cadru. În acest sens, nu putem avea în vedere realizarea de 

economii în cadrul acestora până la finalizarea proiectelor. Având în vedere realizarea de 

proceduri de achiziţie în conformitate cu legislaţia în vigoare, eficienta utilizării fondurilor este 

dată de rezultatele pe care programul le are, şi anume, menţinerea funcţionalităţii continue a 

sistemelor deja implementate ce beneficiază de mentenanţa preventivă, corectiva, adaptiva și 

evolutiva. 



 

 

Obiectivul 5 al programului prevede atât activităţi de dotare, cât şi organizarea de conferinţe şi 

training-uri.  

În cadrul proiectului “Consolidarea capacităţii de combatere a traficului de persoane” au fost 

înregistrate economii în valoare de 20.418,97 euro, reprezentând 52,84% din valoarea 

cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului. Conferinţa anuală organizată s-a desfăşurat pe 

parcursul a 3 zile, fiind prezente 120 de persoane, rezultând un cost unitar de 50,61 euro / 

persoană / zi. 

În cadrul proiectului “Investigarea infracţionalităţii informatice şi analiza probelor digitale” au 

fost realizate economii de 197.896,95 euro, reprezentând 23.03% din valoarea bugetului 

cheltuit până în prezent. Economiile sunt rezultate în urma achiziţiei echipamentelor în condiţii 

de piaţă, acestea fiind livrate în urma unor contracte de furnizare încheiate pe baza unei 

proceduri de licitaţie publică. 

În ceea ce priveşte proiectul “Mecanisme eficiente de prevenire şi combatere a corupţiei în 

administraţia publică” au fost realizate activităţi de formare, organizarea unei conferinţe, 

precum şi dotarea Direcţiei Generale Anticorupţie cu echipamente necesare realizării instruirii. 

Având în vedere complexitatea proiectului şi a temelor abordate în cadrul instrurii nu se poate 

cuantifica un cost/zi de instruire / personal instruit, însă în conformitate cu ultimul raport de 

progres putem afirma că aceste costuri au fost rezonabile, achiziţiile fiind făcute în contextul 

aplicării legislaţiei în vigoare. Proiectul este încă în derulare şi nu prevede economii până la 

această dată. 

Referior la proiectul “Îmbunatăţirea capacitaţii analitice pentru consolidarea managementului 

integrat al situaţiei operative” au rezultat economii de 29.588,42 euro în urma atribuirii 

contractului de servicii de instruire în domeniul analizei operaţionale. Acestea reprezintă 

32.59% din valoarea din contractul de finanţare. Analizând costul instruirii rezultă o medie de 

77,98 euro /zi de instruire/ persoană instruită.   

În ceea ce priveşte obiectivul specifică 6, pentru proiectele “Panouri de protecţie balistică 

pentru limitarea exploziilor în aeroporturi” şi “Asigurarea comunicării şi pregătirii unitare 

specifice protecţiei infrastructurii critice”, eficiența acestora nu poate fi determinată la acest 

moment. Primul este un proiect de cercetare ale cărui rezultate vor putea fi cuantificate după 

finalizarea acestuia, iar cel de-al doilea prevede atât dotarea cu o platformă de e-learning, cât 

şi organizarea de instruiri training (ambele tipuri de activităţi fiind în curs de derulare). Astfel 

nu se poate stabili un cost mediu/persoană instruită/zi având în vedere că până la finalizarea 

activităţii de training nu pot fi cuantificate toate cheltuielile care conduc la realizarea instruirii. 



 

 

Proiectul “Creşterea capacităţii de intervenţie a Poliţiei Române în combaterea terorismului” 

are în vedere dotarea şi formarea de personal. Achiziţiile realizate până în prezent au fost 

realizate prin proceduri de licitaţii deschise, înregistrându-se economii de 87.956,44 euro, 

6.05% din valoarea bugetului pentru achiziţiile efectuate. 

În ceea ce priveşte proiectul “Consolidarea securităţii aviatice prin utilizarea Computer Based 

Training”, costul instruirii în termeni de preţ / persoană instruită / oră va putea fi determinat 

după realizarea în întregime a indicatorilor şi va trebui să ia în calcul şi valoarea dotărilor 

realizate prin proiect (platforma informatică specializată de tip Computer Based Training). În 

ceea ce priveşte achiziţia platformei a fost realizată o economie de 55.555,55 euro în urma 

procedurii de licitaţie deschise, aceasta reprezentând 15.90% din valoarea totală a proiectului. 

În ceea ce priveşte costurile de personal considerăm că ele sunt rezonabile, managementul 

proiectului nedepăşind 5% din valoarea proiectului, iar salariile echipei de implementare fiind 

în general mici. În vederea rezonabilității costurilor şi a asigurării unui management financiar 

eficient, a existat o limitare a numărului personalului care poate fi remunerat prin proiect. 

  



 

 

2.2.Măsuri ce au fost întreprinse pentru prevenirea, detectarea, raportarea și urmărirea 

cazurilor de fraudă și a altor nereguli și ce rezultate au avut aceste măsuri 

 

Pentru prevenirea, detecţia, raportarea şi aplicarea măsurilor de follow-up în cazuri de fraudă 

şi nereguli sunt implementate la nivelul programului FSI mai multe proceduri care conduc către 

implementarea acestor aspecte.  

În acest sens, atribuţia de verificare şi detectare a neregulilor a fost delegată de AR către AD 

FSI, fiind încheiat un acord de delegare prin care DGMIFN din cadrul MDRAPFE îndeplineşte 

funcţia de structură de control pentru FSI. Verificările se derulează în conformitate cu 

prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 aprobată, cu modificările şi 

completările ulterioare. În acordul de delegare antemenționat, prin art. 10, 12 şi 13 se stabileşte 

modul prin care se va evita un potenţial conflict de interese, obligativitatea AD FSI de a sesiza 

DLAF în cazul unor constatări de nereguli, întocmirea documentelor ulterior identificării unor 

abateri, precum şi posibilitatea ca Autoritatea Delegată să emită instrucţiuni şi proceduri de 

lucru, cu avizul prealabil al AR. 

În acest sens, la nivelul fiecărei autorităţi care face parte din sistemul de management și control 

FSI (AR, AD FSI, ADF) există proceduri de lucru care să prevină eventualele nereguli, printre 

acestea enumerăm procedurile AR:  

Conform procedurii AR 5 privind raportarea asupra implementării proiectelor de asistenţă 

tehnică, monopol de drept și scheme de grant FAMI – FSI, ori de câte ori ofiţerii responsabili 

întâmpină dificultăţi în clarificarea unor documente sau situaţii aferente implementării de către 

BFMD/BFAT/BFSG, aceştia vor analiza, împreună cu șeful SFD, necesitatea unor vizite de 

monitorizare pentru verificarea realităţii progreselor consemnate în rapoartele transmise de 

aceștia. 

P AR 6 este procedura pentru control administrativ şi la faţa locului pentru proiectele finanţate 

din Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne. Procedura conţine liste 

de verificare pentru eligibilitate, informare şi publicitate, realitatea investiţiei, păstrarea 

documentelor şi menţinerea pistei de audit, lista de verificare integrală a procedurii de atribuire 

a contractelor de achiziţie publică cu legislaţia aplicabilă la data desfăşurării procedurii de 

atribuire, lista de verificare financiară. Selectarea proiectelor pentru realizarea de controale 

administrative şi la faţa locului se face în baza procedurii AR 12 privind analiza riscurilor şi 

implementarea de măsuri preventive. 

P AR 9  procedura privind controlul atribuţiilor delegate are ca scop stabilirea modalităților de 

monitorizare și control a atribuţiilor delegate autorităţilor din cadrul Sistemului de 



 

 

Management şi Control aferent FAMI şi FSI, de valorificare a constatărilor rezultate în urma 

controalelor la fața locului, precum și de autoevaluare a activității Autorității Responsabile prin 

prisma Notei CE de evaluare a sistemului de management și control și cu privire la principiile, 

criteriile aplicate când se determină corecțiile financiare făcute de Comisie. 

P AR 11 are drept scop prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea 

și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora aşa cum 

sunt ele definite în Ordonanța de urgență nr. 66 din 29 iunie 2011, cu modificările și 

completările ulterioare, privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în 

obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente 

acestora, precum şi în Decizia Comisiei C (2013) 9527 privind instituirea și aprobarea 

orientărilor pentru stabilirea corecțiilor financiare pe care Comisia trebuie să le aplice, în cazul 

nerespectării normelor în materie de achiziții publice, asupra cheltuielilor finanțate de Uniune 

în cadrul gestiunii partajate. 

PAR 16 este creată în vederea stabilirii modalităților de monitorizare și control în cazul 

suspiciunilor de fraudă, pentru proiectele derulate prin fondurile din domeniul Afaceri interne. 

Scopul procedurii este ca Autoritatea Responsabilă să protejeze interesul financiar al Comisiei 

Europene împotriva oricăror nereguli/fraude, prin efectuarea de controale pe toată durata de 

implementare şi de efectuare a plăților în cadrul contractelor finanţate prin fondurile din 

domeniul Afaceri interne la nivelul beneficiarilor, în baza unui plan aprobat, inopinat, în urma 

unei sesizări sau autodenunţ. Procedura conţine Lista de verificare privind incidența 

indicatorilor de fraudă în cazul controlului la fața locului privind derularea procedurilor de 

atribuire a contractelor de achiziție publică şi Lista de verificare privind incidența indicatorilor 

de fraudă în cazul misiunilor de monitorizare/control la faţa locului. 

P AR 17 este creată în vederea evitării apariţiei conflictelor de interese în cadrul proiectelor 

derulate prin FSI și FAMI, precum şi principalele acţiuni legate de aceste activități, conform 

art. 27 din Regulamentul (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 

aprilie 2014 de stabilire a dispozițiilor generale privind Fondul pentru azil, migrație și integrare, 

precum și instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea polițienească, prevenirea și 

combaterea criminalității și gestionarea crizelor. Scopul procedurii este ca autoritatea 

responsabilă să se asigure că ofiţerii implicaţi pe toată durata de desfăşurare a programului 

(evaluare fişelor de proiect, procedura de achiziţie, etapa de monitorizare/control la faţa 

locului), vor completa declaraţii privind absenţa conflictului de interese. Procedura conţine 

Lista de verificare a conflictului de interese. 



 

 

Până la 30.06.2017, pe baza aplicării listelor de verificare şi a paşilor descrişi de procedurile 

amintite mai sus nu au fost identificate nereguli sau fraude în implementarea programului. Au 

fost derulate 10 misiuni de control pentru un nr de 11 proiecte de monopol în cadrul FSI şi nu 

au fost identificate nereguli. 

Referitor la prevenirea şi identificarea potenţialelor nereguli/ fraude, în contractele de finanţare 

semnate între AR şi beneficiari, în Anexa 2 – Condiţii Generale, cap. 9 – Nereguli, suspendarea 

plăţilor, corecţii financiare, conflictul de interese şi răspunderea exista o serie de clauze prin 

care se detaliază modalitatea în care aceste derapaje se vor remedia, răspunzătorii pentru fiecare 

în parte, precum şi modalităţi de evitare a conflictului de interese. 

Conform studiului de caz aferent evaluării intermediare aferent proiectelor “Îmbunătăţirea 

capacitaţii analitice pentru consolidarea managementului integrat al situaţiei operative” şi 

“Imbunantatirea capacitaţilor investigative ale sistemului de apărare cibernetică de la nivelul 

Ministerului Afacerilor Interne (CERT-INT) – FORENSINT” au existat controale de la 

Direcţia de Audit Public Intern, Comisia Europeană (vizita de monitorizare) şi misiune de 

control DFEN. În cadrul acestor verificări nu au fost constatate probleme cu privire la 

implementarea proiectelor.  

  



 

 

3. Relevanța 

 

Intrebare generala: 

Au corespuns obiectivele intervențiilor finanțate din fond nevoilor reale? 

 

În urma analizei programului FSI şi a celor 45 de proiecte aflate în implementare până la 

30.06.2017, putem concluziona că nevoile adresate prin program corespund nevoilor 

identificate în proiecte.  

Programul naţional a fost dezvoltat pe baza Minutei Dialogului Politic între Comisie şi 

România, documentul cuprinzând principalele priorități strategice în domeniul afaceri interne 

și aflate în competența MAI. 

Plecând de la acest document, AR a transmis către potenţialii beneficiari identificaţi ai fondului 

priorităţile de finanţare, acţiunile eligibile, precum şi grila de evaluare și a demarat un proces 

de consultare cu toate structurile potențial eligibile. Regulile de eligibilitate au fost emise mult 

mai târziu prin OMAI 76/2015. 

În urma acestei consultări, beneficiarii, pe baza nevoilor lor, au trimis către AR fișele sintetice 

de proiect. Pe baza analizei fișelor sintetice şi evaluării acestora, s-a întocmit Programul 

Naţional, pentru componentele FSI Frontiere și Vize şi FSI Cooperare Polițienească. PN astfel 

întocmit a fost supus aprobării conducerii MAI și apoi transmis CE, spre aprobare. Programul 

Naţional a fost transmis CE iniţial pe e-mail la data de 31.11.2013, ulterior când SFC a devenit 

operaţional a fost retransmis în martie 2015. 

În urma acestei consultări, beneficiarii, pe baza nevoilor lor, au trimis către AR fișele sintetice 

de proiect. Evaluarea acestora s-a realizat de un număr de 4 comisii, după cum urmează: 

Comisia de Evaluare a Eligibilităţii, Comisia de Evaluare CCTI, Comisia de experţi în logistică 

şi Comisia de experţi IT&C. În cadrul Comisiei de Evaluare a Eligibilităţii, toate fişele de 

proiect au fost evaluate prin prisma următoarelor aspecte: eligibilitate, încadrarea în capitolele 

trasate de Comisia Europeană. respectarea priorităţii naţionale, dar şi a nevoilor fiecărei 

instituţii. calitatea întocmirii fiselor de proiect cu respectarea principiilor Project Cycle 

Management.  

Astfel, pe baza modului de constituire a programului naţional se observa că acesta răspund, în 

mod clar, nevoilor identificate de beneficiari şi prioritizate la nivelul AR. 

Pentru a determina modul în care nevoile proiectelor sunt adresate la momentul realizării 

evaluării intermediare, au fost incluse în interviurile cu beneficiarii întrebări legate de 

necesitatea implementării proiectului (descrisă în fişa detaliată de proiect) în corespondență cu 



 

 

necesităţile actuale, modificările în ceea ce priveşte nevoile pe parcursul implementării şi a 

necesitaţilor noi ce nu au fost adresate de proiect.  

Răspunsurile beneficiarilor au reliefat faptul că, pe parcursul proiectelor, nu au existat 

modificări privind nevoile instituţionale, iar modificările, la nivel de proiect, au fost realizate 

prin notificări, acestea fiind minore sau majore concretizate, pentru cele din urmă fiind 

incheiate acte adiţionale ale contractelor de finanţare nerambursabilă. În ambele situaţii, 

modificările minore sau majore sunt aprobate de AR și agreate de ADF. 

Astfel, concluzionăm că, la nivel de program şi de proiect, sunt în funcţiune mecanisme 

eficiente care permit realizarea unei corespondenţe în timp real a programului şi a proiectului 

cu nevoile existente.  

  



 

 

3.1. Modul in care obiectivele stabilite de statul membru în programele sale naționale au 

răspuns la nevoile identificate 

 

Programul naţional a fost dezvoltat pe baza Minutei Dialogului Politic între Comisie şi 

România, document cuprinzând principalele priorități strategice în domeniul afaceri interne și 

aflate în competența MAI. 

Plecând de la acest document, AR a transmis către potenţialii beneficiari identificaţi ai fondului 

principalele reguli de eligibilitate și a demarat un proces de consultare cu toate structurile 

potențial eligibile. 

În urma acestei consultări, beneficiarii, pe baza nevoilor lor, au trimis către AR ideile lor de 

proiecte. Pe baza analizei ideilor de proiecte şi a evaluării acestora, s-a întocmit Programul 

Naţional, pentru componentele FSI Frontiere şi FSI Cooperare Polițienească. PN astfel 

întocmit a fost supus aprobării conducerii MAI și apoi transmis CE, spre aprobare. 

Astfel, pe baza modului de constituire a programului naţional se observa că acesta răspund în 

mod clar nevoilor identificate de beneficiari şi prioritizate la nivelul AR.  

Aşa cum reiese din cap. 3.1. din fişele sintetice, toate proiectele au fost elaborate pe baza 

nevoilor prevăzute în strategiile naţionale. Printre acestea, prezentam câteva dintre ele, fără a 

fi considerate exhaustive: Strategia Naţională de Apărare a Ţării 2015 -2019, Strategia 

Naţională de Management Integrat a Frontierei, Strategia Naţională împotriva Traficului de 

Persoane 2014 -2016, Strategia Naţională de Ordine şi Siguranţa Publică 2015 – 2020, Strategia 

pentru Consolidarea Administraţiei Publice 2014 -2020, Strategia Poliţei Romane 2012 -2016. 

Pentru a evalua relevanta programului, modul în care acesta răspunde la nevoile identificate în 

strategiile naţionale şi la problemele identificate, a fost făcută o analiză a modului în care 

obiectivele intervenţiei FSI le adresează pe acestea. Din analiza rezulta că nu exista 

neconcordante intre obiective şi nevoile curente. Având în vedere că proiectele se afla în 

derulare (nefiind proiecte finalizate până la momentul 30.06.2017) nu se poate determina 

impactul acestora şi modul în care acesta ar fi putut să producă efecte în schimbarea nevoilor, 

aşa cum au fost acestea identificate în fişele sintetice şi detaliate, ulterior, în fişele detaliate. 

Toate obiectivele naţionale sunt însoţite de acţiuni, în cadrul acestora detaliindu-se proiectele 

ce se vor implementa în cadrul lor. Astfel verificarea încadrării proiectelor în Programul 

naţional se realizează uşor, structura acestuia, precum şi indicativul proiectului arătând direct 

către locul din PN în care proiectul se încadrează. În urma trecerii în revistă a celor 45 de 

proiecte aflate în implementare în cadrul FSI concluzionam ca toate sunt relevante pentru PN 

şi răspund nevoilor identificate în acesta. 



 

 

Mai mult decât atât, pe măsura ce Beneficiarii identifica noi prioritati de finanțare, exista 

stabilit la nivelul Comisiei și preluat la nivel național mecanismul de revizuire a PN prin 

inserarea unor noi Acțiuni pe baza noilor nevoi identificate. Pe cale de consecinta, se asigura o 

permanenta adresare nevoilor identificate la nivel național în acest domeniu. 

 

3.2.Măsuri luate de statul membru pentru a face față schimbarii nevoilor 

 

Managemenul schimbării a fost acoperit de AR atât la nivel de program, cât şi la nivel de 

proiecte.  

La nivel de program, este în aplicare procedura AR 2 care prevede modul şi situaţiile în care 

PN este modificat. Astfel, tipurile de schimbări care conduc la revizia PN sunt: 

a. Revizie bazată pe cerințele actelor de bază sau alte instrumente juridice care urmează să fie 

puse în aplicare prin regulamente specifice ale FAMI/FSI. Alocarea de sume suplimentare la 

programul național ar trebui să fie întotdeauna realizată printr-o revizie a PN. De asemenea, 

reviziile PN pot fi necesare ca urmare a rezultatelor reviziilor intermediare sau a 

recomandărilor din rapoartele de evaluare Schengen. 

b. Acțiunile Specifice. Sumele alocate Acțiunilor Specifice din cadrul PN au fost aprobate 

odată cu aprobarea acestora. Suplimentarea poate fi făcuta la revizia intermediară a PN. 

c. Revizii intermediare. În 2018, CE și SM vor analiza situația implementării PN conform 

rapoartelor intermediare „mid term review”. În urma analizei, PN pot fi revizuite conform 

art.15(2) din Regulamentul 514/2014. 

d. Evaluării Schengen - în cazul FSI Frontiere programul naţional se poate revizui ca urmare a 

recomandărilor emise în urma evaluărilor Schengen (de ex. în situaţia în care este necesară 

finanţarea unui nou obiectiv). 

Revizia PN poate fi realizată cu sau fără aprobarea Comisiei, în funcţie de tipul modificărilor 

necesare. Pentru a creşte sau diminua cu peste 15% valoarea de bază a alocărilor pentru un OS, 

pentru introducerea de noi obiective naţionale sau pentru a finanţa componente de suport 

operaţional este necesar acordul CE.  

Înaintea de operarea oricăror modificări ale PN, statele membre trebuie să consulte CE prin 

sistemul informatic SFC 2014. În acest sens, CE va analiza cu atenție propunerea de modificare 

și va decide dacă este nevoie de revizie oficială sau informală. 

Dacă este nevoie de o revizie oficială a PN, CE va solicita, via SFC, trimiterea de către SM a 

PN. În cazul în care nu este nevoie de o revizuire oficială, modificările vor fi menționate în 

rapoartele anuale transmise către COM. 



 

 

La primirea deciziei Comisiei Europene de aprobare a PN, responsabilul din cadrul AR 

transmite informare, în acest sens, Beneficiarilor FSI. 

Toate modificarile PN indiferent dacă necesita sau nu aprobarea oficiala a Comisiei Europene, 

sunt aprobate a priori de Comitetul Director, conform OMAI nr.77/2015, cu modificarile și 

completarile ulterioare. 

În ceea ce priveşte modificările realizate, la nivel naţional - Denumirea Acțiunii 9, respectiv 

„Mentenanţa sistemelor IT” a fost modificată în “Mentenanța și modernizarea sistemelor IT”, 

“Prioritatea de finanțare - Achiziţie de servicii de mentenanţă și suport tehnic post-garanție 

pentru infrastructura IT&C a N.SIS II România, modernizarea și dezvoltarea sistemului 

informatic național N.SIS II”, pentru a se asigura și finanțarea obiectivului de „modernizare și 

dezvoltare a sistemului informatic național N. SIS II” cu încadrarea în bugetul  alocat Priorității 

de finanțare - Achiziţie de servicii de mentenanţă și suport tehnic post-garanție pentru 

infrastructura IT&C a N. SIS II România, respectiv 7.200.000 euro. AR a procedat la 

modificarea PN FSI, prin includerea în cadrul Acțiunii 9, spre finanțare, a obiectivului de 

modernizare și dezvoltare a sistemului informatic național N.S.I.S. II, cu încadrarea în bugetul 

alocat inițial acestei Acțiuni, fără alte implicații bugetare (redistribuiri sau suplimentare). 

PN a fost revizuit în baza unei alocări financiare suplimentare pentru FSI Cooperare 

Polițienească, varianta actualizată de PN fiind transmise către Comisie ulterior datei de 

30.06.2017. 

La nivel de proiect, managementul schimbării este realizat prin notificări ce vizează modificări 

minore sau majore, cele din urma presupunâand încheierea unor  acte adiţionale. În cadrul 

implementării proiectelor, modificarea fișelor detaliate de proiect de monopol se impune a fi 

efectuată doar în situația modificărilor majore (orice modificare a sumelor pe categoriile de 

cheltuieli aprobate, orice modificare care afectează obiectivul proiectului, scopul, valoarea 

totală, durată, activitățile și indicatorii de rezultat ai proiectului sau orice schimbări care ar pune 

în discuţie decizia de acordare a finanţării nerambursabile, precum și eligibilitatea 

Beneficiarului proiectului). Pentru modificări minore nu a fost impusă refacerea fișei de proiect 

detaliate.  

Principale tipuri de modificări solicitate de beneficiari au vizat modificări instituţionale în ceea 

ce priveşte denumirea beneficiarului, prelungirea perioadei de implementare, modificări la 

nivel de buget prin mutarea sumelor între categorii, modificări de personal în echipa 

proiectului, modificări în ceea ce priveşte echipamentele achiziţionate pe baza progresului 

tehnologic, etc. 



 

 

Procedura AR 3 reglementează modul de realizare al schimbărilor de la nivel de proiect, 

precum şi tipul de modificare şi modul în care se va realiza această (notificare sau act adiţional). 

În plus modificările sunt reglementate și prin contractul de finantare nerambursabilă, cap. 13 

din Anexa 2 – Conditiile generale ale contractelor de finanțare nerambursabilă. 

  



 

 

4. Coerența 

 

Intrebare generala: 

Obiectivele stabilite în programul național au fost coerente cu cele stabilite în alte programe 

finanțate din resurse ale UE și valabile în domenii similare de activitate? Coerența a fost 

asigurată și pe durata utilizării fondului? 

 

În domeniul de activitate finanţat de FSI  mai sunt derulate proiecte finanţate prin instrumente 

financiare nerambursabile ale UE, care au ca obiectiv principal stimularea, sprijinirea și 

dezvoltarea cooperării transfrontaliere în lupta împotriva fraudei și corupției care afectează 

interesele financiare ale Uniunii Europene, controlului frontierelor, inclusiv combaterea 

contrabandei cu țigări, prin schimb de experiență și bune practici între autoritățile anticorupție 

ale țărilor vecine din sud – estul Europei și diseminarea de cunoștințe, în special cu privire la 

o mai bună identificare a riscurilor în scopuri investigative. 

Este avută în vedere eficientizarea sistemului de acțiune al Ministerului Afacerilor Interne în 

investigarea și combaterea fenomenului de corupție, prin instruirea de specialitate, tehnică şi 

operativă, a personalului ministerului. Pentru desfăşurarea în condiţii foarte bune a instruirilor 

de specialitate, sunt asigurate servicii de transport aerian.  

Astfel, proiectele “Întărirea capacităţii operaţionale a DGA, de prevenire şi combatere a 

faptelor de corupţie, inclusiv în achiziţiile publice – componenta cooperare poliţienească, 

Beneficiar DGA şi “Mecanisme eficiente de prevenire şi combatere a corupţiei în administraţia 

publică” - Componenta cooperare poliţienească, Beneficiar DGA sunt complementare cu 

următoarele două proiecte, finanţate prin programele OLAF și Hercule III OLAF/2016/D1/063 

- Îmbunătăţirea cooperării transfrontaliere  pentru prevenirea şi combaterea fraudei, corupţiei 

şi a infracţiunilor conexe în sud-estul Europei şi OLAF/2016/D1/052  -  Eficientizarea 

sistemului de acțiune al Ministerului Afacerilor Interne în investigarea și combaterea 

fenomenului de corupție. În acest context, un obiectiv al proiectului OLAF Hercule III 

OLAF/2016/D1/063 este reprezentat de crearea unei rețele comune de lucru între România, 

Bulgaria, Ungaria și Ucraina, în vederea facilitării schimbului de informații, experiență și bune 

practici în lupta împotriva fraudei și corupției. Prin intermediul activităților din proiect se 

urmăreşte dezvoltarea de metode comune de lucru pentru prevenirea fraudei și corupției și 

promovarea unei mai bune diseminări a acestor metode în sud – estul Europei. 

În ceea ce privește componenta de frontiere, obiectivele programului național sunt 

complementare cu alte tipuri de fonduri cum ar fi Fondul European de Dezvoltare Durabilă 



 

 

prin proiectele implementate prin Programul Operațional Regional – investiții finanțate pentru 

eficienţa energetică, inclusiv a clădirilor publice (fiind în faza de evaluare la nivelul OI POR 

proiecte depuse de Poliția de Frontieră pentru reabilitarea din punct de vedere energetic a 

clădirilor acestora). Un alt program coerent cu măsurile finanțate prin FSI Frontiere este 

Hercule III, acesta finanțând atât activități de instruire, cât și dotarea cu echipamente. 

În ceea ce privește componenta de vize, proiectul referitor la sistemul SNIV este coerent cu 

proiectul e-Viza finanţat din Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 

(PODCA), Fondul Social European ce a avut drept obiectiv principal fluidizarea şi accelerarea 

procedurii de acordare a vizei pentru România şi creşterea gradului de satisfacție a solicitanților 

de vize (prin introducerea posibilităţii ca multe din operațiunile care se efectuează în prezent 

doar în cadrul oficiilor consulare româneşti, să poată fi efectuate de acasă, sau din orice alt 

spaţiu unde există un calculator şi o legatură la internet) - http://www.mae.ro/node/25383.   

 

4.1.Evaluari a altor intervenții cu obiective similare efectuate și modul in care s-a ținut cont 

de o astfel de evaluare în etapa de programare 

 

Proiectele care pot fi finanțate prin FSI au priorități, grupuri țintă distincte față de alte fonduri 

europene, cum ar fi Fondul Social European și Fondul European de Dezvoltare Regională.  

 

4.2.Mecanisme de coordonare între fond și alte intervenții cu obiective similare 

 

Un mecanism de coordonare nu a fost creat la nivel instituțional, având în vedere aria de 

acoperire a fiecărui fond în parte și faptul că, la nivel de programe, nu exista suprapunere în 

ceea ce privește actiunile finanțate și eligibilitatea grupului/grupurilor țintă. De asemenea, 

beneficiarii își asumă nesuprapunerea respectivă prin declarații semnate la transmiterea către 

AR a fișelor detaliate de proiect. 

Din analiza documentelor programatice la nivelul celorlalte programe, s-a concluzionat faptul 

că, din punctul de vedere al formării profesionale, grupurile țintă ale acestora sunt diferite față 

de cele avute în vedere, pentru perfecționarea resurselor umane, în cadrul FSI. Astfel că riscul 

de suprapunere este foarte mic.   

Mai mult decât atât, structura care îndeplinește rolul de AR pentru fondurile dedicate 

domeniului Afaceri interne are competență generală în domeniul coordonării activităților 

referitoare la gestionarea fondurilor externe nerambursabile (granturi și fondurile structurale și 

de investiții dedicate structurilor MAI). 

http://www.mae.ro/node/25383


 

 

 

4.3.Acțiunile realizate cu sprijin din fond. Coerenta și compatibilitatea cu alte intervenții 

cu obiective similare 

 

La momentul programării PN FSI, pe componenta Frontiere şi Vize a fost luată în considerare 

experiența anterioară, acumulată prin derularea Programului Solidaritatea şi Gestionarea 

Fluxurilor Migratorii (PG SOLID), Fondul pentru Frontierele Externe, fonduri acordate 

Romaniei în perioada 2007-2013.  

În ce priveşte componenta de cooperare poliţieneasca, de exemplu, proiectul  "Investigarea 

criminalităţii informatice şi analiza probelor digitale" asigură continuitatea conceptului de 

pregătire iniţiat prin proiectul "HOME/2011/ISEC/AG/INT/4000002223 –  Crearea unui 

centru român de excelență pentru combaterea criminalității informatice"- Cyberex-Ro.  

Acesta din urmă a fost finanțat prin Programul "Prevenirea și lupta împotriva criminalității" 

(ISEC) de către Comisia Europeană – Direcția Generală Afaceri Interne 

Prin finanţare FSI sunt derulate, în prezent, proiecte care continua sau folosesc rezultatele 

obţinute anterior prin derularea Programelor anuale aferente PG SOLID, în domeniile: 

mentenanţa echipamentelor şi soluţiilor software pentru supravegherea şi controlul frontierelor, 

modernizarea și mentenanța sistemului informatic SIRENE, mentenanța SIS II, mentenanța 

SNIV, utilizarea proiectelor / studiilor de fezabilitate pentru construirea, îmbunătăţirea de sedii 

ale poliţiei de frontieră, reamenajarea sediilor oficiilor consulare ale României în statele terţe, 

etc. La rândul lor, majoritatea proiectelor finanţate în cadrul PG SOLID, au continuat proiecte 

finanţate prin intermediul Facilităţii Schengen.   

În continuare, sunt prezentate exemple de proiecte care reprezintă continuări ale unor proiecte 

finanţate prin alte programe.  

Proiectul “Mentenanţa preventivă şi corectiva a Sistemului de Supraveghere, Control şi 

Observare a Traficului la Marea Neagră (SCOMAR)” SCOMAR este o continuare a proiectului 

“Mentenanţa post – garanţie şi modernizare Sistem Integrat de Observare, Supraveghere şi 

control a traficului maritim la Marea Neagră – SCOMAR, finanţat prin PG SOLID – Fondul 

pentru Frontierele Externe, finalizat la 20.06.2015” 

Proiectul “Mentenanţa corectiva pentru sistemul complex de observare la Dunăre, în judeţul 

Caraș - Severin“ SCOD este o continuare a proiectului “Mentenanţa post – garanţie şi 

modernizare pentru Sistemul de Supraveghere la Dunăre în judeţul Caras Severin  - SCOD 

finanţat prin PG SOLID – Fondul pentru Frontierele Externe, finalizat la 30.06.2015” 



 

 

Proiectul “Mentenanţa şi modernizarea sistemului informatic SIRENE” este o continuare a 

proiectului “Mentenanţa şi modernizarea sistemului informatic SIRENE, finanţat prin PG 

SOLID - Fondul pentru Frontierele Externe – Programul anual 2013.  

Proiectul “Construire sediu nou sector Poliţie de Frontieră Isaccea, Judeţul Tulcea“ este o 

continuare a serviciilor de proiectare ce au fost finalizate prin recepţia proiectului tehnic în anul 

2014 – Proiectul “Servicii de proiectare pentru construirea sediului SPF Isaccea – contract nr. 

221 / 17.12.2013 ” 

Proiectul “Achiziţie/modernizare/mentenanţa echipamente şi sisteme folosite pentru detecţie, 

identificare şi alertare – servicii de mentenanţă corectivă autospeciale de supraveghere” - 

mentenanţă autospeciale este o continuare a proiectului “Achiziţia/modernizarea/mentenanţa 

echipamentului utilizat de către structurile PFR pentru identificare, intervenţie şi comunicare 

la frontiera  Lot 1 Mentenanţă autospeciale cu termiviziune pe sasiu VW Transporter şi Lot 2 

Mentenanţa autospeciale cu termoviziune Artemis pe sasiu Land Rover.  finanţat prin PG 

SOLID – Fondul pentru Frontierele Externe, finalizat la 30.06.2015” 

Se va desfăşura  în continuare modernizarea reţelei de oficii consulare ale României din statele 

terţe, astfel încât să corespundă standardelor corespunzătoare aderării la spaţiul Schengen, 

asigurându-se şi dezvoltarea şi mentenanţa Sistemului Naţional de Informaţii privind Vizele. 

În această directie, se menţionează proiectul “Dezvoltarea  Sistemului Naţional de Informaţii 

privind Vizele - SNIV, beneficiar MAE. 

  



 

 

5. Complementaritatea 

 

Intrebare generala: 

Obiectivele stabilite în programul național și acțiunile corespunzătoare întreprinse au fost 

complementare cu cele stabilite în cadrul altor politici, în special al politicilor urmărite de statul 

membru? 

 

La momentul elaborării draftului de Program Naţional aferent FSI Frontiere şi Vize propunerile 

de proiecte au fost analizate şi prin prisma continuităţii cu alte proiecte anterioare; 

complementaritatea cu angajamentele din alte proiecte propuse, finalizate, în curs de 

desfăşurare ori viitoare. (criteriu de evaluare existent în grila de evaluare şi selecţie a 

propunerilor de proiect în cadrul exerciţiului de programare pentru Fondul pentru Securitate 

Internă 2014 – 2020). 

Direcţia Fonduri Externe Nerambursabile, în calitate de direcţie coordonatoare a fondurilor 

externe neramursabile, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, are imaginea completă a 

tuturor instrumentelor financiare externe nerambursabile, implementate la nivelul MAI, 

evitându-se astfel o dublă finanţare sau o posibilă suprapunere. Prin prisma atribuţiilor pe care 

le deţine, DFEN coordonează, îndruma şi controlează, pe linie de specialite, activitatea 

structurilor cu competenţe în gestionarea fondurilor externe nerambursabile. 

Fondurile structurale şi alte instrumente financiare ale Uniunii Europene nu sunt 

complementare cu domeniul de intervenţie al Fondului pentru Securitate Internă. Fondul pentru 

Securitate Internă continuă acţiunile începute prin Fondul pentru Frontierele Externe, din 

cadrul Programului General "Solidaritatea şi Gestionarea Fluxurilor Migratorii", precum şi 

unele dintre proiectele aferente CIPS şi ISEC.  

Proiectul “Îmbunătăţirea capacităţii analitice pentru consolidarea managementului integrat al 

situaţiei operative proiect “Îmbunătăţirea capacitaţii analitice pentru consolidarea 

managementului integrat al situaţiei operative - AOS”,  beneficiar DGPI, se afla în relaţie de 

complementaritate cu proiectul “Implementarea Sistemului Naţional Integrat de Management 

al Informaţiei şi al Activităţii Tactico - Operative la nivelul Direcţiei Generale de Informaţii şi 

Protecţie Internă (SIMITO) SMIS 19554, finanţat prin Programul operațional dezvoltarea 

capacității administrative – PODCA, în exerciţiul financiar 2007 – 2013. 

Proiectul FORENSINT “Îmbunătăţirea capabilităţilor investigative ale sistemului de apărare 

cibernetică de la nivelul Ministerului Afacerilor Interne (CERT INT ) FORENSINT” Proiect 

“Actualizarea echipamentelor şi soluţiilor IT&C existente, în vederea îmbunatăţirii 



 

 

parametrilor de funcţionare al Sistemului Naţional de Informaţii privind Vizele – SNIV”, 

beneficiar MAE, se află în relaţie de complementaritate cu proiectul “Implementarea unui 

sistem de apărare cibernetic la nivelul Ministerului Afacerilor Interne prin Direcția Generală 

de Protecție Internă (CERT-INT) SMIS 32566, finanţat prin Programul operațional dezvoltarea 

capacității administrative – PODCA, în exerciţiul financiar 2007 – 2013. 

Obiectivele şi tematica proiectelor menţionate sunt complementare cu cele ale proiectelor 

finanţate prin intermediul FSI, după cum se observă în continuare. 

Proiectul SIMITO - Obiectivul general “Îmbunătăţirea managementul decizional în domeniul 

politicilor şi strategiilor naţionale de securitate şi ordine publică care vizează, în principal, 

ameninţări la adresa ordinii constituţionale, ameninţări asimetrice, riscuri şi vulnerabilităţi din 

domeniile economic, financiar, securitate energetică, protecţia mediului ori vulnerabilităţi în 

realizarea coridoarelor europene de transport. 

Rezultate aşteptate: 

- centralizarea datelor şi informaţiilor coroborat cu descentralizarea deciziei; 

- realizarea de produse analitice de tip intelligence care pot fi valorificate în actul decizional la 

nivel strategic, informaţiile necesare pentru elaborarea şi planificarea de politici de acţiune, 

concentrându-se pe analiza tendinţelor regionale sau naţionale ale anumitor cauze;  

- oferirea unui fundament solid pentru elaborarea documentelor de politici în domeniul 

securităţii naţionale 

Proiectul CERT INT - Obiectivul general al proiectului consta în îmbunătăţirea capacităţii 

D.G.I.P.I. de a contribui la formularea politicilor în domeniul protecţiei informaţiilor din spaţiul 

cibernetic prin asigurarea unui mecanism unitar de reacţie şi răspuns la incidente de securitate 

la sistemele informatice din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

Rezultate aşteptate: 

- Un sistem de apărare cibernetică implementat care va asigura managemtul securităţii 

securităţii informatice a tuturor sistemelor informatice de la nivelul MAI, inclusiv a sistemelor 

SIMITO şi IMMEDIAT, dar şi a sistemului electronic de E-educatie şi a sistemului de 

management al infrastructurii. 

  



 

 

5.1.Evaluarea altor intervenții cu obiective complementare efectuata și modul în care s-a 

ținut cont de o astfel de evaluare în etapa de programare 

 

La momentul elaborării draftului de Program Naţional aferent FSI, componentele referitoare la 

Frontiere, Vize si  Cooperare Polițienească,  propunerile de proiecte au fost analizate şi prin 

prisma continuităţii cu alte proiecte anterioare, complementaritatea cu angajamentele din alte 

proiecte propuse, finalizate, în curs de desfăşurare ori viitoare (criteriu de evaluare existent în 

grila de evaluare a propunerilor de proiect în cadrul exerciţiului de programare pentru fondul 

pentru securitate internă 2014 – 2020). 

Beneficiarii proiectelor finantate prin FSI au fost consultaţi cu privire la complementaritatea 

cu alte proiecte similare finanţate din fonduri externe nerambursabile sau bugetul de stat. 

 

5.2.Mecanisme de coordonare între fond și alte intervenții cu obiective similar create in 

perioada de implementare, în scopul de a se asigura complementaritatea acestora 

 

Nu sunt puse efectiv în funcţiune mecanisme de coordonare între proiectele finanţate prin FSI 

şi proiecte finanţate din alte programe, însă exista o viziune de continuare eficientă a 

activităţilor din alte proiecte, atunci când este cazul. Reamintim aici faptul că majoritatea 

proiectelor reprezintă o continuare a proiectelor finanţate prin cadrele financiare multianuale 

anterioare (achiziţie echipamente specifice de control şi control la frontiere, construirea, 

reabilitarea şi modernizarea sediilor structurilor PFR de la frontiera externă, modernizare şi 

mentenanţă sisteme de comunicaţii, echipamente control frontieră, mentenanţă sisteme 

informatice (SIS, SIRENE, VIS), modernizare oficii consulare, achiziţie echipamente specifice 

vizelor, mentenanţă). 

 

5.3.Mecanisme de prevenire a suprapunerilor de instrumente financiare create 

 

Direcţia Fonduri Externe Nerambursabile, în calitate de direcţie coordonatoare a fondurilor 

externe nerambursabile, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, are imaginea completă a 

tuturor instrumentelor financiare externe nerambursabile, implementate la nivelul MAI, 

evitându-se astfel o dublă finanţare sau o posibilă suprapunere. 

Fondurile structurale şi alte instrumente financiare ale Uniunii Europene nu sunt 

complementare cu domeniul de intervenţie al Fondului pentru Securitate Internă. Fondul pentru 

Securitate Internă continuă acţiunile începute prin Fondul pentru Frontierele Externe, din 



 

 

cadrul Programului General "Solidaritatea şi Gestionarea Fluxurilor Migratorii", precum şi 

unele dintre proiectele aferente CIPS şi ISEC.  

  



 

 

6. Valoarea adăugată Europeana 

 

Intrebare generala: 

Sprijinul din partea UE a adus vreo valoare adăugată? 

 

Strategia de Securitate Internă pentru Uniunea Europeană, adoptată de Consiliu în februarie 

2010, reprezintă o agendă comună pentru abordarea acestor provocări comune în materie de 

securitate. Comunicarea Comisiei din 22 noiembrie 2010 intitulată „Strategia de securitate 

internă a UE în acțiuni: cinci pași pentru o Europă mai sigură” transpune principiile și 

orientările strategiei în acțiuni concrete prin identificarea a cinci obiective strategice: 

destrămarea rețelelor infracționale internaționale, prevenirea terorismului și combaterea 

radicalizării și a recrutării, sporirea nivelului de securitate pentru cetățeni și întreprinderi în 

spațiul cibernetic, consolidarea securității prin gestionarea frontierelor și creșterea capacității 

de reziliență a Europei în caz de crize și de dezastre. 

Programul Natțional afenert  Fondului pentru Securitate Internă produce valoare europeană 

adăugată prin intermediul impactului şi a rezultatelor proiectelor finanţate şi desfăşurate, în 

domenii specifice, ca pregătirea resurselor umane şi asigurarea soluţiilor hardware, software, 

de comunicaţii, funcţionale, după cum este prezentat în continuare. 

Din cauza constrângerilor bugetare la nivel naţional măsurile finanţate prin Programul Naţional 

FSI frontiere, vize şi respectiv Cooperare Polițienească, nu ar fi putut fi implementate la un 

nivel adecvat, fără a beneficia de sprijinul FSI. Consecinţele lipsei finanţării asigurate prin 

intermediul FSI ar fi fost neatingerea obiectivelor asumate prin strategiile naţionale (Strategia 

Strategia Națională de Management Integrat a Frontierei, Strategia MAI în domeniul 

Comunicațiilor şi Tehnologiei Informațiilor, Strategia Naţională privind Ordinea Publică şi 

Siguranţa de Stat). Se poate deci aprecia utilitatea majoră a fondurilor asigurate prin 

intermediul Programului FSI, având în vedere că, în lipsa acestor resurse financiare, rezultatele 

şi obiectivele proiectelor ar fi fost atinse mult mai greu sau unele  rezultate ar fi putut fi obţinute 

mult mai greu sau că unele proiecte nu ar fi putut fi deloc implementate.În cazul întreruperii 

finanţării prin intermediul Fondului pentru Securitate Internă, majoritatea proiectelor s-ar 

prelungi, încercându-se, totdeoadată, identificarea altor  finanţări, de exemplu de la bugetul de 

stat. Este de presupus că o bună parte din proiecte s-ar închide, rezultând neatingerea 

obiectivelor proiectelor, iar indicatorii de impact nu s-ar îmbunătăţi. 

Proiectele realizate ca urmare a finanţării obţinute prin intermediul finanţării FSI vor aduce 

beneficii relevante, prin adaptarea infrastructurilor, compatibilizarea și dezvoltarea sistemelor, 



 

 

creşterea potenţialului de cooperare al României cu Statele Membre şi reducerea decalajelor 

tehnologice şi de procedură faţă de acestea. În lipsa suportului oferit de finanţarea FSI, 

potenţialul de cooperare al României cu Statele Membre ar fi fost mai scăzut, compatibilizarea 

şi interoperabilitatea infrastructurilor specifice realizându-se mai anevoios. De asemenea, 

decalajele tehnologice şi procedurale față de partenerii din UE s-ar fi menţinut un timp mai 

îndelungat.   

Prioritatile de investiție din PN FSI sunt țintite și specifice domeniilor care se circumscriu 

Fondului pentru Securitate Internă la nivel european, astfel încat finanțarea acestor priorități 

contribuie la producerea unei valori europene adaugate prin atingerea obiectivelor specifice. 

  



 

 

6.1.Tipuri principale de valoare adăugată aduse de sprijinul din fond (volum, domeniu de 

aplicare, rol, proces) 

 

Baza strategică şi procedurală pentru generarea de valoare europeană adăugata, prin 

intermediul Programului Național aferent Fondului pentru  Securitate Internă, o reprezintă: 

- Regulamentul (UE) NR. 515/2014 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 

CONSILIULUI din 16 aprilie 2014 de instituire, în cadrul Fondului pentru securitate internă, 

a instrumentului de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize și de abrogare a Deciziei 

nr. 574/2007/CE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, În 

acest document este relevat faptul că “Solidaritatea între statele membre, claritatea în ceea ce 

privește împărțirea sarcinilor, respectul pentru libertățile fundamentale, drepturile omului și 

statul de drept, concentrarea în mare măsură asupra perspectivei globale și legătura cu 

securitatea externă, precum și consecvența și coerența cu obiectivele politicii externe a Uniunii 

prevăzute la articolul 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) ar trebui să reprezinte 

principiile de bază care guvernează punerea în aplicare a Strategiei de securitate internă. De 

asemenea, „pentru a promova punerea în aplicare a Strategiei de securitate internă și pentru a 

asigura că aceasta devine o realitate operațională, ar trebui ca statelor membre să li se ofere 

sprijin financiar adecvat din partea Uniunii, prin instituirea unui Fond pentru securitate internă 

(„fondul”).”. 

- Regulamentul (UE) NR. 513/2014 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 

CONSILIULUI din 16 aprilie 2014 de instituire, în cadrul Fondului pentru securitate internă, 

a instrumentului de sprijin financiar pentru cooperarea polițienească, prevenirea și combaterea 

criminalității și gestionarea crizelor și de abrogare a Deciziei 2007/125/JAI a Consiliului 

- Strategia de Securitate Internă pentru Uniunea Europeană, adoptată de Consiliu în februarie 

2010, reprezintă o agendă comună pentru abordarea acestor provocări comune în materie de 

securitate. Comunicarea Comisiei din 22 noiembrie 2010 intitulată „Strategia de securitate 

internă a UE în acțiuni: cinci pași pentru o Europă mai sigură” transpune principiile și 

orientările strategiei în acțiuni concrete prin identificarea a cinci obiective strategice: 

destrămarea rețelelor infracționale internaționale, prevenirea terorismului și combaterea 

radicalizării și a recrutării, sporirea nivelului de securitate pentru cetățeni și întreprinderi în 

spațiul cibernetic, consolidarea securității prin gestionarea frontierelor și creșterea capacității 

de reziliență a Europei în caz de crize și de dezastre. 

În temeiul Articolului 168 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, conceptul de 

valoare adaugată Europeană a fost elaborat pentru a evalua subsidiaritatea în domenii care 



 

 

depăşesc scopul competenţelor exclusive ale Uniunii Europene şi prioritizează acţiunea la 

nivelul UE. 

Prin componenta frontiere a finanțării se menține funcționalitatea sistemelor de supraveghere 

la frontiera de est a României, în special pe zona de coastă a Mării Negre 24 de ore din 24, 7 

zile pe săptămână. Deoarece aceasta este și frontiera de est a UE, acest lucru reprezintă o 

valoare adăugată a cărei influență pozitivă se manifestă în plan cantitativ/volum de activitate 

și resurse umane implicate. Scopul supravegherii continue a frontierei de est a României, derivă 

din obligația asumată de țara noastră, ca stat membru al UE, de a îndeplini condițiile necesare 

aderării la spatiul Schengen. 

Valoarea adăugată constă în faptul că România, ca viitor stat membru Schengen, are în vedere 

luarea tuturor măsurilor necesare pentru asigurarea unui control eficient la frontiere, astfel încat 

să poată acoperi toate acțiunile ilegale, care au impact asupra securității interne a statelor 

membre, a politicii publice, sănătății publice și a relațiilor internaționale. 

De rezultatele obținute ca urmare a finanțării pe componenta cooperare polițienească vor 

beneficia și structurile MAI cu atribuții în domeniul securității informatice / cibernetice, 

rezultatul final fiind protejarea tuturor utilizatorilor serviciilor informatice oferite de 

infrastructura cibernetică a MAI. Acest lucru reprezintă o valoare adăugată a cărei influență 

pozitivă  se manifestă în plan cantitativ/volum de activitate și resurse umane implicate. 

Rezultatele obținute susțin procesul dezvoltării capacității administrative și instituționale a 

MAI, eficientizând-o în scopul implementării strategiei Lisabona, care conține și direcțiile 

strategice pentru politica comună de securitate a Uniunii Europene.   

Supravegherea şi controlul frontierelor vizează îmbunătăţirea capacitaţii de intervenţie în zona 

de frontieră şi consolidarea capabilităţilor de control la frontierele externe ale UE, prin 

implementarea unor noi tehnologii de control la frontiere pentru a răspunde la o creştere a 

presiunii migraţiei la frontierele externe, pentru a asigura o comunicare optimă, supravegherea 

frontierelor şi continuitatea serviciilor pentru sistemele IT relevante. 

În domeniul politicii vizelor, acţiunile finanţate prin fonduri conduc la modernizarea 

infrastructurii consulare şi la echiparea acestora cu sisteme specifice şi echipamente (sisteme 

IT&C pentru procesul de eliberare a vizelor, echipament de securitate, mobilă etc.) şi 

implementarea unor noi cerinţe legislative în domeniul sistemelor IT&C legate de emiterea 

vizelor. 

Fondurile pentru prevenirea şi combaterea criminalității sunt folosite pentru dezvoltarea PN 

FSI (FSI national) şi capacităţilor operaţionale, investigaţii comune, antrenamente, schimb de 

informaţii şi investiţii în infrastructura următoarelor zone, care vor genera valoare adăugată: 



 

 

• Prevenire, investigaţie şi combaterea fraudei criminalităţii cirbernetice, precum şi a 

atacurilor cibernetice 

• Lupta împotriva traficului de persoane 

• Lupta împotriva traficului de droguri 

• Lupta împotriva corupţiei, incluzând achiziţiile publice legate de fonduri UE 

• Îmbunătăţirea capacităţii analitice 

 

De asemenea, valoarea adăugată va apărea din următoarele direcţii de acţiune, pe care se vor 

concentra obiectivele proiectelor: 

• Îmbunătăţirea protecţiei şi asistenţei victimelor traficului de persoane şi creşterea 

conştientizării de către grupurile vulnerabile 

• Schimbul şi diseminarea de cunoştinţe, experienţe şi formare cu autorităţi competente 

din statele membre UE. 

  



 

 

6.2.Modul in care statul membru ar fi putut să desfășoare acțiunile necesare pentru punerea 

în aplicare a politicilor UE în domeniile sprijinite din fond fără sprijinul financiar al 

acestuia 

 

Din cauza constrângerilor bugetare la nivel naţional măsurile finanţate prin Programul Naţional 

FSI Frontiere și Vize și Cooperare Polițienească nu ar fi putut fi implementate la un nivel 

adecvat, fără a beneficia de sprijinul FSI. Consecinţele lipsei finanţării asigurate prin 

intermediul FSI ar fi fost neatingerea obiectivelor asumate prin strategiile naţionale (Strategia 

Strategia Națională de Management Integrat a Frontierei, Strategia MAI în domeniul 

Comunicațiilor şi Tehnologiei Informațiilor, Strategia Naţională privind Ordinea Publică şi 

Siguranţa de Stat).  Se poate deci aprecia utilitatea majoră a fondurilor asigurate prin 

intermediul Programului FSI, având în vedere că, în lipsa acestor resurse financiare, rezultatele 

şi obiectivele proiectelor ar fi fost atinse mult mai greu sau unele  rezultatele ar fi putut fi 

obţinut mult mai greu sau că unele proiecte nu ar fi putut fi deloc implementate. 

Finanţarea de la FSI este cu atât mai necesară şi importantă cu cât, în contextul geopolitic 

actual, având în vedere evoluţiile recente ale situaţiei de securitate, cu accent pe proliferarea 

războiului hibrid, este necesar ca la nivelul structurilor de aplicare a legii, precum IGPR si 

DGPI , conceptul “intelligence led policing” să fie asimilat, într-un timp cât mai scurt, în cadrul 

culturii organizaţionale, în condiţiile în care se utilizează sisteme şi instrumente moderne de 

analiză.  

Fără disponibilitatea resurselor financiare provenite de la FSI, proiectele nu ar putea fi 

implementate în timp relativ scurt, pentru asigurarea capacităţii de a disemina produse de tip 

„intelligence”, în timp real, cu privire la noile forme de criminalitate/acţiuni teroriste, în 

contextul mutaţiilor survenite recent şi într-un ritm din ce în ce mai alert, în planul securității 

naționale. 

  



 

 

6.3.Cele mai probabile consecințe dacă s-ar întrerupe sprijinul oferit din fond 

 

Valoarea adăugată Europeană reprezintă o valoare adiţională, creată de programe, proiecte sau 

acţiuni ale fiecărui stat membru UE. Ea reflectă o semnificaţie şi relevanţă europeană mai mare 

a programelor, proiectelor, acţiunilor, în vederea prezentării modelelor şi macanismelor care 

pot fi aplicate nu doar la nivel regional sau naţional, ci şi la nivelul UE. Valoarea adăugată 

europeană poate reieşi din mai mulţi factori, precum o mai bună coordonare, eficacitate sau 

complementarităţi între statele membre, certitudine juridică şi integrare etc.  

Proiectele finanţate prin Programul FSI pot genera valoare adăugată europeană în câteva 

moduri, din care unele sunt prezentate în continuare: 

- realizarea de economii, cu scopul de a utiliza mai eficient resursele financiare – acest lucru 

va putea fi evaluat la sfârşitul proiectelor, actuala evaluare privind doar perioda de până la 

30.06.2017; 

- promovarea bunelor practici în domeniu, în toate Statele Membre; acest aspect poate fi 

realizat prin interoperabilitatea şi schimbul de informaţii cu insitutii similare din Uniunea 

Europeană.  

Astfel, know-how-ul, rezultatele obţinute ca urmare a desfăşurării proiectului „Panouri de 

protecție balistică pentru limitarea exploziilor în aeroporturi”, constând în dezvoltarea unor 

elemente de protecție balistică/ panouri care să reduca efectele exploziei și numărul 

potențialelor victime, poate fi diseminat către instituţiile specializate din Statele Membre UE. 

- focalizarea pe amenințările transfrontaliere, cu scopul de a reduce riscurile și a atenua 

consecințele acestora; acest aspect se realizează prin intermediul proiectelor care au ca obiectiv 

/ impact îmbunătăţirea controlului şi monitorizării frontierelor României, inclusiv a celei de est 

care constituie şi graniţa de est a Uniunii Europene. 

- Crearea de rețele ca un instrument important pentru diseminarea rezultatelor în toate statele 

membre; argumente în acest sens îl constituie proiectele care au ca obiectiv consituirea de reţele 

pentru interoperabilitate cu structurile similare din Statele Membre, inclusiv în perspectiva 

aderării României la spaţiul Schengen: Mentenanţa şi modernizarea Sistemului Informatic 

SIRENE, şi respectiv „Actualizarea echipamentelor şi soluţiilor IT&C existente, în vederea 

îmbunatăţirii parametrilor de funcţionare ai Sistemului Naţional de Informaţii privind Vizele 

”. Aceste două proiecte au ca obiective „realizarea interoperabilităţii diferitelor sisteme 

informatice utilizate de structurile statelor membre cu atribuţii în domeniu inclusiv în cadrul 

operaţiunilor comune” şi respectiv creşterea „interoperabilităţii instituţionale la nivelul 

României şi la nivelul Uniunii Europene” 



 

 

Având în vedere viziunea de mai sus, referitoare la valoarea adăugată la nivel european, putem 

aprecia că, în cazul întreruperii finanţării prin intermediul Fondului pentru Securitate Internă, 

majoritatea proiectelor s-ar prelungi, conducerea lor încercând să caute alte finanţări, de 

exemplu de la bugetul de stat.  Este de presupus că o bună parte din proiecte s-ar închide, 

rezultând neatingerea obiectivelor proiectelor, iar indicatorii de impact nu s-ar îmbunătăţi, 

având în vedere faptul că nu s-ar putea realiza mentenanţa echipamentelor, compatibilizarea 

sistemelor, realizarea de infrastructuri noi şi modernizarea celor vechi, training-ul personalului, 

etc.   

Domeniile vizate de finanțare prin FSI ar continua activitatea la nivel de supraviețuire, nu ar 

mai exista același nivel de dotare/consolidare a capabilităților, iar resursele financiare de la 

bugetul de stat ar fi insuficiente pentru acoperirea tuturor acestor nevoi.  

Presiunea exercitată pe bugetul de stat, ar fi considerabilă, iar România s-ar putea confrunta cu 

o presiune extremă pe acest sector foarte important. Mai mult decat atât, mai ales pe partea de 

control și supraveghere la frontierele externe riscurile ar fi foarte mari în contextul actualei 

crizei a migrației (ar fi generată o foarte mare presiune pe autorități, iar  fondurile nu ar mai fi 

suficiente pentru a asigurara infrastructura necesară achiziției de echipamente specifice de 

control), asigurării și perfecționării resurselor umane, modernizării soluțiilor și procedurilor 

specifice de lucru, etc. 

  



 

 

6.4.Măsura in care au generat acțiunile sprijinite din fond un beneficiu la nivelul Uniunii 

 

Proiectele realizate ca urmare a finațării obţinute prin intermediul FSI vor aduce beneficii 

relevante, prin adaptarea infrastructurilor, compatibilizarea sistemelor, creşterea potenţialului 

de cooperare al României cu Statele Membre şi reducerea decalajelor tehnologice şi de 

procedură faţă de acestea, ca urmare a obţinerii rezultatelor prezentate în cele ce urmează.  

Rezultatele obţinute ca urmare a desfăşurării proiectului de cercetare SRI pot fi diseminate la 

nivelul Uniunii Europene.  

Se va asigura menţinerea unui nivel ridicat al controlului la frontiere prin instalarea şi utilizarea 

de tehnologii specifice ca de ex.: senzori de supraveghere, camere de termoviziune, aplasate 

de-a lungul zonei costiere, care oferă o imagine tactică în timp real a traficului maritim. 

Informaţiile preluate de la senzorii de supraveghere sunt procesate în Centrul de Comandă şi 

Control amplasat la sediul gărzii de coastă. 

Acest aspect produce valoare adăugată la nivel european, având în vedere faptul că frontiera 

de est a României reprezintă, pe o distanţă considerabilă, frontiera de est a Uniunii Europene.  

Controlul uniform şi de înaltă calitate la frontierele externe ale Uniunii Europene, la Marea 

Neagră, va facilita traversarea în scopuri legitime a acestora. În acest context, valoarea 

europeană adăugată este argumentată prin faptul că, prin implementarea de sisteme de 

supraveghere şi control la graniţe, România asigură nu doar securitatea cetăţenilor săi, dar şi 

pe cea a cetăţenilor UE, depunând continuu eforturi susţinute alături de partenerii ei în lupta 

împotriva infracţionalităţii transfrontaliere şi a migraţiei ilegale.  

Se vor construi și moderiza noi sedii ale poliţiei de frontieră:   proiect "Modernizare și extindere 

sediu Sector Politie de Frontiera Siret, Judetul Suceava" respectiv proiect "Construire sediu 

nou Sector de Politie de Frontierp Isaccea, judeșul Tulcea" (acestea sunt doar proiectele care 

se aflau ăn implementare la momentul 30.06.2017, pânp la finalul perioadei 2014 – 2020, 

urmând a mai fi modernizate, extinse sau constuite alte 3 sedii ale PFR. 

Este facilitatp cooperarea poliţienească internaţională pe canalele: Interpol, Europol, Sistemul 

de Informaţii Schengen / SIRENE, legătura operaţională cu Centrul SELEC, precum şi cu 

ataşaţii de afaceri interne şi ofiţerii de legătură. 

Vor fi luate măsurile necesare pentru implementarea acquis-ului Schengen în domeniul 

consular, ca o cerinţă pentru viitoarea aderare a României la spaţiul Schengen.  

Pentru îmbunătăţirea parametrilor de funcţionare a Sistemului Naţional de Informaţii privind 

vizele – SNIV vor fi îmbunătăţite şi actualizate echipamentele şi soluţiilor IT&C, noi sau 

existente.  



 

 

Vor fi implementate soluţii software şi hardware noi, iar cele existente vor fi upgradate la 

cerinţele tehnice şi de securitate impuse de Sistemul Naţional de Vize, mai ales pentru oficiile 

consulare din străinătate. Obiectivul este ca structura hardware şi soluţiile software trebuie să 

se ridice la cerinţele şi rigorile pe care le implică aderarea României la Spaţiul Schengen. 

-optimizarea sistemelor informatice on-line, în conformitate cu cerinţele din catalogul 

Schengen, astfel că nicio persoană din statele terţe nu poate tranzita frontierele României fără 

să fie verificată în bazele de date din cadrul Sistemului Informatic on-line.  

-mentinerea în stare tehnică foarte bună a echipamentelor de supraveghere a graniţelor, 

echipamente portabile, etc. 

 Va fi modernizată infrastructura Sistemului de Informaţii Schengen, care va continua să 

asigure furnizarea de servicii către autorităţile naţionale cu competenţe în domeniul SIS, 

precum şi către statele membre, facilitand-se astfel schimbul de informaţii la nivelul 

necesitaţilor operaţionale şi specificaţiilor tehnice actuale; activităţile de operare a sistemului 

se vor realiza cu resurse umane proprii, având un înalt nivel profesional, iar cele de mentenanță 

vor fi contractate. În contextul evaluării pentru aderării la spațiul Schengen, va fi extinsă soluția 

de “disaster recovery” pentru SIS II – NO4 Union Aquis.  

Derularea investigaţiilor în domeniul criminalităţii informatice şi a analizării probelor digitale 

se va realiza la standarde Europene şi în condiţiile asigurării interoperationalității cu Statele 

Membre UE. Din acest punct de vedere, România participă activ la actualul ciclu de politici 

UE, angajament confirmat de asumarea poziţiei de driver pentru prioritatea de bancă de coduri 

şi, respectiv, cea de co-drive pentru domeniul atacurilor cibernetice. 

Valoarea adăugată europeană va fi generată prin finalizarea proiectelor finanţate prin Fondul 

pentru  Securitate Internă şi prin:  

– consolidarea managementul integrat al situaţiei operative, conform strategiei interne a 

Uniunii Europene.  

-dezvoltarea capacităţii administrative şi instituţionale, ceea ce reprezintă cheia bunei 

guvernări, un element esenţial al strategiei Lisabona. 

-punerea la dispoziţia altor state membre ale UE sau asociate, a rezultatelor cercetării şi know-

how-ului dezvoltat de Serviciul Roman de Informaţii; 

-consolidarea capacităţilor de protejare a populaţiei față de posibilele atentate teroriste,  care 

au vizat în trecut tot mai multe capitale şi oraşe europene; 

-combaterea corupţiei conform Strategiei Europa 2020 şi reducerea nivelului acesteia în 

România; 



 

 

-consolidarera capacităţii de combatere a traficului de persoane precum şi a traficului de 

droguri, precursori și substanțe chimice esențiale;  



 

 

6.5.Valoarea adăugată a sprijinului operațional 

 

Derularea Fondului pentru Securitate Internă, componenta frontiere și vize, al cărui beneficiar 

important este Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, produce valoare europeană 

adăugată, prin intermediul impactului şi a rezultatelor proiectelor finanţate şi desfăşurate, în 

domenii specifice, ca asigurarea funcționării continue a sistemelor de supraveghere și control 

la frontieră (SCOMAR, SCOD și altele), a echipamentelor specifice de control, a sistemelor 

informatice specifice (SIS II, SIRENE), a sistemor de comunicaţii, etc. după cum este prezentat 

în continuare. 

Pe partea de vize, valoarea adăugată este generată ca urmare a îmbunătățirii din punct de vedere 

cantitativ și calitativ a infrastructurii SNIV și, implicit, a VIS Mail, prin asigurarea condițiilor 

necesare pentru o funcționare corespunzătoare, securizată, reducerea riscurilor de întreruperi 

de sistem, în toate locațiile unde sunt instalate componentele SNIV. Întregul sistem SNIV va 

fi dezvoltat din punct de vedere operațional, asigurându-se securitatea informatică pentru datele 

cu care operează acesta, îmbunătățirea timpului de răspuns din partea MAE către cetățeni, 

precum și o mai bună interoperabilitate instituțională la nivelul României și la cel al UE. 

Pentru programul FSI-Frontiere, suportul operaţional previzionat reprezintă 37.68% din 

valoarea totală. În ceea ce priveşte obiectivul specific privind managementul frontierelor au 

fost contractate până la acest moment 13 proiecte, stadiul implementării lor fiind: 

Pentru proiectele aflate în derulare: “Achiziţie de infrastructură IT&C pentru modernizarea şi 

dezvoltarea sistemului informatic N.SIS II”, “Achiziţie de servicii de mentenanţa şi suport 

tehnic pentru infrastructura IT&C a N.SIS II România – altele decat ORACLE și IBM”, 

“Achiziţie de servicii de mentenanţă şi suport tehnic pentru infrastructura IT&C a N.SIS II 

România – infrastructura produselor ORACLE și IBM”, “Mentenanţa sistemului de 

comunicaţii date implementat la nivelul Poliţiei de Frontieră Română”, “Mentenanţa sistemelor 

de supraveghere instalate la frontiera externă a UE, reabilitarea infrastructurii aferentă 

sistemelor de supraveghere fixe (altele decât SCOD şi SCOMAR)”, “Achiziţie de servicii de 

mentenanţă şi suport tehnic pentru soluţia SIB”, “Achiziţie de servicii de mentenanţă şi suport 

tehnic pentru soluţia SINS” nu au fost realizate cheltuieli aferente proiectului – se elaborează 

documentaţia pentru achiziţii publice, procedura de achiziţie este în derulare sau contractele au 

fost încheiate, dar până la perioada 30.06.2017 nu au fost realizate activităţi aferente suportului 

operaţional.  

Urmare a derulării proiectelor ce au ca obiectiv specific modernizarea sau mentenanța 

infrastructurii N.SIS II se vor obtine rezultate importante ca: 



 

 

- N.SIS II operațional și în măsură să ofere servicii continue și performante către autoritățile 

naționale de aplicare a legii, care au atribuții în domeniul SIS  

- aplicațiile N.SIS II actualizate și operaționale, în conformitate cu ultimele cerințe și 

specificații tehnice ale SIS II, precum și conform legislației în vigoare 

- rezultatele obținute vor permite autorităților competente să aibă acces la semnalările cu privire 

la persoane și bunuri, în scopul îndeplinirii atribuțiilor specifice în domeniul eliberării vizelor 

și permiselor de ședere. Vor fi organizate cursuri de formare și perfecționare profesională, 

privind aspecte legate de politica comună în materie de vize. 

 

Rezultatele obtinute ca urmare a desfășurării urmatoarelor proiecte asigură, pentru sistemele, 

echipamentele şi soluţiile hardware - software existente, păstrarea şi îmbunătăţirea  

funcţionalității la nivelul cerut de interoperabilitatea cu structuri similare din Uniunea 

Europeană: 

- “Mentenanţa corectivă a echipamentelor de supraveghere portabile”; 

- “Achiziţie/ modernizare/ mentenanţă echipamente şi sisteme folosite pentru detecţie, 

identificare şi alertare – Servicii de mentenanţa corectivă autospeciale de supraveghere”.  

- “Mentenanţă preventivă şi corectiva a mijloacelor de mobilitate navală pentru navă maritimă 

de supraveghere proiect OPV 6610;  

- “Mentenanţa corectivă pentru Sistemul Complex de Observare la Dunăre, în judeţul Caraș 

Severin (SCOD); 

- “Mentenanţă preventivă şi corectivă a sistemului de supraveghere, control şi observare a 

traficului la Marea Neagră (SCOMAR)”. A fost încheiat un acord cadru privind mentenanţa 

echipamentelor;  

- “Mentenanţă preventivă şi corectivă a mijloacelor de mobilitate navală pentru trei nave 

maritime de intervenţie Shaldag MK IV”.  

Menţinerea în funcţiune a sistemelor pentru care se realizează mentenanţa, aşa cum sunt 

descrise mai sus, asigură posibilitatea interoperabilităţii cu instituţii/sctructuri similare ale 

Uniunii Europene. 

 

 

 

  



 

 

7. Sustenabilitate 

 

Intrebarea generala: 

Există probabilitatea ca efectele pozitive ale proiectelor derulate cu sprijin din fond să se 

mențină când nu va mai exista acest sprijin? 

 

Pentru proiectele finanţate prin intermediul Programului național aferent FSI, sustenabilitatea 

va fi asigurată prin dezvoltarea capacitatii și menţinerea în funcţiune a sistemelor, asigurând în 

continuare interoperabilitatea cu instituţii/structuri similare ale Uniunii Europene. În vederea 

acestui fapt se vor aloca fonduri de la bugetul de stat sau din alte surse. Ca beneficiar important 

al finanţării prin FSI, Poliţia de Frontieră va asigura, din bugetul propriu sau alte fonduri, 

întreţinerea şi eventualele reparaţii necesare menţinerii funcţionalităţii sistemelor realizate / 

îmbunătăţite prin intermediul proiectelor. 

Din punct de vedere al resurselor umane, activitățile post-implementare ale sistemelor, realizate 

în cadrul proiectelor, vor fi realizate cu ajutorul resurselor umane proprii și al platformelor on 

line, menținute în stare de funcționare.   

După finalizarea implementării proiectelor, instituțiile vor beneficia de rezulatale obținute, care 

vor permite dezvoltarea ulterioară a activităților structurilor proprii și a rezultatelor obținute, 

în condiții optime și cu performanțe îmbunătățite. 

Se estimează că efectele pozitive ale derulării programului FSI vor fi menţinute şi după 

finalizarea proiectelor având în vedere că în fişele detaliate de proiect  sunt prevăzute măsuri 

consistente de sustenabilitate. Pe de altă parte, pentru verificarea utilizării rezultatelor 

proiectelor în perioada de durabilitate, sunt prevăzute măsuri de control după finalizarea 

proiectelor, după cum se prezintă în continuare. 

Controalele ex-post pot fi efectuate în orice moment timp de 5 ani de la închiderea anului 

financiar de referinţă. 

Prin urmare, proiectul trebuie să nu sufere modificări pe perioada de 5 ani mai sus menționată, 

altele decât cele statuate prin actele adiţionale ale contactelor, semnate de către toate părţile din 

contract. 

Sunt interzise pe parcursul celor 5 ani modificările care vizează schimbarea naturii 

contractului; modificarea obiectului şi scopului contractului; care afectează natură sau 

condiţiile de implementare; dacă se acordă unei firme sau unui organism public un avantaj 

nejustificat; o schimbare în natura proprietăţii asupra unui element de  infrastructură, o încetare 

sau o schimbare a localizării activităţii productive cofinanţate. 



 

 

Dacă proiectul a suferit una sau mai multe modificări substanţiale, în sensul celor menţionate 

mai sus, în perioada de 5 ani de la închiderea exerciţiului financiar de referinţă, sprijinul acordat 

va fi recuperat. 

Se verifică dacă obiectivele realizate sunt folosite conform scopului destinat şi dacă aceste 

obiective au fost vândute sau închiriate. 

De asemenea, în cadrul controlului administrativ, se vor verifica bunurile achiziţionate şi a 

lucrărilor executate. 

  



 

 

7.1.Principalele măsuri adoptate de statul membru pentru a asigura sustenabilitatea 

rezultatelor proiectelor realizate cu sprijin din fond (atât în etapa de programare, cât și 

în cea de implementare) 

 

Pentru a asigura sustenabilitatea rezultatelor proiectelor s-a elaborat şi se va aplica Procedura 

pentru controale administrative şi la faţa locului, pentru proiectele finanţate din Cadrul 

financiar multianual 2014 - 2020 - PAR 6 – PAR – FAMI – FSI. În cadrul acesteia sunt  

prevăzute măsuri de control ex post după finalizarea proiectelor, după cum este prezentat în 

cele ce urmează. 

Procedura de verificare a sustenabilităţii, după finalizarea proiectului, se referă la următoarele 

aspecte de bază: 

Verificarea bunurilor achiziţionate: 

- Bunurile achiziționate sunt utilizate în locaţiile contractului 

- Bunurile achizitionate sunt conform destinaţiei prevăzute în contract 

- Beneficiarul are alocat în bugetul propriu sumele necesare asigurării mentenanţei şi 

sustenabilităţii 

- Există contract de service pentru bunurile achiziţionate a căror perioada de garanţie a expirat? 

- Bunurile prezintă elemente privind vizibilitatea, în conformitate cu regulile privind 

publicitatea bunurilor achiziţionate prin intermediul fondurilor europene  

Verificarea lucrărilor executate 

- Lucrările executate sunt utilizate în conformitate cu destinaţia prevăzută în contract 

- Beneficiarul are alocat în bugetul sau sumele necesare pentru întreţinerea lucrărilor executate 

Recomandare: este util faptul că fiecare beneficiar să realizeze un raport anual de durabilitate, 

care sa prezinte, in principal, modul cum sunt utilizate rezultatele proiectului in cursul acestei 

perioade.  

  



 

 

7.2.Mecanisme de verificare a sustenabilității în etapa de programare și în cea de 

implementare 

 

Pentru a asigura sustenabilitatea rezultatelor proiectelor s-a elaborat şi se va aplica Procedura 

AR 6 pentru controale administrative şi la faţa locului, pentru proiectele finanţate din Cadrul 

financiar multianual 2014 - 2020 , domeniul Afaceri interne.  

Beneficiarii si-au asumat asigurarea sustenabilitatii prin fisele detaliate de proiect din care se 

pot mentiona:  

- asigurarea din bugetele proprii ale instituțiilor, sau din alte fonduri, a eventualelor reparații 

necesare  menținerii funcționalității sistemelor; de altfel, conform OMAI nr. 521 din 30 Iunie 

2008, privind asigurarea structurilor Ministerului Internelor și Reformei Admistrative care nu 

dispun de suport logistic propriu. 

- rezultatele obținute în cadrul proiectelor vor fi transferate și către alte structuri ale MAI, 

făcând ca acestea să devină mai puternice și mai calificate în activitățile curente pe care le 

desfășoară, la standarde europene. 

- rezultatele obținute ca urmare a derulării proiectelor în domeniul asigurării unei securități 

sporite a cetățeanului, vor constitui premise pentru creșterea încasărilor la bugetul de stat și 

pentru atragerea de investiții în România și Uniunea Europeană. 

  



 

 

7.3.Măsura in care se preconizează că se vor menține rezultatele/beneficiile acțiunilor 

finanțate din fond 

 

Beneficiarii Fondului pentru Securitate Internă  vor asigura, prin fonduri proprii sau alte 

fonduri, întreţinerea şi reparaţiile posibile necesare pentru componentele funcţionale ale 

sistemelor, după finalizarea proiectelor. De asemenea, unele resurse financiare adiţionale şi 

materiale vor fi disponibile datorită creşterii veniturilor bugetului de stat, după colectarea 

taxelor şi impozitelor aplicate şi prin atragerea investiţiilor în cadrul UE şi României, ca un 

rezultat al asigurării unui nivel mai înalt al securităţii frontierelor. 

După finalizarea finanţării de la Uniunea Europeană, beneficiarii vor căuta să identifice noi 

surse de finanţare complementare, precum şi să includă în bugetul Ministerul Afacerilor Interne 

resurse financiare necesare pentru monitorizarea sistemului şi menţinerea sa în funcţiune. De 

asemenea, se ia în considerare posibilitatea atragerea unei finanţări nerambursabile şi/sau 

utilizarea fondurilor proprii ale instituţiei pe termen scurt în ceea ce priveşte utilizarea 

sistemului, dedicată propriului personal. 

Din punct de vedere al resurselor umane, la personalul implicat in desfasurarea proiectelor, 

sustenabilitatea se realizează prin expertiza acumulată în implementarea proiectelor care va fi 

utilizată și în alte proiecte ce vor avea obiective similare; la persoanele din grupul ţintă, care 

au beneficiat de activitățile de instruire, prin dezvoltarea cunoștințelor acumulate în domeniul 

din competență și aplicarea acestora în activitatea de zi cu zi. De asemenea, modelele și 

informațiile prezentate în cadrul activităților de instruire vor constitui exemple de bune practici 

ce vor fi urmate în perioada post implementare, în tot sau în parte, de către structurile MAI. 

Funcţionarea sistemelor implementate va fi menţinută pentru toate componentele, care vor fi 

integrate în structuri de informare ale beneficiarilor. La nivelul instituţiilor beneficiare, un plan 

de sustenabilitate va fi realizat şi aprobat, în vederea planificării judicioase a celor mai bune 

condiţii de funţionare ale sistemelor de întreţinere după finalizarea proiectului. În această 

direcţie, documentaţia de atribuire va avea termeni de garanţie adecvaţi. 

În conformitate cu Decizia nr. 533 a Consiliului de Justiţie şi Afaceri Interne din 2007, privind 

înfiinţarea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de Informaţii Schengen celei de-a doua 

generaţii, fiecare stat membru este obligat să suporte costurile de înfiinţare, funcţionare şi 

menţinere a sistemului N.SIS II. Romania respectă această decizie astfel încât investiţiile 

corespunzătoare vor fi susţinute pe termen lung (proiectele dedicate mentenantei si 

modernizarii infrastructurii SIS II SINS). 

Pentru proiectele complexe, sustenabilitatea este realizată de mai multe aspecte: 



 

 

• Financiar: după ce finanţarea FSI încetează, resursele financiare ale proiectului vor fi 

asigurate din propriul buget al instituţiilor sau din alte fonduri, astfel vor fi create premise 

pentru identificarea de noi surse ale finanţării complemenatre, pentru a menţine 

echipamentul în funcţiune şi de a accelera obţinerea rezultatelor propuse. 

• Instituţional: după finalizarea implementării proiectului, instituţiile vor beneficia de 

facilitaţi logistice, care vor permite dezvoltări viitoare ale propriilor activităţi structurale si 

ale rezultatelor obţinute, în condiţii optime ţi cu o performanţă îmbunătăţită. 

• Abordarea integrată: prin implementarea proiectelor, în urma rezultatelor şi experienţei 

acumulate, se are în vedere îmbunătăţirea cerinţelor transpuse în specificaşii tehnice 

elaborate, în contextul în care rolul istituţiilor este unul special în cadru sistemului de 

apărare naţională. 

• Transferabilitatea: la nivelul instituţional, rezultatele vor fi transferate către alte structuri, 

făcând aceste entităţi mult mai puternice şi calificate de a întării şi optimiza controlul 

frontierelor din Romania şi UE, la un nivel înal de eficienţă. Acest lucru este important 

pentru întărirea zonei de libertate, securitate şi dreptate, precum pentru a facilita trecerea 

legitimă a frontierelor externe ale UE. Transferabilitatea rezultatelor proiectului este 

importantă şi posibilă şi se va produce în timpul procesului de implementare, prin  legături 

ce vor fi create cu alte proiecte complementare. 

Vor fi create condiţii pentru administrarea IT şi a infrastructurii de software de către personalul 

instituţiilor, după implementarea proiectelor, conform cu procedurile specifice. 

  



 

 

7.4.Măsuri adoptate pentru a se asigura continuitatea activităților realizate datorită 

sprijinului operațional 

 

Pentru proiectele finanţate prin intermediul suportului operaţional OS3, sustenabilitatea va fi 

asigurată prin menţinerea în funcţiune a sistemelor pentru care se realizează mentenanţa, 

asigurând în continuare interoperabilitatea acestora cu instituţii/structuri similare ale Uniunii 

Europene. În vederea acestui fapt se vor aloca fonduri de la bugetul de stat sau din alte surse. 

Ca beneficiar important al finanţării prin FSI, Poliţia de Frontieră va asigura, din bugetul 

propriu sau alte fonduri, întreţinerea şi eventualele reparaţii necesare menţinerii funcţionalităţii 

sistemelor realizate / îmbunătăţite prin intermediul proiectelor. 

Astfel, se vor asigura resursele financiare şi umane pentru sistemele, echipamentele, soluţiile 

harware software şi de comunicaţii existente, următoarele: 

- “Mentenanţa corectivă a echipamentelor de supraveghere portabile”; 

- “Achiziţie/ modernizare/ mentenanăa echipamente şi sisteme folosite pentru detecţie, 

identificare şi alertare – Servicii de mentenanţa corectiva autospeciale de supraveghere”.  

- “Mentenanţa preventivă şi corectiva a mijloacelor de mobilitate navala pentru navă maritimă 

de supraveghere proiect OPV 6610;  

- “Mentenanţa corectiva pentru Sistemul Complex de Observare la Dunăre, în judeţul Caras 

Severin (SCOD); 

- “Mentenanţa preventivă şi corectiva a sistemului de supraveghere, control şi observare a 

traficului la Marea Neagră (SCOMAR)”. A fost încheiat un acord cadru privind mentenanţa 

echipamentelor;  

- “Mentenanţa preventivă şi corectiva a mijloacelor de mobilitate navala pentru trei nave 

maritime de intervenţie Shaldag MK IV”.  

-“ Servicii de mentenanţa şi suport tehnic pentru soluţia SIB” 

-“Mentenanţa şi modernizarea sistemului informatic Sirene” 

-“Servicii de mentenanţa şi suport tehnic pentru soluţia SINS ” 

-“Mentenanţa sistemelor de supraveghere instalate la frontiera externă UE” 

-“Mentenanţa sistemului de comunicaţii date, implementat la nivelul PFR” 

-“Servicii de mentenanţă şi suport tehnic pentru infrastructura IT&C a N.SIS II România – 

infrastructura software N.SIS II aferenta produselor Oracle şi IBM” 

- Servicii de mentenanţă şi suport tehnic pentru infrastructura IT&C a N.SIS II România – 

infrastructura hardware şi software a N.SIS II” 



 

 

-“achiziţie infrastructură IT&C pentru modernizarea şi dezvoltarea sistemului informatic N.SIS 

II” 

De asemenea, se vor realiza instruiri în domeniul analizei operaţionale, strategice, activităţi 

care vor putea fi continuate şi după finalizarea proiectelor, prin intermediul platformei e-

learning specializate şi performante. Se va asigura menţinerea în stare de funcţionare continuă 

a sistemelor realizate în concordanţă cu cerinţele de disponibilitate, continuitate şi performanţă 

corespunzătoare. Rezultatele proiectelor vor fi menţinute după finalizarea acestora, câteva 

exemple fiind prezentate în continuare.  

Pe perioada durabilităţii, va fi asigurat un control eficient la frontiere, prin menţinerea în stare 

de funcţionare a  senzorilor de supraveghere şi camerelor de termoviziune, amplasate de-a 

lungul zonei costiere şi care oferă o imagine tactică în timp real a traficului maritime, etc. Va 

fi asigurată procesarea informaţiile preluate de la senzorii de supraveghere în Centrul de 

Comandă şi Control amplasat la sediul gărzii de coastă. 

  



 

 

8. Simplificarea și reducerea sarcinii administrative 

 

Intrebare generala: 

Se poate vorbi de o simplificare a procedurilor de gestionare a fondului și de o reducere a 

sarcinii administrative pentru beneficiarii acestuia? 

 

Programul Naţional este pus în aplicare de către Autoritatea Responsabilă împreună cu 

autoritatile care fac parte din Sistemul de Management şi Control, respectiv Autoritatea 

Delegată Financiară, Autoritatea Delegată pentru FSI şi Autoritatea de Audit. În acest sens, au 

fost încheiate acorduri de delegare, însă Autoritatea Resposanbilă a rămas răspunzătoare pentru 

atribuţiile delegate. 

Pentru programul FSI sunt în aplicare 20 de proceduri specifice care să asigure derularea în 

bune condiţii a programului. Astfel există proceduri operaţionale pentru Programarea FSI, 

selecţia şi aprobarea proiectelor de monopol de drept, selecţia şi aprobarea proiectelor de 

asistenţă tehnică, raportarea asupra implementării proiectelor de asistenţă tehnică, autorizare a 

transferurilor fondurilor aferente proiectelor finanţate, controlul administrativ şi la faţa locului, 

asigurarea vizibilităţii, controlul atribuţiilor delegate, declaraţia de asigurare a 

managementului, nereguli şi corecţii financiare, analiza riscurilor şi măsuri de prevenire, 

utilizarea sistemului electronic SFC 2014, comunicarea şi informarea internă, antifrauda, 

conflict de interese, arhivare a documentelor, pista de audit, evaluarea de program, soluţionarea 

contestaţiilor şi elaborarea şi modificarea procedurilor interne de lucru. 

În vederea unei bune cooperări, fiecare Autoritatea Delegată are propriile proceduri de 

implementare a proiectelor FSI. 

Procedurile de management sunt în general simple şi nu creează dificultăţi în gestionarea 

programului. La nivelul AR, încărcarea deosebită, din punct de vedere al managementului de 

program, poate veni din completarea listelor de verificare aferente procedurilor, risc ce se poate 

materializa în nerespectarea termenelor asumate prin proceduri. 

Răspunsurile primite la chestionare au generat o medie de 8.64 în privinţa gradului de birocraţie 

pe care beneficiarii îl resimt la nivelul implementării proiectelor (1 fiind cel mai birocratic şi 

10 cel mai puţin birocratic). Astfel, considerăm că măsurile de simplificare introduse au generat 

o simplificare pentru beneficiari, considerând că necesitatea acestora a plecat de la o situaţie 

mai birocratica aferenta programelor anterioare.  



 

 

Mai mult, pe baza experienţei în verificare, evaluare şi implementare a echipei care a realizat 

evaluarea intermediară, considerăm că modul de raportare este mult simplificat faţă de modul 

de raportare al proiectelor finanţate cu fonduri structurale. 

Dat fiind cadrul legislativ national destul de stufos elaborat, in special cel in achizitii publice 

si a modificarilor ulterioare (instructiuni, hotarari de guvern, etc), duc la crearea confuziei in 

randul beneficiarilor. În aceeași notă, un număr mare de controale care să vizeze aceeași 

problematică (ex: Autoritatea Responsabilă, Autoritatea de Audit, Curtea de Conturi, 

Autoritatea Delegată pentru FSI, Autoritatea Delegată Financiară) și formularea unor opinii 

divergente, uneori, finalizându-se prin aplicarea unor corecții financiare, reprezintă o problemă 

în rândul beneficiarilor, creând neclaritate și premisele unor erori ulterioare. 

  



 

 

8.1.Simplificari pentru beneficiarii fondului ca urmare a procedurilor inovatoare introduse 

de acesta (opțiunea simplificată în materie de costuri, programarea multianuală, 

normele naționale de eligibilitate, programele naționale mai cuprinzătoare care creează 

flexibilitate, sprijinul operațional și regimul special de tranzit pentru Lituania) 

 

Pentru a putea răspunde acestei întrebări în chestionarele transmise către şi completate de 

fiecare beneficiar în parte a fost introdusă întrebarea: “Pe o scară de la 1 la 10 (unde 1 se referă 

la cel mai birocratic şi 10 se referă la cel mai puţin birocratic) vă rugăm să notaţi gradul în care 

proiectul a reprezentat o povară din punct de vedere administrativ”. Răspunsurile primite, 

ignorând cea mai mică şi cea mai mare nota, au generat o medie de 8.64. Astfel, considerăm 

că măsurile de simplificare (programare multianuala, norme nationale de eligibilitate) 

introduse au generat o simplificare pentru beneficiari, considerând că necesitatea acestora a 

plecat de la o situaţie mai birocratica aferenta programelor anterioare.  

Mai mult, pe baza experienţei în verificare, evaluare şi implementare a echipei care a realizat 

evaluarea intermediară considerăm că modul de raportare este mult simplificat faţă de modul 

de raportare al proiectelor finanţate cu fonduri structurale.  

În ceea ce priveşte relaţia beneficiarilor cu AR, considerăm că aceasta s-a desfășurat în limitele 

cadrului legal incident pentru gestionarea FSI și ale normelor MAI. Per ansamblu se poate 

aprecia că relația instituțională s-a derulat în condiții optime, stabilitatea personalului ambelor 

entități reprezentând un factor cheie în relaționarea instituțională. 

În ceea ce priveşte documentele de management care ar putea fi simplificate exista o prevedere 

în procedura AR 8 prin care beneficiarii sunt obligaţi să transmită materialele ce ţin de 

informarea şi publicitatea proiectului către AR pentru aprobare. Având în vedere că majoritatea 

acestor materiale sunt repetitive pe parcursul derulării proiectelor, aprobarea aceluiaşi tip de 

material de mai multe ori este redundanta, aceasta putând fi înlocuită cu o aprobare a identităţii 

vizuale a proiectului pentru fiecare tip de material în parte. 

În ceea ce priveşte programarea multianuală, regulile de eligibilitate stabilite la nivel naţional 

şi flexibilitatea programului se constată o mai buna corelare între program şi nevoile abordate 

de beneficiari în proiecte. Astfel, Programul Naţional a fost construit pe baza necesitaţilor 

stabilite de beneficiari, oferindu-le acestora o mai buna flexibilitate din punct de vedere a 

termenelor de implementare, comparative cu programul anterior  

Legislaţia naţională în privinţa decontării cheltuielilor şi a documentelor justificative ce trebuie 

prezentate conduce în schimb la o birocratizare a proiectelor, generând probleme în 

implementare, ce au fost reclamate de beneficiari în cadrul studiilor de caz realizate. Spre 



 

 

exemplu, Ordonanța nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru 

autoritățile și instituțiile publice nu a fost actualizata, astfel încât să permită realizarea unui 

nivel decent rezonabil pentru cheltuielile legate de cazare şi masă a participanţilor la sesiunile 

de instruire, generând o discrepanţă intre plafoanele maxime de cheltuieli admise prin lege (la 

nivelul de piaţă din 2001) şi sumele trecute în bugetele proiectelor de beneficiari (costuri 

rezonabile la nivelul anilor 2016-2017).  

 

  



 

 

Secţiunea V: Exemple de proiecte 

 

Descrierea a trei “poveşti de succes”, între toate proiectele finanţate 

 

Exemplu 1 

Proiectul “Panouri de protecţie balistică pentru limitarea exploziilor în aeroporturi” are în 

vedere realizarea de panouri de protecţie balistică pentru limitarea exploziilor în aeroporturi. 

Proiectul este unul de cercetare urmând să genereze expertiză privind protecţia balistică a unor 

locuri publice şi va constitui fundament pentru eventualele demersuri similare la nivelul 

Uniunii. Includerea lui în cadrul proiectelor de succes a fost realizată pe baza dimensiunii 

Europene a acestuia. 

Beneficiar: Serviciul Roman de Informaţii 

Obiectiv general – Consolidarea componentei de securitate aviatică şi aeroportuara prin 

amplasarea de panouri de protecţie balistică. Creşterea gradului de protecţie a pasagerilor şi 

personalului din aeroporturi, în situaţia detonării dispozitivelor explozive improvizate pe 

aeroporturile aviaţiei civile. 

Impactul proiectului – Prin procesul de cercetare desfăşurat în contextul proiectului se va 

genera expertiză privind protecţia balistică a unor locuri publice. De altfel, ulterior finalizării 

proiectului, rezultatele cercetării şi know-how-ul dezvoltat de SRI va putea fi pus la dispoziţia 

altor state membre UE sau asociate, la cererea acestora. 

Activităţi principale ale proiectului: 

- Achiziţii de echipamente şi materiale pentru realizarea cercetării; 

- Servicii de cercetare pentru realizarea pachetului balistic, dezvoltare model experimental, 

dezvoltare prototip, dezvoltare sistem de automatizare/transport; 

- Întâlniri la nivel expert pentru testare/evaluare pachet balistic, testare/evaluare model 

experimental, testare/evaluare prototip; 

- Omologare prototip şi sistem de automatizare/transport; 

- Servicii de realizare design disimulare panou balistic; 

- Realizare şi achiziţie panouri balistice şi accesorii şi sistem automatizare/transport; 

- Brevetare “Sistem protecţie balistică pentru aeroporturi”; 

- Diseminarea proiectului la nivel unor workshop-uri; 

- Instalare/montare panouri protecţie balistică în aeroport. 

Rezultate aşteptate: Semi-compartimentarea unui aeroport din România cu panouri (disimulate 

sub forma unor panouri publicitare sau structuri arhitecturale decorative), astfel încât, în cazul 



 

 

detonării unui dispozitiv exploziv improvizat să se reducă numărul potenţialelor victime din 

aeroporturi. 

Consolidarea capacităţii de protecţie a pasagerilor şi personalului din aeroporturi, în situaţia 

detonării dispozitivelor explozive pe aeroporturile aviaţiei civile. 

Consolidarea capacităţii de protecţie balistică şi în alte urgente civile la nivel naţional (prin 

raportare la experienţa acumulată în asigurarea securităţii aviatice şi aeroportuare). 

 

Exemplu 2 

 

Proiectul “Construire sediu nou sector Poliție de Frontieră Isaccea, Județul Tulcea” prevede 

construirea unui sediu nou pentru Sectorul de Poliţie de Frontieră Isaccea, judeţul Tulcea. 

Proiectul a fost ales în cadrul proiectelor de succes în baza particularităţilor acestuia, precum 

şi a diferenţei intre starea clădirii la momentul actual şi felul cum a fost aceasta proiectată şi va 

fi realizată prin implementarea proiectului. 

Beneficiar: Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră 

Obiectiv general - Asigurarea și menținerea unui nivel ridicat al controlului și supravegherii 

frontierei României cu Ucraina 

Obiectivul specific - Construirea unui sediu nou pentru Poliția de Frontieră din Isaccea, județul 

Tulcea, în vederea optimizării structurii la standard european, în special pentru îmbunătățirea 

condițiilor și practicilor de lucru în supravegherea și controlul frontierei României cu Ucraina, 

dar şi pentru a răspunde riscurilor generate de infracționalitatea transfrontalieră, a crește 

capacitatea de realizare a analizelor de risc operaționale și, nu în ultimul rând, pentru crearea 

condițiilor necesare creșterii capacității de intervenţie (cu componenta auto, cu componenta 

navală, cu componenta canină) a personalului propriu. 

Activităţi principale ale proiectului: 

- Derulare procedură de achiziţie și semnare contract 

- Implementare contract și execuție lucrări 

Rezultate aşteptate: Implementarea proiectului va duce la modernizarea tehnicii, a spaţiilor de 

lucru, garare şi depozitare, respectiv la îmbunătăţirea condiţiilor de muncă pentru grupul ţintă. 

Particularităţi ale proiectului: sunt legate de protejarea şi integrarea descoperirilor arheologice 

în contextul construirii noului sediu. 

 

  



 

 

Exemplu 3 

 

Proiectul “Îmbunătățirea capacității analitice pentru consolidarea managementului integrat al 

situației operative” prevede îmbunătăţirea capacităţii analitice pentru consolidarea 

managementului integrat al situaţiei operative şi prevede organizarea de sesiuni de instruire în 

domeniul analizei operaţionale (nivel avansat) pentru 60 de persoane şi instruire în domeniul 

analizei strategice (nivel iniţiere) pentru 29 de persoane. Proiectul a fost ales în cadrul acestei 

secţiuni pe baza bunei practici în implementarea măsurilor din fisa de proiect şi rigurozităţii în 

respectarea contractului de finanţare, precum şi a nivelului de realizare a indicatorilor şi 

rezultatelor proiectului. 

Beneficiar: Direcţia Generală de Protecţie Internă în parteneriat cu Serviciul de Protecţie şi 

Pază 

Obiectivul general: Consolidarea managementului integrat al situaţiei operative cu sprijinul 

analiştilor de informaţii 

Impact: Dezvoltarea capabilităţilor analitice de nivel operaţional şi strategic, cu efecte directe 

în planul timpilor de reacţie la situaţia operativă, respectiv al creşterii calităţii produselor 

analitice destinate beneficiarilor de nivel înalt. Consolidarea managementului integrat, prin 

fundamentarea deciziilor în plan strategic/operaţional, concomitent cu diminuarea 

discrepantelor între nivelul pregătirii de specialitate al analiştilor DGPI şi SPP şi cei ai 

structurilor naţionale/europene partenere. Dezvoltarea cooperării între cei doi parteneri 

instituţionali prin promovarea unei culturi şi a unui limbaj comun în domeniul analizelor 

operaţionale şi strategice. 

Activităţile principale ale proiectului: 

- Organizare şi derulare instruire în domeniul analizei operaţională (nivel avansat); 

- Organizare şi derulare instruire în domeniul analizei strategice (nivel iniţiere); 

Rezultate aşteptate: 

- Îmbunătăţirea nivelului de pregătire a analiştilor de informaţii (ce cele două paliere); 

- Îmbunătăţirea procesului decizional şi consolidarea managementului situaţiei operative la 

nivelul structurilor partenere. 

 

  



 

 

Descrierea unui “eşec”, între toate proiectele finanţate 

 

La momentul actual nu se poate nominaliza un proiect care să reprezinte un eşec în ceea ce 

priveşte implementarea, având în vedere că nu au fost finalizate proiecte în cadrul FSI. 

Toate proiectele verificate în cadrul programului sunt în grafic sau prezintă întârzieri mici în 

ceea ce priveşte finalizarea procedurilor de achiziţie publică, întârzieri ce nu conduc însă către 

imposibilitatea finalizării acestora. 

  



 

 

Secţiunea VI: Metodologie 

 

În activitatea de colectare și analiză a datelor, s-a avut în vedere studierea tuturor documentelor 

primite (contracte de finanțare și fișele de proiecte detaliate, rapoartele de progres) pentru a 

înţelege stadiul la care se află proiectele în implementare pentru FSI, iar echipa de experți a 

derulat o serie de interviuri, cel puțin cu reprezentanții beneficiarilor proiectelor având calitatea 

de lider. Pentru intervievarea altor reprezentanți ai entităților, altele decât Autoritatea 

Responsabilă, autoritățile delegate și beneficiarii proiectelor având calitatea de lideri , au fost  

avute în vedere următoarele considerente: 

- Importanța strategică a proiectului în contextul programului de finanțare; 

- Stadiul în care se află proiectul (proiect finalizat); 

- Gradul de atingere a obiectivelor propuse; 

- Numărul de proiecte aflate în implementare de un beneficiar și capacitatea acestuia de 

a le gestiona; 

Analiza documentelor s-a bazat pe metodologia și modul de lucru descrisă în Anexa 3 - 

Guidance on the common monitoring and evaluation framework of the Asylum, Migration and 

Integration Fund (AMIF) and the Internal Security Fund (ISF), document pregătit de Comisia 

Europeană.  

În acest sens, s-a avut în vedere extragerea datelor pentru completarea tabelelor de indicatori 

anexați la raportul de evaluare, precum și realizarea analizei cantitative care să răspundă la 

întrebările legate de Eficiență, Eficacitate și Sustenabilitate, în corelare cu chestionarul inclus 

în modelul de raport stabilit de Comisia europeană. Pe lângă studierea fișelor de proiect și a 

rapoartelor de progres s-a avut în vedere studierea unor surse externe (statistici Eurostat 

relevante, regulamente ale CE, documente programatice pentru alte programe complementare). 

S-a luat legătura cu beneficiarii proiectelor pentru realizarea de studii de caz şi 

chestionare/interviuri (telefonice sau la faţa locului în funcţie de caz) pentru evaluarea 

calitativă necesară pentru a răspunde la întrebări legate de Eficientă, Relevantă, Coerentă, 

Complementaritate, Valoare adăugată, Sustenabilitate şi implementarea schimbărilor 

administrative. Modul de realizare a evaluării calitative va fi particularizat pe fiecare obiectiv 

aferent fiecărui program în parte. 

Au fost realizate studii de caz pentru 8 proiecte din cele 45 aflate în derulare. 

Pentru studiile de caz au fost luate în considerare următoarele asumtii: 

- implică examinarea unui număr limitat de cazuri sau proiecte specifice pe care evaluatorul se 

așteaptă să fie reprezentative referitor la program în ansamblu; 



 

 

- metoda a fost aleasă având în vedere că este extrem de dificil de ales o mostră suficient de 

mare pentru a fi generalizată din punct de vedere statistic; 

- sunt necesare date descriptive pentru realizarea evaluării;  

- proiectele studiate sunt suficient de complexe. 

Studiile de caz au fost realizate prin vizite la sediul beneficiarului proiectului şi au constat într-

o prezentare detaliată a proiectului (atât perioada implementată, cât şi planurile pentru perioada 

următoare), prezentarea detaliată a indicatorilor proiectului şi modul în care aceştia se transpun 

în indicatorii de program, detalierea întrebărilor din chestionar şi fundamentarea răspunsurilor 

prezentate de beneficiar. 

Principalele întrebări din chestionarele pentru managerii de proiect au vizate aspecte privind 

intarizeri şi riscuri la nivelul proiectului, economii şi nereguli, necesitatea şi modificări în ceea 

ce priveşte nevoile proiectului, complementarite/coerenta cu alte proiecte, valoare adăugată, 

sustenabilitate şi reducerea birocraţiei administrative/ cooperare instituţională. 

Pe lângă acestea au fost transmise chestionare pentru persoanele care se ocupa cu gestionarea 

proiectelor la nivel de Autoritate Responsabilă pentru fiecare obiectiv specific în parte. 

Întrebările pentru acestea au fost legate de dificultăţile întâlnite la nivel de program, 

complementaritate/coerenta cu alte programe, valoarea adăugată şi măsuri de verificare a 

proiectelor în perioada de sustenabilitate. 

  



 

 

Secţiunea VII: Principalele concluzii şi recomandări 

 

Principalele concluzii 

 

Concluzie 1 

În cadrul programului FSI, la 30.06.2017, pe cele 2 componente ale sale, frontiere şi vize şi 

componenta Cooperare Polițieneascăse aflau în implementare 45 de proiecte. Nici unul dintre 

proiecte nu este finalizat având în vedere demararea cu întârziere a programului (aprobarea cu 

întarziere a PN FSI de către Comisia Europeană, respectiv la data de 10.08.2015 și primul 

contract de finanţare a fost semnat în decembrie 2015), precum şi a tipului de proiecte vizat de 

obiective şi a dimensiunii naţionale/europene a acestora.  

Proiectele nu prezintă întârzieri majore în ceea ce priveşte graficul de implementare al 

activităţilor (întârzieri mici fiind datorate în special schimbării legislaţiei în domeniul 

achiziţiilor publice şi a dificultăţilor întâmpinate în realizarea procedurilor de achiziţii cauzate 

de legislaţia naţională în domeniu), nu s-au materializat riscuri care să conducă la rezilierea 

contractelor de finanţare nerambursabilă sau la nerealizarea indicatorilor prevăzuţi în proiecte. 

 

Concluzie 2 

Din punct de vedere al eficienţei şi al rezonabilitatii costurilor (principiul utilizării eficiente a 

fondurilor publice), se consideră că proiectele care au deja cheltuieli realizate au îndeplinit cu 

succes criteriile cuantificabile şi de calitate în ceea ce priveşte acest aspect. Dotările (atât din 

punctul de vedere al echipamentelor, cât şi al contractelor de lucrări) au fost achiziţionate în 

condiţii de piaţă, controalele efectuate de AR, cât şi cele ale altor instituţii abilitate, neavând 

ca efect aplicarea de corecţii financiare. 

În ceea ce priveşte serviciile derulate în cadrul proiectelor, acestea se încadrează în limita unor 

costuri rezonabile.  

Un aspect important ce rezultă din eficienţa implementării proiectelor este generarea de 

economii la nivelul acestora, proiectele aflate într-un stadiu mai avansat de implementare 

generând deja sume neutilizate. Contabilizarea lor din punct de vedere procentual la valoarea 

cheltuită a proiectului este importantă pentru a determina valoarea din program ce va rămâne 

neacoperită şi a putea contracta în timp noi proiecte. Riscul determinat de nerealizarea corectă 

a acestui calcul este dezangajarea la final de program a unor sume din bugetul total, finanţare 

ce ar fi putut fi utilizată pentru contractarea unor alte proiecte şi obţinerea unui impact mai 

mare al FSI în cadrul indicatorilor. 

 



 

 

Concluzie 3 

Sustenabilitatea proiectelor este tratată corespunzător de beneficiarii proiectelor în fișe de 

proiect ce însoţesc, ca anexe, contractele de finanţare. AR intenţionează realizarea unor vizite 

ex-post pentru verificarea măsurilor aplicate de beneficiari în ceea ce priveşte menţinerea şi 

dezvoltarea acţiunilor implementate cu ajutorul programului.  

Având în vedere că majoritatea proiectelor sunt încă la început, există suficient timp pentru AR 

de a pune accentul pe o serie de măsuri (imbunatirea procedurilor interne pentru verificarea 

proiectelor din punctul de vedere al sustenabilitatii) care să asigure o verificare mai bună la 

nivel de proiect în perioada post-implementare. În acest sens, considerăm oportun ca 

beneficiarii să transmită anual un raport de sustenabilitate după finalizarea implementării 

proiectelor. 

Unul dintre elementele principale pe care beneficiarii îşi bazează sustenabilitatea este realizarea 

de noi proiecte care să continue activităţile proiectelor precedente, precum şi finanţări primite 

de la bugetul de stat. Având în vedere că proiectele au în mod cert nevoie de finanţare pentru a 

continua activitatea, este necesară o colaborare strânsă în beneficiari şi AR în vederea găsirii 

continue de surse de finanţare, activitate realizată cu succes până în prezent. 

 

Concluzie 4 

Cu privire la indicatori, considerăm că gradul de implementare al proiectelor este prea mic 

pentru a putea analiza modificări ai indicatorilor de impact în raport cu suportul acordat de 

fond. În acest sens, orice modificări ale indicatorilor de impact în cadrul acestei perioade se 

datorează modificării de context la nivel European sau Naţional sau a proiectelor anterioare 

realizate şi nu pe baza rezultatelor obţinute.  

În ceea ce priveşte indicatorii de realizare ai proiectelor, există creşteri în raport cu situaţia 

iniţială, iar aceasta este direct proporţională cu nivelul finanţării primite. Rezultatele în ceea ce 

priveşte indicatorii trebuie privite însă ulterior finalizării unor proiecte având în vedere că 

alegerea acestora la nivel de program poate conduce la erori (e.g. numărul de consulate 

modernizate poate fi raportat că realizat chiar dacă proiectul a fost implementat până în acest 

moment în proporţie de 15%).  

Indicatorii raportaţi la nivel de proiect sunt în general coerenţi cu indicatorii programului şi cu 

gradul de realizare al proiectului.  

 

 

 



 

 

Concluzie 5 

Din punct de vedere administrativ, Programul Național aferent FSI este bine structurat, 

managementul de program realizându-se la nivelul AR, cu atribuţii delegate la nivelul ADF şi 

AD FSI. Procedurile de lucru analizate sunt clare, cu menţiunea că acestea trebuie actualizate 

regulat în funcţie de schimbările legislative (e.g. noi liste de verificare pentru achiziţiile 

publice).  

Nivelul de birocraţie la nivelul programului este scăzut, acest lucru fiind dat şi de o gestionare 

eficientă a atribuţiilor în cadrul AR, precum şi de modul de structurare clar şi concis al fiselor 

de proiect. Raportarea se face trimestrial în baza rapoartelor de progres ale Beneficiarilor, 

acestea fiind în general succinte, însă cuprinzând elemente esenţiale ale implementării 

proiectelor.  

Dificultăţile în abordarea proiectelor de către beneficiari sunt date de legislaţia naţională, 

aceasta fiind deseori neactualizată sau neadaptată implementării de proiecte cu fonduri 

europene. Schimbările de ordin instituţional (reorganizări în cadrul structurilor beneficiare) au 

fost depăşite cu succes atât prin efortul beneficiarilor, cât şi pe baza unei bune organizări la 

nivelul AR.  

Cu referire la managementul programului FSI sunt în implementare patru proiecte de asistenţă 

tehnică, acestea desfăşurându-se corespunzător. Nu există la acest moment probleme privind 

insuficiența personalului la nivelul structurilor responsabile şi delegate, însă acest aspect poate 

constitui un risc ulterior, odată ce numărul proiectelor şi complexitatea acestora va creşte. În 

vederea respectării principiilor ce guvernează un management financiar eficient, considerăm 

oportună adoptarea legislaţiei (normele de punere în aplicare a Legii nr. 490/2004) cu privire 

la stimularea financiara a personalului care gestionează programul FSI. Având în vedere 

premisele create prin Legea nr. 490/2004 şi Legea nr. 153/2017, acest fapt ar duce la 

armonizarea veniturilor personalului FSI comparativ cu cel din alte structuri naţionale similare. 

 

  



 

 

Recomandari 

 

Recomandari 1 

La momentul actual proiectele aflate în derulare raportează la fiecare 3 luni (în TPR-uri) 

indicatorii de realizare ai proiectului. Pe lângă indicatorii de program aferenţi fiecărui proiect, 

pentru o mai bună monitorizare a progresului proiectului au fost introduşi indicatori specifici 

aferenţi proiectului (e.g. număr de echipamente achiziţionate). 

Pentru monitorizarea proiectelor în perioada de sustenabilitate se recomandă introducerea în 

procedurile de lucru ale AR a unor rapoarte de durabilitate anuale care să conţină informaţii 

privind menţinerea indicatorilor de realizare, raportare privind indicatorii de impact, precum şi 

progresul indicatorilor de rezultat menţionaţi anterior. Pentru simplificarea raportării, aceasta 

poate fi realizată la nivel de instituţie beneficiară la nivelul fiecărui obiectiv specific în parte. 

 

Recomandari 2 

Având în vedere economiile realizate în cadrul proiectelor şi faptul că acestea vor păstra un 

nivel constant pe întreaga perioadă de implementare, se recomandă realizarea unei previziuni 

care să determine un procent de supracontractare la faza semnării contractelor de finanţare. 

Metoda supracontractarii a fost folosită cu succes în România în cadrul programării 2007-2013 

în cadrul programului PODCA, fiind preluată în programarea 2014-2020 pe mai multe 

programe operaţionale (e.g. POR). 

Riscul care se poate materializa prin nerealizarea supracontractării este reprezentat de 

neacoperirea întregii alocări financiare la finalul programării (având în vedere că şi ultimele 

proiecte contractate vor genera economii), reducând astfel impactul previzionat prin program. 

Mai mult, prin demararea mai multor proiecte într-un termen mai scurt (fără a aştepta raportarea 

de economii pentru proiectele aflate deja în derulare) va genera rezultate într-un timp redus. 

 

Recomandari 3 

În ceea ce priveşte formatul TPR-urilor se recomandă introducerea în procedurile de lucru ale 

AR a unor liste de verificare privind verificarea rapoartelor de progres. 

Pe lângă acestea e recomandată realizarea unor întâlniri semestriale cu participarea 

beneficiarilor proiectelor (echipa de management) şi a echipei de monitorizare din partea AR 

(sau emiterea de instructiuni). Aceste întâlniri ar putea veni în sprijinul beneficiarilor şi a AR 

pentru a optimiza modul de raportare din TPR-uri. Pe parcursul evaluării au fost identificate o 

serie de neconformităţi în rapoartele de progres (erori de completare în ceea ce priveşte 

economiile, completare neunitară a perioadei de raportare).  



 

 

Mai mult, având în vedere păstrarea documentelor şi menţinerea pistei de audit, se recomandă 

ca la predarea documentelor către AR, beneficiarii să transmită documentaţia şi în format 

electronic pe CD sau prin intermediul postei electronice. Este recomandat ca în format fizic să 

fie predat doar formularul necesar raportării, pe CD urmând să fie scanate documentele 

însoţitoare. 

 

Recomandari 4 

Având în vedere necesitatea stringentă de actualizare şi operaţionalizare a sistemelor existente, 

considerăm că ar fi oportună introducerea componentei de Suport Operational si  pentru 

proiectele derulate în cadrul FSI Cooperare Polițienească. Dată fiind similitudinea tipurilor de 

măsuri finanţate în cadrul OS5 şi OS6, cu proiectele finanţate pe OS1 şi OS2, considerăm 

oportun realizarea de proiecte de suport operaţional, dată fiind necesitatea asigurării 

sustenabilităţii sistemelor finanţate prin FSI Cooperare Polițienească, cât şi relevanta unui 

astfel de obiectiv. 

 

Recomandari 5 

Având în vedere încărcarea mare a personalului care se ocupă de managementul programului 

din partea AR, se recomandă să se aibă în vedere asigurarea de suport prin contractarea unor 

experţi externi care să vină în sprijinul AR în realizarea verificărilor cererilor de rambursare şi 

a rapoartelor de progres, atât din punct de vedere financiar şi al achiziţiilor publice, cât şi din 

punct de vedere tehnic prin realizarea de verificări administrative şi prin verificări comune (AR 

+ experţi cooptaţi) la faţa locului.  

  



 

 

Secţiunea VIII: Revizia Mid-Term 

 

Furnizaţi o evaluare a reviziei Mid-term efectuate în conformitate cu Articolul 15 din 

Regulamentul (UE) nr. 514/2014. Dacă este relevant, rezumaţi principalele modificări care un 

impact asupra activităţilor dvs. în domeniile politicilor acoperite de Fond şi modul în care 

Programul dvs. Naţional a fost/va fi ajustat. 

 

În 2018, Comisia și fiecare stat membru reexaminează situația, din perspectiva rapoartelor de 

evaluare intermediare prezentate de statele membre în conformitate cu articolul 57 alineatul (1) 

literă (a) din regulamentul 514/2014 și a evoluțiilor apărute în politicile Uniunii și în statul 

membru în cauză. 

În 2018, CE și SM vor analiza situația implementării PN conform rapoartelor intermediare 

„mid term review”. În urma analizei, PN pot fi revizuite conform art.15(2) din Regulamentul 

514/2014. 

În 15 septembrie 2017 Autoritatea Responsabilă a transmis către Comisia Europeană un 

chestionar cu propuneri de modificări la mijlocul perioadei de implementare. 

Nu este necesară realizarea altor modificări la nivel de program. Nu au fost întâlnite probleme 

majore în implementarea programului, AR realizând în general un management foarte bun al 

proiectelor aflate în derulare. Nevoile noi identificate care au necesitat realizarea de modificări 

asupra programului naţional au fost deja realizate la momentul la care acestea se impunea şi 

transmise, în conformitate cu procedurile, spre aprobare, Comisiei.



 

 

 

Secţiunea IX: Rezultate comune si indicatori de impact 

 

1 – Indicatori pe obiective specifice 

 

SO Type Ind ID Indicator description Meas unit Baseline value Source of data 2017 

SO1 R SO1R1 Number of Schengen Evaluation 

missions in the area of visa carried 

out with support of the Internal 

Security Fund ("Fund") 

Number  Commission Unit 

HOME C.2 Border 

Management and 

Schengen 

 

SO1 R SO1R2 Number of consular cooperation 

activities developed with the help of 

the Fund 

Number 0.00 AIR (indicator SO1 C1) 0.00 

SO1 R SO1R3 Number of staff trained in aspects 

related to the common visa policy 

with the help of the Fund 

Number 0.00 AIR (indicator SO1 

C2.1) 
0.00 

SO1 R SO1R3 Number of training courses in aspects 

related to the common visa policy 

with the help of the Fund 

Number 0.00 AIR (indicator SO1 

C2.2) 
0.00 

SO1 R SO1R4 Number of consulates developed or 

upgraded with the help of the Fund 

out of the total number of consulates 

Number 0.00 AIR (indicator SO1 

C4.1) 
130.00 

SO1 R SO1R4 Percentage of consulates developed 
or upgraded with the help of the Fund 

out of the total number of consulates 

Percentage 0.00 AIR (indicator SO1 

C4.2) 
100.00 

SO1 R SO1R5 (a) Number of Schengen Evaluation 

recommendations in the area of visa 

addressed with the support of the 

Fund 

Number  Member States  



 

 

 

SO Type Ind ID Indicator description Meas unit Baseline value Source of data 2017 

SO1 R SO1R5 (b) Total number of Schengen 

Evaluation recommendations issued 
Number  Member States  

SO1 R SO1R5 Number of Schengen Evaluation 

recommendations in the area of visa 

addressed with the support of the 
Fund, as compared to the total 

number of recommendations issued 

Ratio  /  

SO1 R SO1R6 Number of persons using fraudulent 

travel documents detected at 

consulates supported by the Fund: 

(a) Number of persons with 

fraudulent documents applying for a 

Schengen visa 

Number  Member States  

SO1 R SO1R6 (b) Total number of persons applying 

for a Schengen visa 
Number  Member States  

SO1 R SO1R6 (c) Percentage of persons with 

fraudulent documents applying for a 

Schengen visa 

Ratio  /  

SO1 I SO1I1 Number of visa applicants having to 

apply for a Schengen visa outside of 

their country of residence 

Number  Member States  

SO1 I SO1I2 Number of visa required countries in 

the world where the number of 

Member States present or represented 

has increased 

Number  Commission Unit 

HOME B.2 Visa Policy 

Policy / VIS system 

 

SO2 R SO2R1 Number of staff trained in borders 

management related aspects with the 

help of the Fund 

Number 0.00 AIR (indicator SO2 

C1.1) 
0.00 



 

 

 

SO Type Ind ID Indicator description Meas unit Baseline value Source of data 2017 

SO2 R SO2R1 Number of training courses in border 

management related aspects with the 

help of the Fund 

Number 0.00 AIR (indicator SO2 

C1.2) 
0.00 

SO2 R SO2R2 Number of border crossings of the 

external borders through ABC gates 

supported from the Fund 

Number 0.00 AIR (indicator SO2 

C3.1) 
 

SO2 R SO2R2 Total number of border crossings Number 0.00 AIR (indicator SO2 

C3.2) 
 

SO2 R SO2R3 Number of Schengen Evaluation 

missions in the area of borders carried 

out with the support of the Fund 

Number  Commission Unit 

HOME B.2 Visa Policy 

Policy / VIS system 

 

SO2 R SO2R4 (a) Number of Schengen Evaluation 

recommendations in the area of 

borders addressed with the support of 

the Fund 

Number  Member States  

SO2 R SO2R4 (b) Total number of Schengen 

Evaluation recommendations in the 

area of borders issued 

Number  Member States  

SO2 R SO2R4 Number of Schengen Evaluation 

recommendations in the area of 

borders addressed with the support of 
the Fund, as compared to the total 

number of recommendations issued 

Ratio  /  

SO2 R SO2R5 (a) Number of equipment items used 

during Frontex Coordinated 

Operations which were purchased 

with support of the Fund 

Number 0.00 Frontex 0.00 

SO2 R SO2R5 (b) Total number of equipment items 

used for Frontex Coordinated 

Operations 

Number 42.00 Frontex 61.00 



 

 

 

SO Type Ind ID Indicator description Meas unit Baseline value Source of data 2017 

SO2 R SO2R5 Number of equipment items used 

during Frontex Coordinated 

Operations which were purchased 

with support of the Fund as compared 
to the total number of equipment 

items used for Frontex Coordinated 

Operations 

Ratio 0.00 / 0.00 

SO2 I SO2I1 Number of national border 

surveillance infrastructure 

established/further developed in the 

framework of EUROSUR: 

Number 0.00 AIR (indicator SO2 C4)  

SO2 I SO2I1 (a) National coordination centres Number  AIR (indicator SO2 

C4.a) 
 

SO2 I SO2I1 (b) Regional coordination centres Number 0.00 AIR (indicator SO2 

C4.b) 
0.00 

SO2 I SO2I1 (c) Local coordination centres Number  AIR (indicator SO2 

C4.c) 
 

SO2 I SO2I1 (d) Other types of coordination 

centres 
Number  AIR (indicator SO2 

C4.d) 
 

SO2 I SO2I2 Number of incidents reported by the 

Member State to the European 

Situational Picture 

Number 0.00 AIR (indicator SO2 C5)  

SO2 I SO2I2 (a) Illegal immigration, including on 

incidents relating to a risk to the lives 

of migrants 

Number  AIR (indicator SO2 

C5.a) 
 

SO2 I SO2I2 (b) Cross-border crime Number  AIR (indicator SO2 

C5.b) 
 

SO2 I SO2I2 (c) Crisis situations Number  AIR (indicator SO2 

C5.c) 
 



 

 

 

SO Type Ind ID Indicator description Meas unit Baseline value Source of data 2017 

SO2 I SO2I3 Number of irregular border crossings 

detected at the EU external borders: 

between the border crossing points 

Number  Frontex  

SO2 I SO2I3 Number of irregular border crossings 

detected at the EU external borders: 

at the border crossing points 

Number  Frontex  

SO2 I SO2I4 Number of searches in Schengen 

Information System (SIS) II 
Number  EU-Lisa and SIS II 

annual report 
 

SO2 I SO2I5 Number of persons using fraudulent 

travel documents detected at the 

border crossing points 

Number  Frontex  

SO5 R SO5R1 Number of joint investigation teams 

(JITs) and European 

Multidisciplinary Platform against 

Criminal Threats (EMPACT) 

operation projects supported by the 

Fund, including the participating 

Member States and authorities 

Number 0.00 AIR (indicator SO5 C1) 0.00 

SO5 R SO5R2 Number of law enforcement officials 

trained on cross-border related topics 

with the help of the Fund 

Number 0.00 AIR (indicator SO5 

C2.1) 
1341.00 

SO5 R SO5R2 Duration of the training (carried out) 

on cross-border related topics with 

the help of the fund 

Number 0.00 AIR (indicator SO5 

C2.2) 
1901.00 

SO5 R SO5R3 Results of actions supported by the 

Fund leading to the disruption of 

organised crime groups: 

1. seizures of criminal commodities: 

Counterfeited goods 

Value million 

EUR 
 Member States  



 

 

 

SO Type Ind ID Indicator description Meas unit Baseline value Source of data 2017 

SO5 R SO5R3 Contraband goods Value million 

EUR 
 Member States  

SO5 R SO5R3 Stolen goods Value million 

EUR 
 Member States  

SO5 R SO5R3 Firearms Value million 

EUR 
 Member States  

SO5 R SO5R3 Environmental crimes Value million 

EUR 
 Member States  

SO5 R SO5R3 Cannabis (in number of seizures) Number  Member States  

SO5 R SO5R3 Heroin (in number of seizures) Number  Member States  

SO5 R SO5R3 Cocaine (in number of seizures) Number  Member States  

SO5 R SO5R3 Amphetamine - methamphetamine (in 

number of seizures) 
Number  Member States  

SO5 R SO5R3 Ecstasy (in number of seizures) Number  Member States  

SO5 R SO5R3 New psychoactive substances (in 

number of seizures) 
Number  Member States  

SO5 R SO5R3 LSD (in doses) Number  Member States  

SO5 R SO5R3 2. seizures of cash (by value); Value million 

EUR 
 Member States  

SO5 R SO5R3 3. seizures of other assets (by 

estimated value); 
Value million 

EUR 
 Member States  

SO5 R SO5R3 4. takedowns of web domains 

(number); 
Number  Member States  



 

 

 

SO Type Ind ID Indicator description Meas unit Baseline value Source of data 2017 

SO5 R SO5R3 5. victims identified (for certain crime 

types); 
Number  Member States  

SO5 R SO5R3 6. persons arrested Number  Member States  

SO5 I SO5I1 Number/value of frozen, seized and 

confiscated criminal assets as a result 

of actions within the scope of 

Regulation (EU) 513/2014: 

1. number of freezing orders 

executed; 

Number  Member States  

SO5 I SO5I1 2. number of confiscation orders 

executed; 
Number  Member States  

SO5 I SO5I1 3. estimated value of property frozen, 

at least of property frozen with a view 

to possible subsequent confiscation at 

the time of freezing; 

Value million 

EUR 
 Member States  

SO5 I SO5I1 4. estimated value of property 

recovered at the time of confiscation 
Value million 

EUR 
 Member States  

SO5 I SO5I1 5. number of cases where the 

confiscation order issued on basis of 

the Framework Decision  

2006/783/JHA  has not been executed 

Number  Member States  

SO5 I SO5I2 Number of police-recorded offences, 
suspects, prosecutions and 

convictions resulting from actions 

falling within the scope of Regulation 

(EU) 513/2014: 

1. Police-recorded offences 

Number 78,911.00 Eurostat (crim_off_cat)  



 

 

 

SO Type Ind ID Indicator description Meas unit Baseline value Source of data 2017 

SO5 I SO5I2 2. Persons brought into formal 

contact with the police and/or 

criminal justice system 

Number 239,636.00 Eurostat (crim_just_ctz)  

SO5 I SO5I2 3. Prosecuted persons Number 47,986.00 Eurostat (crim_just_ctz)  

SO5 I SO5I2 4. Convicted persons Number 47,133.00 Eurostat (crim_just_ctz)  

SO5 I SO5I3 Quantity of drugs seizure within the 

scope of the Fund on organised 

crime: 

1. Cannabis seizures 

Number  EMCDDA  

- European Drugs 

Report 

- Early Warning System 

(EWS) and European 

Database on New Drugs 

(EDND) 

 

SO5 I SO5I3 2. Heroin seizures Number  EMCDDA  

SO5 I SO5I3 3. Cocaine seizures Number  EMCDDA  

SO5 I SO5I3 4. Amphetamine and 

methamphetamine seizures 
Number  EMCDDA  

SO5 I SO5I3 5. Ecstasy seizures Number  EMCDDA  

SO5 I SO5I3 6. New psychoactive substances 

notified 
Number  EMCDDA  

SO5 I SO5I3 7. LSD (doses) Number 2.00 EMCDDA  

SO5 I SO5I4 Number of protected or assisted 

crime victims: 

1. Number of victims recorded by the 

law enforcement agencies 

Number  Member States  



 

 

 

SO Type Ind ID Indicator description Meas unit Baseline value Source of data 2017 

SO5 I SO5I4 2. Number of referrals by police to 

victim support services 
Number  Member States  

SO5 I SO5I4 3.  Number of victims that request 

and receive support 
Number  Member States  

SO5 I SO5I4 4.  Number of victims that request 

and do not receive support 
Number  Member States  

SO5 I SO5I5 Volume of exchange of information 

in the Prüm framework: 

1. total number of DNA matches per 

year 

Number of 'hits'  EC HOME D.1 

(Statistical compilation) 
 

SO5 I SO5I5 2. total number of fingerprint matches 

per year 
Number of 'hits'  EC HOME D.1 

(Statistical compilation) 
 

SO5 I SO5I5 3. total number of vehicle registration 

data matches per year 
Number of 'hits'  EC HOME D.1 

(Statistical compilation) 
 

SO5 I SO5I6 Volume of exchange of information 

in the Secure Information Exchange 

Network Application (SIENA) 

framework: 

1. SIENA cases initiated per year by 

Member States, Europol and third 

parties 

Number 2,614.00 Europol  

SO5 I SO5I6 2. SIENA messages exchanged per 
year by Member States, Europol and 

third parties 

Number 136,640.00 Europol  

SO5 I SO5I7 Volume of sharing of data via the 

Europol Information System (EIS): 
Number 1,905.00 Europol  



 

 

 

SO Type Ind ID Indicator description Meas unit Baseline value Source of data 2017 

1. number of persons and objects 

inserted in the EIS by Member States 

per year 

SO5 I SO5I7 2. number of person and objects 

inserted in the EIS by Member States 

per year (suspects, convicts) 

Number 1,442.00 Europol  

SO5 I SO5I7 3. number of EIS searches performed 

by Member States per year 
Number 20,563.00 Europol  

SO6 R SO6R1 Number and tools put in place and/or 

further upgraded with the help of the 

Instrument to facilitate the protection 

of critical infrastructure by Member 

States in all sectors of the economy 

Number 0.00 AIR (indicator SO6 C1) 0.00 

SO6 R SO6R2 Number of expert meetings, 

workshops, seminars, conferences, 

publications, websites and online 

consultations organised with the help 

of the Instrument. 

Number 0.00 AIR (indicator SO6 C3) 9.00 

SO6 I SO6I1 Volume of terrorist attacks:  

(a) number of failed and foiled 

terrorist attacks 

Number  Europol - EU Terrorism 

situation and trend 

report 

 

SO6 I SO6I1 (b) number of completed terrorist 

attacks 
Number  Europol - EU Terrorism 

situation and trend 

report 

 

SO6 I SO6I1 (c) number of casualties resulting 

from terrorist attacks 
Number  Europol - EU Terrorism 

situation and trend 

report 

 

 



 

 

 

SO Type Ind ID Indicator description Meas unit 2016 2015 2014 

SO1 R SO1R1 Number of Schengen Evaluation 

missions in the area of visa carried 

out with support of the Internal 

Security Fund ("Fund") 

Number    

SO1 R SO1R2 Number of consular cooperation 
activities developed with the help of 

the Fund 

Number 0.00 0.00 0.00 

SO1 R SO1R3 Number of staff trained in aspects 

related to the common visa policy 

with the help of the Fund 

Number 0.00 0.00 0.00 

SO1 R SO1R3 Number of training courses in 

aspects related to the common visa 

policy with the help of the Fund 

Number 0.00 0.00 0.00 

SO1 R SO1R4 Number of consulates developed or 

upgraded with the help of the Fund 

out of the total number of 

consulates 

Number 0.00 0.00 0.00 

SO1 R SO1R4 Percentage of consulates developed 

or upgraded with the help of the 

Fund out of the total number of 

consulates 

Percentage 0.00 0.00 0.00 

SO1 R SO1R5 (a) Number of Schengen Evaluation 

recommendations in the area of visa 

addressed with the support of the 

Fund 

Number    

SO1 R SO1R5 (b) Total number of Schengen 

Evaluation recommendations issued 
Number    

SO1 R SO1R5 Number of Schengen Evaluation 

recommendations in the area of visa 

addressed with the support of the 

Ratio    



 

 

 

SO Type Ind ID Indicator description Meas unit 2016 2015 2014 

Fund, as compared to the total 

number of recommendations issued 

SO1 R SO1R6 Number of persons using fraudulent 

travel documents detected at 

consulates supported by the Fund: 

(a) Number of persons with 

fraudulent documents applying for a 

Schengen visa 

Number    

SO1 R SO1R6 (b) Total number of persons 

applying for a Schengen visa 
Number    

SO1 R SO1R6 (c) Percentage of persons with 

fraudulent documents applying for a 

Schengen visa 

Ratio    

SO1 I SO1I1 Number of visa applicants having to 

apply for a Schengen visa outside of 

their country of residence 

Number    

SO1 I SO1I2 Number of visa required countries 

in the world where the number of 

Member States present or 

represented has increased 

Number    

SO2 R SO2R1 Number of staff trained in borders 
management related aspects with 

the help of the Fund 

Number 0.00 0.00 0.00 

SO2 R SO2R1 Number of training courses in 

border management related aspects 

with the help of the Fund 

Number 0.00 0.00 0.00 

SO2 R SO2R2 Number of border crossings of the 

external borders through ABC gates 

supported from the Fund 

Number 0.00 0.00 0.00 



 

 

 

SO Type Ind ID Indicator description Meas unit 2016 2015 2014 

SO2 R SO2R2 Total number of border crossings Number 0.00 0.00 0.00 

SO2 R SO2R3 Number of Schengen Evaluation 

missions in the area of borders 

carried out with the support of the 

Fund 

Number 0.00 0.00 0.00 

SO2 R SO2R4 (a) Number of Schengen Evaluation 
recommendations in the area of 

borders addressed with the support 

of the Fund 

Number    

SO2 R SO2R4 (b) Total number of Schengen 

Evaluation recommendations in the 

area of borders issued 

Number    

SO2 R SO2R4 Number of Schengen Evaluation 

recommendations in the area of 

borders addressed with the support 

of the Fund, as compared to the 

total number of recommendations 

issued 

Ratio    

SO2 R SO2R5 (a) Number of equipment items 

used during Frontex Coordinated 
Operations which were purchased 

with support of the Fund 

Number 0.00 0.00 0.00 

SO2 R SO2R5 (b) Total number of equipment 

items used for Frontex Coordinated 

Operations 

Number 88.00 91.00 42.00 

SO2 R SO2R5 Number of equipment items used 

during Frontex Coordinated 

Operations which were purchased 

with support of the Fund as 

compared to the total number of 

Ratio 0.00 0.00 0.00 



 

 

 

SO Type Ind ID Indicator description Meas unit 2016 2015 2014 

equipment items used for Frontex 

Coordinated Operations 

SO2 I SO2I1 Number of national border 

surveillance infrastructure 

established/further developed in the 

framework of EUROSUR: 

Number 0.00 0.00 0.00 

SO2 I SO2I1 (a) National coordination centres Number    

SO2 I SO2I1 (b) Regional coordination centres Number    

SO2 I SO2I1 (c) Local coordination centres Number    

SO2 I SO2I1 (d) Other types of coordination 

centres 
Number    

SO2 I SO2I2 Number of incidents reported by the 

Member State to the European 

Situational Picture 

Number 0.00 0.00 0.00 

SO2 I SO2I2 (a) Illegal immigration, including 

on incidents relating to a risk to the 

lives of migrants 

Number    

SO2 I SO2I2 (b) Cross-border crime Number    

SO2 I SO2I2 (c) Crisis situations Number    

SO2 I SO2I3 Number of irregular border 

crossings detected at the EU 

external borders: between the 

border crossing points 

Number 608.00 334.00 504.00 

SO2 I SO2I3 Number of irregular border 

crossings detected at the EU 

external borders: at the border 

crossing points 

Number 33.00 11.00 29.00 



 

 

 

SO Type Ind ID Indicator description Meas unit 2016 2015 2014 

SO2 I SO2I4 Number of searches in Schengen 

Information System (SIS) II 
Number 295,336,086.00 140,187,948.00 84,466,357.00 

SO2 I SO2I5 Number of persons using fraudulent 

travel documents detected at the 

border crossing points 

Number 64.00 78.00 73.00 

SO5 R SO5R1 Number of joint investigation teams 
(JITs) and European 

Multidisciplinary Platform against 

Criminal Threats (EMPACT) 

operation projects supported by the 

Fund, including the participating 

Member States and authorities 

Number  0.00 0.00 

SO5 R SO5R2 Number of law enforcement 

officials trained on cross-border 

related topics with the help of the 

Fund 

Number 33.00 0.00 0.00 

SO5 R SO5R2 Duration of the training (carried 

out) on cross-border related topics 

with the help of the fund 

Number 330.00 0.00 0.00 

SO5 R SO5R3 Results of actions supported by the 
Fund leading to the disruption of 

organised crime groups: 

1. seizures of criminal commodities: 

Counterfeited goods 

Value million 

EUR 
   

SO5 R SO5R3 Contraband goods Value million 

EUR 
   

SO5 R SO5R3 Stolen goods Value million 

EUR 
   



 

 

 

SO Type Ind ID Indicator description Meas unit 2016 2015 2014 

SO5 R SO5R3 Firearms Value million 

EUR 
   

SO5 R SO5R3 Environmental crimes Value million 

EUR 
   

SO5 R SO5R3 Cannabis (in number of seizures) Number    

SO5 R SO5R3 Heroin (in number of seizures) Number    

SO5 R SO5R3 Cocaine (in number of seizures) Number    

SO5 R SO5R3 Amphetamine - methamphetamine 

(in number of seizures) 
Number    

SO5 R SO5R3 Ecstasy (in number of seizures) Number    

SO5 R SO5R3 New psychoactive substances (in 

number of seizures) 
Number    

SO5 R SO5R3 LSD (in doses) Number    

SO5 R SO5R3 2. seizures of cash (by value); Value million 

EUR 
   

SO5 R SO5R3 3. seizures of other assets (by 

estimated value); 
Value million 

EUR 
   

SO5 R SO5R3 4. takedowns of web domains 

(number); 
Number    

SO5 R SO5R3 5. victims identified (for certain 

crime types); 
Number    

SO5 R SO5R3 6. persons arrested Number    

SO5 I SO5I1 Number/value of frozen, seized and 

confiscated criminal assets as a 

Number    



 

 

 

SO Type Ind ID Indicator description Meas unit 2016 2015 2014 

result of actions within the scope of 

Regulation (EU) 513/2014: 

1. number of freezing orders 

executed; 

SO5 I SO5I1 2. number of confiscation orders 

executed; 
Number    

SO5 I SO5I1 3. estimated value of property 

frozen, at least of property frozen 

with a view to possible subsequent 

confiscation at the time of freezing; 

Value million 

EUR 
   

SO5 I SO5I1 4. estimated value of property 

recovered at the time of 

confiscation 

Value million 

EUR 
   

SO5 I SO5I1 5. number of cases where the 

confiscation order issued on basis of 

the Framework Decision  

2006/783/JHA  has not been 

executed 

Number    

SO5 I SO5I2 Number of police-recorded 

offences, suspects, prosecutions and 
convictions resulting from actions 

falling within the scope of 

Regulation (EU) 513/2014: 

1. Police-recorded offences 

Number 23,406.00 124,361.00 1,513,345.00 

SO5 I SO5I2 2. Persons brought into formal 

contact with the police and/or 

criminal justice system 

Number 38,443.00 189,629.00 165,476.00 

SO5 I SO5I2 3. Prosecuted persons Number 8,808.00 41,975.00 32,325.00 

SO5 I SO5I2 4. Convicted persons Number 8,808.00 41,975.00 32,325.00 



 

 

 

SO Type Ind ID Indicator description Meas unit 2016 2015 2014 

SO5 I SO5I3 Quantity of drugs seizure within the 

scope of the Fund on organised 

crime: 

1. Cannabis seizures 

Number 39.00 180.00 127.00 

SO5 I SO5I3 2. Heroin seizures Number 70.00 270.00 21.00 

SO5 I SO5I3 3. Cocaine seizures Number 15.00 63.00 27.00 

SO5 I SO5I3 4. Amphetamine and 

methamphetamine seizures 
Number 0.00 1.00 3.00 

SO5 I SO5I3 5. Ecstasy seizures Number 2,886.00 77,209.00 251,723.00 

SO5 I SO5I3 6. New psychoactive substances 

notified 
Number    

SO5 I SO5I3 7. LSD (doses) Number 14.00 159.00 403.00 

SO5 I SO5I4 Number of protected or assisted 

crime victims: 

1. Number of victims recorded by 

the law enforcement agencies 

Number    

SO5 I SO5I4 2. Number of referrals by police to 

victim support services 
Number    

SO5 I SO5I4 3.  Number of victims that request 

and receive support 
Number    

SO5 I SO5I4 4.  Number of victims that request 

and do not receive support 
Number    

SO5 I SO5I5 Volume of exchange of information 

in the Prüm framework: 
Number of 'hits'    



 

 

 

SO Type Ind ID Indicator description Meas unit 2016 2015 2014 

1. total number of DNA matches 

per year 

SO5 I SO5I5 2. total number of fingerprint 

matches per year 
Number of 'hits'    

SO5 I SO5I5 3. total number of vehicle 

registration data matches per year 
Number of 'hits'    

SO5 I SO5I6 Volume of exchange of information 
in the Secure Information Exchange 

Network Application (SIENA) 

framework: 

1. SIENA cases initiated per year by 

Member States, Europol and third 

parties 

Number 5,031.00 3,571.00 2,023.00 

SO5 I SO5I6 2. SIENA messages exchanged per 

year by Member States, Europol 

and third parties 

Number 237,429.00 189,520.00 121,456.00 

SO5 I SO5I7 Volume of sharing of data via the 

Europol Information System (EIS): 

1. number of persons and objects 

inserted in the EIS by Member 

States per year 

Number 16,982.00 12,335.00 1,361.00 

SO5 I SO5I7 2. number of person and objects 

inserted in the EIS by Member 

States per year (suspects, convicts) 

Number 5,473.00 3,863.00 1,051.00 

SO5 I SO5I7 3. number of EIS searches 

performed by Member States per 

year 

Number 3,527.00 3,167.00 11,353.00 

SO6 R SO6R1 Number and tools put in place 

and/or further upgraded with the 

help of the Instrument to facilitate 

Number 0.00 0.00 0.00 



 

 

 

SO Type Ind ID Indicator description Meas unit 2016 2015 2014 

the protection of critical 

infrastructure by Member States in 

all sectors of the economy 

SO6 R SO6R2 Number of expert meetings, 

workshops, seminars, conferences, 
publications, websites and online 

consultations organised with the 

help of the Instrument. 

Number  0.00 0.00 

SO6 I SO6I1 Volume of terrorist attacks:  

(a) number of failed and foiled 

terrorist attacks 

Number 0.00 0.00 0.00 

SO6 I SO6I1 (b) number of completed terrorist 

attacks 
Number    

SO6 I SO6I1 (c) number of casualties resulting 

from terrorist attacks 
Number 0.00 0.00 0.00 



 

 

 

2 – Indicatori pe eficienta, valoare adaugata si sustenabilitate, prevazuti in Regulamentul (UE) nr. 514/2014 

 

Ind ID Indicator description Meas unit Baseline value Source of data 2017 

H1 Number of Full Time Equivalent in 

the Responsible Authority, the 

Delegated Authority and the Audit 

Authority working on the 

implementation of the Fund and paid 

by the technical assistance or national 

budgets as compared to: 

Number  Member States  

H1 (a) the number of projects 

implemented 
Number  Member States  

H1 (b) the amount of the funds claimed 

for the financial year 
Amount million 

EUR 
 Member States  

H2 (a) Technical assistance plus the 

administrative (indirect) cost 
Amount million 

EUR 
 Member States  

H2 (b) Amount of funds claimed for the 

financial year 
Amount million 

EUR 
 Member States  

H2 Technical assistance plus the 

administrative (indirect) cost of 

projects as compared to the amount of 

funds claimed for the financial year 

Ratio  /  

H3 Amount of the annual accounts 

submitted by the Member State 

compared to the 

Amount in EUR  SFC2014  

H3 Total amount of funds allocated to the 

national programme. 
Amount in EUR  SFC2014  

H3 Absorption rate of the Fund Ratio  /  



 

 

 

Ind ID Indicator description Meas unit Baseline value Source of data 2017 

H4 (a) Number of equipment in use 2 

years after their acquisition (> than 

EUR 10.000) 

Number  Member States  

H4 (b) Number of equipment acquired 

under the Fund (> than EUR 10.000) 
Number  Member States  

H4 Number of equipment in use 2 years 
after their acquisition / number of 

equipment acquired under the Fund 

(> than EUR 10.000) 

Ratio  /  

H5 (a) Maintenance cost of acquired 

equipment under the Fund 
Amount in EUR  Member States  

H5 (b) Total EU contribution Amount in EUR  Member States  

H5 Share of the maintenance cost of 

acquired equipment under the Fund in 

the total Union contribution to actions 

co-financed by the Fund 

Ratio  /  

 

Ind ID Indicator description Meas unit 2016 2015 2014 

H1 Number of Full Time Equivalent in 
the Responsible Authority, the 

Delegated Authority and the Audit 

Authority working on the 

implementation of the Fund and paid 

by the technical assistance or national 

budgets as compared to: 

Number    

H1 (a) the number of projects 

implemented 
Number    



 

 

 

Ind ID Indicator description Meas unit 2016 2015 2014 

H1 (b) the amount of the funds claimed 

for the financial year 
Amount million 

EUR 
   

H2 (a) Technical assistance plus the 

administrative (indirect) cost 
Amount million 

EUR 
   

H2 (b) Amount of funds claimed for the 

financial year 
Amount million 

EUR 
   

H2 Technical assistance plus the 
administrative (indirect) cost of 

projects as compared to the amount of 

funds claimed for the financial year 

Ratio    

H3 Amount of the annual accounts 

submitted by the Member State 

compared to the 

Amount in EUR    

H3 Total amount of funds allocated to the 

national programme. 
Amount in EUR    

H3 Absorption rate of the Fund Ratio    

H4 (a) Number of equipment in use 2 

years after their acquisition (> than 

EUR 10.000) 

Number    

H4 (b) Number of equipment acquired 

under the Fund (> than EUR 10.000) 
Number    

H4 Number of equipment in use 2 years 

after their acquisition / number of 

equipment acquired under the Fund 

(> than EUR 10.000) 

Ratio    

H5 (a) Maintenance cost of acquired 

equipment under the Fund 
Amount in EUR    



 

 

 

Ind ID Indicator description Meas unit 2016 2015 2014 

H5 (b) Total EU contribution Amount in EUR    

H5 Share of the maintenance cost of 

acquired equipment under the Fund in 

the total Union contribution to actions 

co-financed by the Fund 

Ratio    



 

 

 

Anexa: date  
 

Tabel 1: Progres in implementarea financiara, pe obiective specifice (in Euro) 

 

Raport financiar FSI-Frontiere 

National objective / Specific Action A B 

 

Total paid 

(A+B/SO) 

programmed 

(%) 

SO1.NO1 National capacity 0.00 0.00 0.00% 

TOTAL NO SO1 0.00 0.00 0.00% 

TOTAL SO1 0.00 0.00 0.00% 

SO2.NO1 EUROSUR 0.00 375000.00 4.17% 

SO2.NO6 National capacity 0.00 936552.35 6,22% 

TOTAL NO SO2 0.00 1311552.35 4.89% 

TOTAL SO2 0.00 1311552.35 4.86% 

SO3.NO2 Operating support for borders 0.00 3719197.10 18.00% 

TOTAL NO SO3 0.00 3719197.10 16.09% 

TOTAL SO3 0.00 3719197.10 16.09% 

TOTAL 0.00 5030749.45 8.00% 

 

Raport financiar FSI-Police 

National objective / Specific Action A 

 

B 

 

Total paid 

(A+B/SO) 

programmed 

(%) 

SO5.NO1 C - prevention and combating 0.00 1949985.38 25.00% 

SO5.NO3 C - training 0.00 689805.00 27.30% 

TOTAL NO SO5 0.00 2717315.92 16.00% 

TOTAL SO5 0.00 2717315.92 16.00% 

SO6.NO1 R - prevention and combating 0.00 129139.26 34.00% 

SO6.NO3 R - training 0.00 1690851.22 43.06% 



 

 

 

SO6.NO5 R - infrastructure 0.00 0.00 0.00% 

TOTAL NO SO6 0.00 1819990.48 7.50 

TOTAL SO6 0.00 1819990.48 7.50% 

TOTAL 0.00 4537306.40 10.00% 



 

 

 

Tabel 2: Numar de proiecte si contributia UE la proiectele finalizate si in Implementare, pe 

obiective specifice (in Euro) 

 Number of projects and EU contribution 

01/01/2014-15/10/2016 

 Total Nr 

of finished 

projects 

Total EU contribution 

to finished projects 
Total Nr of 

open 

projects 

Total EU contribution 

to open projects 

SO1 - Support a 

common visa policy 
0 0.00 4 0.00 

SO2 - Borders 0 0.00 7 0.00 

SO3 - Operating support 0 0.00 0 0.00 

SO4 - Technical 

assistance - visa and 

borders 

0 0.00 4 0.00 

SO5 - Preventing and 

combating crime 
0 0.00 7 0.00 

SO6 - Risks and crisis 0 0.00 4 0.00 

SO7 - Technical 

assistance - police 

0 0.00 4 0.00 

SO8 - Special case: 

Operating support for 

the special transit 

scheme (Lithuania) 

0 0.00 0 0.00 

Total 1 0 0.00 22 0.00 

 

 Number of projects and EU contribution 

16/10/2016-30/06/2017 

 Total Nr 

of finished 

projects 

Total EU contribution 

to finished projects 
Total Nr of 

open 

projects 

Total EU contribution 

to open projects 

SO1 - Support a 

common visa policy 
0 0.00 0 0,00 

SO2 - Borders 0 0.00 6 1.311.552,35 

SO3 - Operating support 0 0.00 13 3.719.197,10 

SO4 - Technical 

assistance - visa and 

borders 

0 0.00 0 28.379,90 

SO5 - Preventing and 

combating crime 
0 0.00 2 2.717.315,92 



 

 

 

 Number of projects and EU contribution 

16/10/2016-30/06/2017 

 Total Nr 

of finished 

projects 

Total EU contribution 

to finished projects 
Total Nr of 

open 

projects 

Total EU contribution 

to open projects 

SO6 - Risks and crisis 0 0.00 2 1.819.990,48 

SO7 - Technical 

assistance - police 
0 0.00 0 16.411,61 

SO8 - Special case: 

Operating support for 

the special transit 

scheme (Lithuania) 

0 0.00 0 0,00 

Total 2 0 0.00 23 9,612,847.36 

Total 1+2 0 0.00 45 9,612,847.36 



 

 

 

Table 3: Numar de proiecte si contributia UE, pe tipuri de beneficiari si pe obiective specifice (in 

Euro) 

 

  Project beneficiaries 01/01/2014-15/10/2016 

  SO1: Visa policy SO2: Borders SO5: Crime SO6: Risks & 

crisis 

State/federal authorities Nr of projects 4 7 7 4 

State/federal authorities EU contribution 0.00 0.00 0.00 0.00 

Local public bodies Nr of projects 0 0 0 0 

Local public bodies EU contribution 0.00 0.00 0.00 0.00 

Non-governmental 

organisations 
Nr of projects 0 0 0 0 

Non-governmental 

organisations 
EU contribution 0.00 0.00 0.00 0.00 

International public 

organisations 
Nr of projects 0 0 0 0 

International public 

organisations 
EU contribution 0.00 0.00 0.00 0.00 

National Red Cross Nr of projects 0 0 0 0 

National Red Cross EU contribution 0.00 0.00 0.00 0.00 

International Committee 

of the Red Cross 
Nr of projects 0 0 0 0 

International Committee 

of the Red Cross 
EU contribution 0.00 0.00 0.00 0.00 

The International 

Federation of Red Cross 

and Red Crescent 

Societies 

Nr of projects 0 0 0 0 

The International 

Federation of Red Cross 

and Red Crescent 

Societies 

EU contribution 0.00 0.00 0.00 0.00 

Private and public law 

companies 
Nr of projects 0 0 0 0 

Private and public law 

companies 
EU contribution 0.00 0.00 0.00 0.00 

Education/research 

organisations 
Nr of projects 0 0 0 0 

Education/research 

organisations 
EU contribution 0.00 0.00 0.00 0.00 

  



 

 

 

 

  Project beneficiaries 16/10/2016-30/06/2017 

  SO1: Visa policy SO2: Borders SO5: Crime SO6: Risks & 

crisis 

State/federal authorities Nr of projects 0 6 2 2 

State/federal authorities EU contribution 0.00 1.311.552,35 2.717.315,92 1.819.990,48 

Local public bodies Nr of projects 0 0 0 0 

Local public bodies EU contribution 0.00 0.00 0.00 0.00 

Non-governmental 

organisations 
Nr of projects 0 0 0 0 

Non-governmental 

organisations 
EU contribution 0.00 0.00 0.00 0.00 

International public 

organisations 
Nr of projects 0 0 0 0 

International public 

organisations 
EU contribution 0.00 0.00 0.00 0.00 

National Red Cross Nr of projects 0 0 0 0 

National Red Cross EU contribution 0.00 0.00 0.00 0.00 

International Committee 

of the Red Cross 
Nr of projects 0 0 0 0 

International Committee 

of the Red Cross 
EU contribution 0.00 0.00 0.00 0.00 

The International 

Federation of Red Cross 

and Red Crescent 

Societies 

Nr of projects 0 0 0 0 

The International 

Federation of Red Cross 

and Red Crescent 

Societies 

EU contribution 0.00 0.00 0.00 0.00 

Private and public law 

companies 
Nr of projects 0 0 0 0 

Private and public law 

companies 
EU contribution 0.00 0.00 0.00 0.00 

Education/research 

organisations 
Nr of projects 0 0 0 0 

Education/research 

organisations 
EU contribution 0.00 0.00 0.00 0.00 



 

 

 

 

 


