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REZULTATUL CONSULTĂRII PUBLICE PRIVIND VERSIUNEA PRELIMINARĂ DRAFT 2 A

PROGRAMULUI NAȚIONAL 2021-2027 FONDUL SECURITATE INTERNĂ

Instituția

consultată

Text PN draft 2 - comentat Propunere/contribuție transmisă Modalitatea de integrare a

propunerilor /  justificarea nepreluării

Inspectoratul

General al Poliției

Române

1. OS1.2 Finanțarea FSI2014 a fost

utilizată pentru modernizarea infrastructurii TIC a

SISPOL, prin creșterea numărului de unități

naționale conectate, capacității de stocare și

vitezei de transfer a datelor. Din FSI2021, RO va

sprijini dezvoltarea și consolidarea sistemelor și

bazelor de date naționale utilizate de autoritățile

naționale de aplicare a legii în activitățile

informative și de natură operativă desfășurate în

cadrul investigațiilor polițienești (...).

2. OS1.2 adăugare

3. 3.2 Combaterea traficului de persoane -

În acest context, RO are în vedere utilizarea

fondurilor FSI2021 pentru întărirea capabilităților

de supraveghere operativă, investigare și

percheziții (...)

4. 3.3 Combaterea traficului de droguri,

arme, CBRNe - adăugare

5. 3.6 Combaterea terorismului, a

radicalizării, a extremismului violent și a

amenințărilor asimetrice și hibride - adăugare

1. OS1.2 Finanțarea FSI2014 a fost utilizată pentru modernizarea

infrastructurii TIC a SISPOL, prin creșterea numărului de unități

naționale conectate, capacității de stocare și vitezei de transfer a

datelor. Din FSI2021, RO va sprijini dezvoltarea și consolidarea

sistemelor și bazelor de date naționale utilizate de autoritățile

naționale de aplicare a legii în activitățile informative și de natură

operativă desfășurate în cadrul investigațiilor polițienești și a celor

de natură penală (...)

2.Totodată, se va avea în vedere inclusiv dezvoltarea de noi

sisteme informatice care să contribuie la creșterea capacității de

reacție și la susținerea activităților informative și de natură

operativă desfășurate pentru combaterea criminalității organizate,

a infracțiunilor grave și terorismului.

3. Combaterea traficului de persoane - În acest context, RO are în

vedere utilizarea fondurilor FSI2021 pentru întărirea capabilităților

de supraveghere operativă, investigare, culegere de date și

informații, și percheziții (...)

4. RO are în vedere utilizarea fondurilor FSI2021 inclusiv pentru

acțiuni menite să contribuie la întărirea capabilităților de

investigare, supraveghere operativă și culegere de date și

informații care să sprijine gestionarea acțiunilor de combatere a

traficului de droguri, arme, CBRNe.

5.Totodată, se va avea în vedere utilizarea fondurilor FSI2021

inclusiv pentru acțiuni menite să contribuie la întărirea

capabilităților de investigare, supraveghere operativă și culegere

de date și informații care să sprijine gestionarea acțiunilor de

combatere a terorismului, a radicalizării, a extremismului violent și

a amenințărilor asimetrice și hibride.

1.nepreluată, termenul de „investigații

polițienești” este cuprinzător.

2.nepreluată, ideea sugerată se

regăsește deja în același paragraf

„dezvoltarea și consolidarea sistemelor

(...)”

3.nepreluat, termenul de investigare

este cuprinzător.

4.nepreluată, este redundant paragraful

propus, reia și dezvoltă cu alte cuvinte

măsura de intervenție de la OS3.3

5.nepreluată, este redundant paragraful

propus, reia și dezvoltă cu alte cuvinte

măsura de intervenție de la OS3.6
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Direcția Generală

pentru Comunicații

și Tehnologia

Informației

1. Strategia programului - adăugare

2. Strategia programului - La nivel național

au fost dezvoltate mai multe baze de date

operative, unele interconectate la bazele de date

europene.

3. Strategia programului - adăugare

4. OS1.1 adăugare - În ultima perioadă,

RO a contribuit semnificativ la îmbunătățirea

capacității de schimb de informații, inclusiv cu

sprijinul FSI2014, cum ar fi dezvoltarea Unității

Naționale de Informații privind Pasagerii,

extinderea rețelei SIENA, și modernizarea AFIS

(finanțată prin Mecanismului Financiar

Norvegian).

5. OS1.1 - Pentru coordonarea la nivel

național într-o manieră unitară, RO va sprijini și

acțiuni pentru consolidarea sistemului decizional

și de coordonare a implementării noii

arhitecturi a sistemelor de informații

europene, în special prin acțiuni de cooperare,

instruire și schimb de bune practici.

6. OS1 - Sprijin operațional - Începând cu

anul 2000, RO a început realizarea, dezvoltarea

și modernizarea Reţelei de Comunicaţii integrate

Voce-Date (RCVD) a Ministerul Afacerilor

Interne, cu finanţare din fonduri de la bugetul de

stat şi din fondurile europene anterioare,

Facilitatea Schengen și FSI2014. RCVD este

rețeaua TIC care asigură servicii de comunicații

integrate voce–date în toată ţara pentru

desfășurarea activităților polițienești operative

7. OS1 - Sprijin operațional - Din FSI2014,

RO a utilizat 7,6 Mil. euro pentru consolidarea

nodurilor principale ale infrastructurii de

comunicaţii RCVD, în scopul creşterii securităţii şi

1.Potrivit Strategiei TIC a MAI 2021-2027 (versiune draft), în

procesul de transformare digitală a MAI, se va avea în vedere

analiza și optimizarea fluxurilor operaționale, simplificarea și

reducerea birocrației, implementarea sistemelor informatice care

să susțină aceste procese, precum și încurajarea utilizării

tehnologiei în rândul angajaților proprii prin promovarea

avantajelor pe care aceasta le aduce în desfășurarea activităților

zilnice.

Atribuțiile MAI sunt vaste și de o complexitate deosebită, iar

tehnologia este utilizată pe scară largă în fiecare dintre ele, de la

utilizarea stațiilor Tetra pentru interogarea bazelor de date în

cadrul activităților specifice derulate la nivelul structurilor de

Ordine Publică, până la utilizarea echipamentelor disimulate în

cadrul operațiunilor speciale. În acest sens, următoarea perioadă

vizează identificarea și implementarea de noi tehnologii care să

faciliteze desfășurarea activităților operative la nivelul MAI.

2.Strategia programului La nivel național au fost dezvoltate mai

multe platforme/baze de date operative, unele interconectate la

platforme/bazele de date europene.(...)

3.digitalizarea și transformarea digitală în ansamblu, sunt

concepte cu aplicare transversală atât în privința

obligațiilor/serviciilor pe care MAI și structurile de cooperare le au

în zona specifică aplicării legislației naționale și europene cât și în

raport cu cetățenii, instituțiile/agențiile și mediul de afaceri,

avându-se în vedere inclusiv simplificarea, debirocratizarea și

eficientizarea efortului administrativ cu efect direct în creșterea

calității din zona operativă/operațională și de suport tehnic

operativ.

4.În ultima perioadă, RO a contribuit semnificativ la îmbunătățirea

capacității de schimb de informații, inclusiv cu sprijinul FSI2014,

cum ar fi dezvoltarea Unității Naționale de Informații privind

Pasagerii, extinderea rețelei SIENA, modernizarea AFIS (finanțată

prin Mecanismului Financiar Norvegian), modernizarea

infrastructurii de comunicații RCVD (upgrade CORE RCVD).

5.Pentru coordonarea la nivel național într-o manieră unitară, RO

va sprijini și acțiuni pentru consolidarea sistemului decizional și de

1.nepreluată, având în vedere limitarea

de caractere, precum și faptul că există

o legătură directă cu obiectivele

fondului, potrivit regulamentelor

europene Fondul nu ar trebui să

finanțeze investiții care au o relevanță

pur națională sau investiții care ar fi

necesare pentru activitatea de zi cu zi a

autorităților competente

2. preluată

3. nepreluată, idem 1

4. preluată parțial și reformulată pentru

claritate în limba engleză
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capacităţii de prelucrare a datelor prin

implementarea unor tehnologii noi.

8. OS1 - Sprijin operațional - Din FSI2021 -

sprijin operațional, RO va utiliza fonduri pentru

întreținerea, mentenanța, modernizarea și

asigurarea asistenței tehnice a sistemelor,

rețelelor și aplicațiilor TIC relevante pentru

securitate, în special pentru întreținerea și

mentenanța rețelei SIENA, a sistemului

integrat pentru îmbunătățirea protecției

infrastructurilor critice naționale/europene

APOLODOR, a rețelei RCVD și a infrastructurii

aferente Unității Naționale de Informații

privind Pasagerii.

9. Principalii beneficiari ai sprijinului

operațional vor fi:

10. 3.5 Combaterea corupției adăugare

11. 2.2 Asistența tehnică costuri privind

funcționarea și dotarea autorităților și

organismelor programelor, inclusiv servicii,

utilități, echipamente, închirieri bunuri mobile/

imobile;

12. Tabelul 4: Defalcare orientativă -

Informații și comunicații

coordonare a implementării noii arhitecturi a sistemelor de

informații europene, în special prin dezvoltarea componentelor

naționale, a infrastructurii necesare interconectării acestora la

nivel central și teritorial, a implementării conceptului de

interoperabilitate, acțiuni de cooperare, instruire și schimb de

bune practici.

6. Începând cu anul 2000, RO a început realizarea, dezvoltarea și

modernizarea Rețelei de Comunicații Voce-Date (RCVD) a

Ministerul Afacerilor Interne și Rețelei Națională de Voce (RNV) a

Ministerul Afacerilor Interne, cu finanțare din fonduri de la bugetul

de stat și din fondurile europene anterioare, Facilitatea Schengen

și FSI2014. RCVD și RNV sunt rețelele TIC care asigură servicii

de comunicații integrate atat date cât și comunicatii convergente

de voce în toată țara pentru desfășurarea activităților polițienești

operative.

7. Din FSI2014, RO a utilizat 7,6 mil. euro pentru consolidarea

nodurilor principale ale infrastructurilor de comunicații RCVD și

RNV , în scopul creșterii securității,capacității de prelucrare a

datelor și al convergenței serviciilor de voce prin implementarea

unor tehnologii noi. Pe infrastructura rețelei de comunicații

integrate Voce-Date (RCVD), Ministerul Afacerilor Interne

furnizează servicii electronice de tipul G2G, G2E, G2C utilizând

infrastructuri IT de virtualizare și sisteme de securitate cibernetică.

8. Din FSI2021 - sprijin operațional, RO va utiliza fonduri pentru

întreținerea, mentenanța, modernizarea și asigurarea asistenței

tehnice a sistemelor, rețelelor și aplicațiilor TIC relevante pentru

securitate, în special pentru întreținerea și mentenanța rețelei

SIENA, a sistemului integrat pentru îmbunătățirea protecției

infrastructurilor critice naționale/europene APOLODOR, a

rețelei RCVD, a sistemelor de comunicații electronice, a

infrastructurilor de virtualizare/securitate ce deservesc diferite

sisteme IT relevante domeniului de referință și a infrastructurii

aferente Unității Naționale de Informații privind Pasagerii.

9. Principalii beneficiari ai sprijinului operațional vor fi -

Jandarmeria Română

5. nepreluată, asigurarea interconectării

și a componentelor naționale sunt

prevăzute deja în PN, OS1 pg. 9

paragraful 4

6. preluată și reformulată, au fost

eliminate detaliile / acronimele tehnice

pentru flexibilitate

7. preluată parțial și reformulată. Ultimul

paragraf nu a fost preluată, întrucât

unele servicii electronice nu se

încadrează în obiectivelor de politică ale

FSI.

8 - preluată parțială și reformulată.

Completarea propusa reprezinta o

detaliere a precizărilor deja existente în

PN. Pentru asigurarea flexibilității PN,

se evită furnizarea unei liste exhaustive

de acțiuni, intervenții, achiziții,etc.

9 - nepreluată, întrucât instituția nu este

beneficiar al sprijinului operațional, în

conformitate cu art. 16 din
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10. 3.5 Combaterea corupției Dezvoltarea unor mecanisme TIC

integrate pentru monitorizarea derulării achizițiilor publice și a

contractelor la nivelul MAI în scopul creșterii transparenței și a

reducerii vulnerabilităților specifice acestui domeniu.

11. costuri privind funcționarea și dotarea autorităților,organismelor

beneficiarilor programelor, inclusiv servicii, utilități, echipamente,

închirieri bunuri mobile/ imobile;

12. Tabelul 4: Defalcare orientativă Tehnologia informației și

comunicații

Regulamentul UE 2021/1149 (serviciu

public pentru UE).

10 - nepreluată, întrucât ideea este

inclusă în formularea deja existentă,

respectiv „întărirea capacităților de

combatere a corupției”.

11 - nepreluată, capitolul nu se referă la

cheltuielile indirecte eligibile în cadrul

proiectelor finanțate, ci la asistența

tehnică gestionată de către SMC.

12. nepreluată - sintagma reprezintă

traducerea oficială - pg. 118 din

Regulamentul 2021/1060 - Asistență

tehnică

Agenția Națională

Antidrog

1. Strategia programului - Pentru a

răspunde acestor provocări, RO va sprijini din

FSI2021 măsuri pentru prevenirea și combaterea

traficului de droguri

2. OS2.2 RO trebuie să implementeze

măsuri concrete pentru a întrerupe acest flux,

cum ar fi intensificarea cooperării inter-agenții la

nivel național pentru creșterea capacității de

detecție a cantităților mari de droguri, precursori

și pre-precursori,în special prin dezvoltarea unor

centre comune de control.

3. OS2.2 Întărirea capacităţii administrative

și operaționale a structurilor de luptă împotriva

traficului de droguri (...)

4. OS2.2 RO are în vedere finanțarea prin

FSI2021 a unor acțiuni de cooperare

interinstituțională în domeniul combaterii

criminalității informatice, a exploatării sexuale a

copiilor și corupției, cu implicarea sectorului

privat și a autorităților de aplicare a legii cu

atribuții în acest domeniu.

1.Strategia programului - Pentru a răspunde acestor provocări,

RO va sprijini din FSI2021 măsuri pentru prevenirea și

combaterea traficului și consumului ilicit de droguri

2.OS2.2 RO are în vedere finanțarea prin FSI2021 a unor acțiuni

de cooperare interinstituțională în domeniul combaterii

criminalității informatice, a exploatării sexuale a copiilor și

corupției, a traficului și consumului ilicit de droguri (...)

3.OS2.2 RO trebuie să implementeze măsuri concrete pentru a

întrerupe acest flux, cum ar fi intensificarea cooperării inter-agenții

la nivel național pentru creșterea capacității de detecție a

cantităților mari de droguri, precursori și pre-precursori,în special

prin dezvoltarea unor centre comune de control, precum și prin

alte măsuri specifice de reducere a cererii și ofertei de droguri

4.OS2.2 Întărirea capacităţii administrative și operaționale a

structurilor de prevenire și combatere (...)

5. 2.1.1 Descrierea unui obiectiv specific, OS3.2 Protejarea și

sprijinirea martorilor, denunțătorilor și victimelor infracționalității,

precum și prevenirea consumului ilicit de droguri criminalității și

radicalizării (...)

6.Disponibilitatea și diversificarea pieței drogurilor, accentuate de

existența unor amenințări globale în creștere, corelate cu

modelele de consum de droguri la nivel național, conturează un

1.preluată

2.preluată

3.preluată - Măsurile de reducere a

cererii și ofertei de droguri sunt

prevăzute în preambulul Regulamentului

(UE) 2021/1149 și face parte din

strategia antidrog a Uniunii (pct. 18 din

Regulament)

4 - nepreluată, întrucât în cadrul

punctului se face referire la finanțările

anterioare prin FSI2014, din care nu au

fost finanțate proiecte de prevenire a

consumului de droguri

5. - nepreluată, termenul „criminalitate”

este cuprinzător.
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5. 2.1.1 Descrierea unui obiectiv specific,

OS3.2 Protejarea și sprijinirea martorilor,

denunțătorilor și victimelor infracționalității,

precum și prevenirea criminalității și radicalizării

(...)

6. OS3.2 adăugare

mediu impredictibil ce afectează capacitățile naționale de răspuns

la fenomenul drogurilor din perspectiva impactului asupra

siguranței și sănătății publice. În domeniul prevenirii traficului și

consumului ilicit de droguri, prin FSI 2021 principalele acțiuni se

vor axa pe reducerea cererii și ofertei de droguri în rândul

grupurilor vulnerabile, având la bază domeniile prioritare vizate de

Strategia UE în materie de droguri 2021-2025 și planul de acțiune

aferent, precum și adaptarea și implementarea de bune practici

europene în domeniu, la nivel național.

6. preluat parțial din rațiuni de limitare a

caracterelor, textul propus a fost

sintetizat.

Direcția Generală

de Protecție

Internă

1. Strategia programului: adăugare

2. Strategia programului: adăugare

3. OS3.1 Principalele acțiuni finanțate din

FSI2021 vor include exerciții și programe de

instruire, formare, schimb de experiență și

schimb de bune practici, inclusiv cu state terțe și

actori relevanți, în special în domenii privind

criminalitatea organizată, criminalitatea

informatică, anticorupția, informațiile din surse

deschise, terorismul sau radicalizarea, de

exemplu pentru descifrarea limbajului nonverbal

şi detectarea comportamentului simulat.

4. 3.1. Combaterea criminalității informatice, a

pornografiei infantile prin internet, a fraudelor cu

cărți de credit și a spălării banilor

5. Principalele acțiuni finanțate din FSI2021 vor

viza consolidarea în continuare a capacității de

investigare și combatere a criminalității

informatice, a pornografiei infantile și a atacurilor

informatice, inclusiv prin continuarea activității

Centrului de Excelenta și prin colaborarea cu

mediul privat.

6. 3.5 Combaterea corupției, conflictelor de

interes și fraudei - adăugare

1.Strategia MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE de securitate

a informațiilor în format electronic (2021 – 2026) draft august

2021, are ca scop consolidarea rezilienței infrastructurii IT&C și

capacității ministerului de a gestiona eficient o criză de securitate

cibernetică.

Direcțiile de acțiune vizează: configurarea unei infrastructuri

sigure și interconectate, standardizarea activităților de securitate

cibernetică, prevenirea și contracararea amenințărilor, precum și

diminuarea riscurilor incidente în spațiul cibernetic al MAI,

profesionalizarea personalului de specialitate și dezvoltarea unei

culturi de securitate în spațiul cibernetic, dezvoltarea unui

mecanism de management al crizelor de securitate cibernetică

2. Strategia programului - În ceea ce privește securitatea

sistemelor informatice evaluările interne au relevat o creștere

semnificativă a agresiunilor cibernetice identificate la adresa

infrastructurii IT&C a ministerului în ultimii doi ani, atât din punct

de vedere cantitativ, cât și din punct de vedere al complexității

acestora, având următoarea pondere:

• 50% - programe malițioase de tip infostealer de extragere

nedirecționată de date, în mod neautorizat (ex: Emotet, Agent

Tesla, Trickbot);

• 16% - programe malițioase de tip ransomware de criptare

a datelor;

• 10% - programe malițioase de tip keylogger de

monitorizare și transmitere neautorizată a caracterelor tastate;

• 12% - programe malițioase de tip spyware de extragere

direcționată de date în mod neautorizat;

1.nepreluată - Conform prevederilor

Regulamentului UE 2021/1149,

securitatea cibernetica nu este eligibila

prin FSI 2021, ci prin Fondul Digital

Europe.

2.nepreluată  - idem pct. 1
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• 8% - programe de tip cryptojacking de utilizare a

resurselor informatice pentru minarea de criptomonede;

• 6% - programe malițioase de tip RAT - Remote Acces

Trojan pentru obținerea accesului la distanță la sistemele țintă.

Comparativ cu perioada 2018-2019, în ultimii doi ani a fost

constatată o creștere de aproximativ 150% a agresiunilor

cibernetice lansate asupra infrastructurii IT&C a MAI, aspect

determinat atât de intensificarea utilizării resurselor informatice

pentru realizarea misiunilor specifice, dar și de sporirea interesului

manifestat de o serie de actori ostili pentru compromiterea

rețelelor și sistemelor informatice gestionate la nivelul ministerului.

3. Principalele acțiuni finanțate din FSI2021 vor include exerciții și

programe de instruire, formare, schimb de experiență și schimb de

bune practici, inclusiv cu state terțe și actori relevanți, în special în

domenii privind criminalitatea organizată, criminalitatea și

securitatea informatică, anticorupție/integritate, analiza

informațiilor, inclusiv din surse deschise, amenințările hibride

terorismul sau extremismul/radicalizarea, de exemplu pentru

descifrarea limbajului nonverbal și detectarea comportamentului

simulat.

4. 3.1. Combaterea criminalității informatice, a pornografiei

infantile prin internet, a fraudelor cu cărți de credit și a spălării

banilor, inclusiv a accesului neautorizat la sistemele informatice

5.Principalele acțiuni finanțate din FSI2021 vor viza consolidarea

în continuare a capacității de investigare și combatere a

criminalității informatice, a pornografiei infantile și a atacurilor

informatice, a accesului neautorizat în sisteme informatice și a

interceptării ilegale de date informatice (...)

6. Influențarea finalității şi tergiversarea unor anchete judiciare,

obținerea de date clasificate sau confidențiale din procedurile

administrative sau judiciare, eliberarea unor avize ori autorizații

necesare pentru construirea unor imobile sau derularea unor

activități comerciale, asigurarea sprijinului pentru evitarea

desfășurării unor controale sau aplicării unor sancțiuni

contravenționale ori administrative reprezintă obiectivele vizate de

către exponenții acestor grupări, atragerea la colaborare fiind

3. preluat “anticorupție /integritate”,

“menintari hibride”, “extremism”;

nepreluat “securitate informatică”,

surse deschise. Sintagma „analiză a

informațiilor” este cuprinzătoare

4. nepreluată - Digital Europe

Programme

5. nepreluată - mențiunile deja existente

în PN FSI sunt cuprinzatoare.

Propunerile de completare se subscriu

domeniului criminalității informatice,

menționat deja în cadrul capitolului.

6. nepreluată - propunerea este

redundantă, ideea se regăsește în

același capitol. Din rațiuni legate de

limitele de caractere impuse nu pot fi

adaugate texte de amploare fără a

aduce idei noi, complementare.
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realizată prin corupere, compromitere, șantaj, cooptarea în poziții

importante în palierul organizației infracționale etc

Agenția Națională

a Bunurilor

Indisponibilizate

1. OS3.1 Programe de instruire, formare,

exerciții, schimb de experiență și de bune practici

în materie de aplicare a legii, inclusiv cu țările

terțe și alți actori relevanți

adăugare

2. -

1.urmărirea, identificarea, administrarea și valorificarea bunurilor

de valoare ridicată/de lux (inclusiv a criptomonedelor)

desfășurarea activităților incidente luării și punerii în aplicare a

măsurilor asigurătorii instituite în cursul urmăririi penale, precum și

planificarea sechestrelor,etc;

2. corelarea informațiilor din cadrul Tabelului 2 - Indicatori de

rezultat, având în vedere faptul că în cadrul coloanei Sursa datelor

se face referire la „confiscări din operațiuni naționale, conform

raportului de activitate al ANABI pentru 2020, iar indicatorul de

rezultat urmărit în cadrul OS2 îl reprezintă „valoarea estimată a

activelor indisponibilizate în contextul operațiunilor

transfrontaliere”. Facem precizarea că datele disponibile la

momentul actual la nivelul ANABI referitoare la valoarea bunurilor

indisponibilizate nu permit individualizarea referitoare la

operațiunile transfrontaliere

1.nepreluat - pentru a păstra

flexibilitatea PN, s-au menționat, cu titlu

de exemplu, doar unele dintre temele

cursurilor care ar putea fi finanțate.

Temele de curs menționate sunt doar cu

titlu exemplificativ si nu reprezinta o lista

exhaustiva.

2. nepreluată, au fost utilizate

informațiile disponibile, a fost menționat

în PN care datele includ operațiunile

naționale

Serviciul Român

de Informații

Prin FSI2021 acțiunile RO vor viza, în principal,

consolidarea capacității de reacție a structurilor

de intervenție antiteroristă, programe de formare

în neutralizare pirotehnică și analiza informațiilor,

creșterea capacității de detecție și combatere a

acțiunilor din spectrul asimetric și hibrid și

mecanisme de tip early warning pentru

detectarea în mediul online a unor riscuri de

securitate

Prin FSI2021 acțiunile RO vor viza, în principal, consolidarea

capacității de reacție a structurilor de intervenție

antiteroristă/contrateroristă, programe de formare în neutralizare

pirotehnică și analiza informațiilor, creșterea capacității de detecție

și combatere a acțiunilor din spectrul asimetric și hibrid și

mecanisme de tip early warning pentru detectarea în mediul

online a unor riscuri de securitate și creșterea capacității de

analiză a informațiilor, precum şi programe de formare în domeniul

prevenirii radicalizării şi a extremismului violent

A fost preluate următoarele propuneri: „

(...) antiteroristă/contrateroristă și „riscuri

de securitate și creșterea capacității de

analiză a informațiilor

Nu a fost preluată propunerea „precum

și programe de formare în domeniul

prevenirii radicalizării și a extremismului

violent”

întrucât secțiunea de instruiri se

regăsește la OS3.1 Programe de

instruire, formare, (....), iar temele de

instruire mentionale nu reprezinta o lista

exhaustiva, ci exemplificativă.

În ceea ce privește observația privind

indicatorii, aceasta nu a fost preluată

întrucât valoarea acestora a fost

ajustată având în vedere bugetul FSI
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disponibil si reprezinta o tintă, care

poate fi depășită.

Inspectoratul

General al

Jandarmeriei

Române

1. În contextul necesității schimbului de

informații sensibile și restricționate printr-un canal

securizat, RO are în vedere finanțarea prin

FSI2021 a unor măsuri pentru extinderea și

integrarea rețelei SIENA la nivel național, în

special prin modernizarea conexiunilor existente,

conectarea unității naționale PNR și

implementarea unui sistem de videoconferință

securizat.

2. Principalii beneficiari ai sprijinului

operațional vor fi: adăugare (...)

3. OS3.1 - „Programe de instruire, formare,

exerciții, schimb de experiență și de bune practici

în materie de aplicare a legii, inclusiv cu țările

terțe și alți actori relevanți adăugare (..)

4. Principalele acțiuni finanțate din

FSI2021 vor include exerciții și programe de

instruire, formare, schimb de experiență și

schimb de bune practici, inclusiv cu state terțe și

actori relevanți, în special în domenii privind

criminalitatea organizată, criminalitatea

informatică, anticorupție, informațiile din surse

deschise, terorismul sau radicalizarea, de

exemplu pentru descifrarea limbajului nonverbal

și detectarea comportamentului simulat. De

asemenea, se are în vedere finanțarea prin

FSI2021 a unui centru comun de pregătire

specializată privind combaterea criminalității

organizate și terorismului.

5. OS3.6 Prin FSI2021 acțiunile RO vor

viza, în principal, consolidarea capacității de

reacție a structurilor de intervenție antiteroristă,

programe de formare în neutralizare pirotehnică

1. În contextul necesității schimbului de informații sensibile

și restricționate printr-un canal securizat, RO are în vedere

finanțarea prin FSI2021 a unor măsuri pentru extinderea și

integrarea rețelei SIENA la nivel național, inclusiv la nivelul

celorlalte forțe de ordine și siguranță publică în special prin

extinderea și modernizarea conexiunilor existente, conectarea

unității naționale PNR și implementarea unui sistem de

videoconferință securizat.

2. Principalii beneficiari ai sprijinului operațional vor fi:

„Jandarmeria Română este instituția specializată a statului care

exercită, în condițiile legii, atribuțiile ce îi revin cu privire la

apărarea ordinii și liniștii publicea drepturilor și libertăților

fundamentale ale cetățenilor, a proprietății publice și private, la

prevenirea și descoperirea infracțiunilor și a altor încălcări ale

legilor în vigoare, precum și la protecția instituțiilor fundamentale

ale statului și combaterea actelor de terorism

3. „De asemenea, în cadrul apelului de proiecte

ISFP-2017-AG-PROTECT (Call for proposals for projects on

protection of public spaces and addressing CBRNe (chemical,

biological, radiological, nuclear and explosives threats) Comisia

Europeană a finanțat două proiecte, în care IGJR are calitatea de

Partener, al căror obiective generale constau în îmbunătățirea

capacității de pregătire și răspuns a forțelor de poliție din Uniunea

Europeană pentru prevenirea și contracararea unor atacuri în care

sunt folosite aeronave fără pilot (drone), respectiv identificarea

unor modalități eficiente de prevenire și răspuns la atacurile cu

vehicule îndreptate împotriva populației, prin îmbunătățirea

măsurilor de securitate în spațiile publice vulnerabile, precum și

dezvoltarea cunoștințelor și deprinderilor forțelor de aplicare a legii

în adoptarea măsurilor de reacție la astfel de atacuri. Ambele

proiecte vizează o componentă de pregătire prin cursuri train the

trainers în domeniul obiectivelor vizate”

4. Principalele acțiuni finanțate din FSI2021 vor include

exerciții și programe de instruire, formare, schimb de experiență și

Potrivit art. 5 alin. (5) din Regulamentul

UE 2021/1149, nu sunt eligibile acțiunile

care se limitează la menținerea ordinii

publice la nivel național.

1. nepreluată întrucât formularea

din PN FSI „la nivel național” este

cuprinzătoare, detalierea nefiind

necesară. Sintagma „extinderea” nu a

fost preluată întrucât aceasta se

regăsește deja în text.

2. nepreluată, întrucât IGJR nu

este beneficiar al sprijinului operațional,

în conformitate cu art. 16 din

Regulamentul UE 2021/1149.

3. nepreluată, la OS3.1 se regăsește

descrierea acestei măsuri de intervenție

în general și nu în particular pentru

fiecare beneficiar, nefiind inserate detalii

referitoare la proiectele implementate de

beneficiari în acest domeniu.

4. nepreluată (comunicare publică în

situație de criză și protejarea

infrastructurii) - pentru a păstra

flexibilitatea Programului, nu este

necesara menționarea temelor de curs
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și analiza informațiilor, creșterea capacității de

detecție și combatere a acțiunilor din spectrul

asimetric și hibrid și mecanisme de tip early

warning pentru detectarea în mediul online a

unor riscuri de securitate

6. OS3.7 Protejarea infrastructurii critice,

inclusiv a spațiilor publice față de riscuri și

incidente legate de securitate

7. OS3.7 - adăugare și modificare De

asemenea, vor fi avute în vedere acțiuni de

coordonare în prevenirea și gestionarea

atacurilor de tip ”one hit action” sau ”hit and run”

îndreptate împotriva maselor mari de persoane

din mediul urban și de consolidare a protecției

persoanelor și infrastructurii față de amenințări

cauzate de aeronavele fără pilot neautorizate sau

alte riscuri emergente

8. Pentru a răspunde principalelor

provocări curente și viitoare, acțiunile menționate

în secțiunea OS3.3 vor include achiziții de

echipamente, mijloace de transport, sisteme de

comunicații și facilități relevante pentru

securitate, în special investiții necesare pentru

criminalistică, supraveghere sub acoperire,

detectarea explozivilor și a drogurilor și în orice

alt scop specializat care se încadrează în

obiectivul specific.

schimb de bune practici, inclusiv cu state terțe și actori relevanți,

în special în domenii privind criminalitatea organizată,

criminalitatea informatică, anticorupție, comunicare publică în

situații de criză, protejarea spațiilor publice vulnerabile și a

infrastructurii, informațiile din surse deschise, terorismul sau

radicalizarea, de exemplu pentru descifrarea limbajului nonverbal

și detectarea comportamentului simulat. De asemenea, se are în

vedere finanțarea prin FSI2021 a unui centru comun de pregătire

specializată privind combaterea criminalității organizate și

terorismului, precum și achiziționarea unor facilități și mijloace de

pregătire pentru structurile de intervenție antiteroristă și/sau

acțiuni speciale (ex. Poligoane VR, armament și muniție de

antrenament de tip simunition, etc)

5. Prin FSI2021 acțiunile RO vor viza, în principal,

consolidarea capacității de reacție a structurilor de intervenție

antiteroristă, constituirea sau după caz, dezvoltarea componentei

de negociere la nivelul structurilor cu atribuții pe linia prevenirii și

combaterii terorismului, programe de formare în neutralizare

pirotehnică și analiza informațiilor, negociere creșterea capacității

de detecție și combatere a acțiunilor din spectrul asimetric și hibrid

și mecanisme de tip early warning pentru detectarea în mediul

online a unor riscuri de securitate

6. OS3.7 Protejarea infrastructurii critice, inclusiv a

obiectivelor din responsabilitatea MAI, precum și a spațiilor

publice față de riscuri și incidente legate de securitate

7. În cadrul multianual de finanțare 2014-2020 Comisia

Europeană a acordat o atenție sporită protejării spațiilor publice,

inclusiv prin finanțarea unor inițiative în acest sens, printre care și

proiectele Skyfall LEA Training for counter UAV și Pericles

Preventing vehicle ramming attacks, în care IGJR are calitate de

partener” De asemenea, vor fi avute în vedere acțiuni de

coordonare în prevenirea și gestionarea atacurilor de tip ”one hit

action” sau ”hit and run” „vehicle ramming” îndreptate împotriva

maselor mari de persoane din mediul urban și de consolidare a

protecției persoanelor și infrastructurii față de amenințări cauzate

de aeronavele fără pilot neautorizate sau alte riscuri emergente

în cadrul capitolului. Temele menționate

sunt doar cu titlu de exemplu, nefiind o

listă exhaustivă a celor ce urmeaza fi

finantate. Prin PN FSI se vor putea

finanța orice cursuri de pregătire în

scopul Regulamentului UE 2021/1149.

Propunerea referitoare la achizițiile

pentru structurile de intervenție

antiteroristă nu a fost preluată, întrucât

ideea se regăsește deja la punctul 3.6

din PN FSI.

5. nepreluată, detalierea nu este

oportună, propunerea nu a fost preluată,

întrucât dezvoltarea componentei de

negociere va putea fi realizată în cadrul

cursurilor de instruire și schimburilor de

experiență care se vor derula în scopul

și în concordanță cu obiectivele trasate

de Regulamentul UE 2021/1149.

PN a fost completat cu sintagma

negociere.

6. nepreluată, pentru păstrarea

flexibilității PN și având limitarea

numărului de caractere, nu este

necesară detalierea.

7. nepreluată, din cauza limitării

numărului de caractere, nu au fost

preluate propunerile de completare, cu

excepția sintagmei „vehicle ramming”.

8. nepreluată, informațiile sunt

redundante, exprimările folosite
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8. Pentru a răspunde principalelor provocări curente și

viitoare, acțiunile menționate în secțiunea OS3.3 vor include

achiziții de echipamente, inclusiv de protecție balistică și

echipamente de tip door breecher, mijloace de transport inclusiv

blindate/semiblindate,mijloace specifice pentru blocarea căilor de

acces interceptarea și/sau neutralizarea aeronavelor fără pilot

neautorizate, sisteme de comunicații (...).

(„echipamente” „mijloace de transport”

sunt cuprinzătoare). Pentru păstrarea

flexibilității PN FSI s-a evitat furnizarea

către CE a unor liste de achiziții. În

plus, în conf. cu prevederile art. 5 alin.

(5) lit. b) și d) din Regulamentul (UE)

2021/1149, echipamentele în scop

militar sau coercitiv nu sunt eligibile.

În cadrul Anexei nr. 3 din Regulamentul

UE 2021/1149, la lit. i) se prevede că

fondul poate sprijini, printre altele,

cooperarea cu sectorul privat, de

exemplu în domeniul combaterii

criminalității informatice, cu scopul de a

consolida încrederea și a îmbunătăți

coordonarea, planificarea de

contingență, precum și schimbul și

diseminarea de informații și bune

practici între actorii din sectorul public și

privat, inclusiv în ceea ce privește

protecția spațiilor publice și a

infrastructurii critice, fiind de asemenea

prevăzut în Anexa nr. V ca indicator de

performanță al OS3 - Numărul de

infrastructuri critice/spații publice cu

instalații noi/adaptate care protejează

împotriva riscurilor legate de securitate.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

Ministerul Justitiei

Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor

Ministerul Afacerilor Externe

Direcția Națională Anticorupție

Serviciul de Telecomunicații Speciale

Serviciul de Protecție și Pază

MAI - Centrul Național de Protecție a Infrastructurilor Critice

nu au fost primite propuneri/contribuții
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MAI- Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane

MAI - Direcția Generală Management Operațional

MAI - Direcția Generală Afaceri Europene, Schengen și Relații

Internaționale

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră
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