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Frontex, Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, este una 
dintre agențiile specializate ale Uniunii Europene. Atribuția sa principală este de a sprijini 
statele membre ale UE și țările asociate spațiului Schengen, denumite în mod colectiv 
„statele membre”, în gestionarea frontierelor externe ale UE, sprijinirea returnărilor și 
combaterea criminalității transfrontaliere.

Agenția raportează periodic autorităților naționale prin Consiliul său de administrație. 
Consiliul de administrație este alcătuit din peste 30 de reprezentanți ai autorităților de poliție 
de frontieră și gardă de coastă ale statelor membre ale UE care au obligația de a respecta 
acquis-ul Schengen, ai Irlandei, ai țărilor asociate spațiului Schengen și ai Comisiei Europene. 

Pentru prima dată în istoria sa, Uniunea Europeană are propriul serviciu cu personal în 
uniformă învestit cu puteri executive: corpul permanent al poliției de frontieră și gărzii 
de coastă la nivel european. Corpul permanent este alcătuit din agenții angajați de 
Frontex și delegați din statele membre. Aceștia pot fi desfășurați la frontierele externe 
ale UE pentru a sprijini autoritățile naționale în îndeplinirea sarcinilor legate de frontieră 
și garda de coastă sau de returnări. Având propriii săi agenți, Frontex a devenit membru 
cu drepturi depline în comunitatea globală a poliției de frontieră și gărzii de coastă.

Împreună cu statele membre, agenția depune eforturi pentru a consolida în continuare 
cooperarea cu țările terțe și pentru a face față împreună provocărilor legate de migrație și 
securitatea frontierelor. În mod similar, agenția facilitează călătoriile către spațiul Schengen 
– cea mai mare zonă de liberă circulație din lume. 

Prin urmare, încurajarea parteneriatelor cu țările terțe face parte integrantă din mandatul 
Frontex și este una dintre prioritățile sale strategice. Frontex s-a angajat să dezvolte o 
comunitate foarte unită de gestionare a frontierelor, bazată pe dialog, schimb de bune 
practici și încredere.

CINE 
suntem

Având propriii săi 
agenți, Frontex a 
devenit membru cu 
drepturi depline în 
comunitatea globală a 
poliției de frontieră și 
gărzii de coastă.
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CU CE 
ne ocupăm

Activitatea noastră cu țările din afara UE este înglobată în gestionarea integrată a 
frontierelor externe și se bazează pe învățare reciprocă. Atelierele tehnice, platformele 
de experți și formarea se numără printre numeroasele modalități în care facem schimb 
de cunoștințe și expertiză în domenii relevante pentru gestionarea frontierelor.

De asemenea, sprijinim și contribuim la dezvoltarea unor soluții sustenabile de 
gestionare a frontierelor, colaborând cu partenerii prin proiecte finanțate din fonduri 
UE și prin propriile noastre activități de asistență tehnică. Prioritatea noastră este de a 
sprijini dezvoltarea unor capabilități sustenabile și reziliente la nivel transfrontalier. 

Respectarea și apărarea drepturilor fundamentale constituie punctul central al tuturor 
operațiunilor Frontex. Pentru a asigura respectarea drepturilor fundamentale și a 
dreptului internațional, agenția are un ofițer pentru drepturile fundamentale – o funcție 
independentă care dispune de 40 de observatori și care cooperează strâns cu Forumul 
consultativ privind drepturile fundamentale și cu partenerii UE și internaționali relevanți.

În acest context, Frontex sprijină și organizarea activităților de formare pentru 
combaterea traficului de ființe umane, precum și organizarea cursurilor de formare 
privind drepturile fundamentale, punând la dispoziție experți și orientări pentru 
formatorii naționali din țările terțe.

Cea mai recentă problemă presantă de sănătate și securitate la frontiere a necesitat 
mecanisme de prevenire la timp, de detectare timpurie și de reacție din partea tuturor. 
În această privință, Frontex este deschis să împărtășească și să identifice împreună cu 
alte țări bune practici, orientări și experiențe în legătură cu garanțiile legate de sănătate 
din domeniul gestionării frontierelor. 

Respectarea și 
apărarea drepturilor 
fundamentale 
constituie punctul 
central al tuturor 
operațiunilor Frontex.



5

Frontex în UE
Cooperarea în familia UE – instituțiile, organismele, oficiile și agențiile acesteia – 
este esențială pentru Frontex atât în interiorul, cât și în afara UE. De la Bruxelles, 
sediul multor instituții ale UE, Comisia Europeană definește parametrii fundamen-
tali pentru cooperarea internațională a Frontex, în timp ce Serviciul European de 
Acțiune Externă (SEAE) contribuie la stabilirea priorităților în relațiile externe ale 
UE. Activitățile Frontex sunt aliniate pe deplin cu politicile externe ale UE și sunt 
coordonate îndeaproape cu Comisia, SEAE și delegațiile relevante ale Uniunii.

Frontex face parte și din rețeaua agențiilor UE din domeniul justiției și al afacerilor 
interne, formată din agenții care colaborează pentru siguranța cetățenilor Uniunii.

 

În activitățile legate de funcțiile de gardă de coastă, Frontex cooperează îndeaproape 
cu Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (EFCA) și cu Agenția Europeană 
pentru Siguranță Maritimă (EMSA). 

REȚEAUA AGENȚIILOR DIN DOMENIUL JUSTIȚIEI ȘI AL AFACERILOR INTERNE
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Conștientizarea situației și 
monitorizare
Frontex monitorizează, colectează, analizează și compilează informații dintr-o 
varietate de surse pentru a înțelege ce se întâmplă la frontierele externe ale UE. 
Cadrul Sistemului european de supraveghere a frontierelor (EUROSUR) permite 
schimbul de informații aproape în timp real și cooperarea operațională. Agenția și 
statele membre pot face schimb de informații cu țările terțe prin tablouri situaționale 
specifice și au acces inclusiv la o gamă de produse și servicii de fuziune EUROSUR 
pe baza unor acorduri specifice încheiate la nivel bilateral sau multilateral.

Evaluarea vulnerabilităților 
În domeniul evaluării vulnerabilităților, Frontex face schimb de bune practici 
și expertiză cu țările terțe care au mecanisme naționale de control al calității 
bine dezvoltate pentru activitățile lor de gestionare a frontierelor. Agenția este 
implicată și în eforturile de consolidare a capacităților pentru a sprijini țările terțe 
care urmăresc să instituie astfel de sisteme de control al calității sau să dezvolte 
planificarea de contingență și răspunsul în caz de criză la nivel național.

ATRIBUȚII  
PRINCIPALE
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Analiza riscurilor 
Frontex a lansat conceptul de activități analitice comune pentru multe dintre 
țările sale partenere din afara UE. Rețelele regionale de analiză a riscurilor oferă 
posibilitatea de a face schimb reciproc avantajos de informații și cunoștințe, precum 
și de analize comune între UE și țările participante, în mod continuu și structurat. 
Cooperarea prin aceste rețele este utilă și pentru stabilirea de noi parteneriate și 
testarea unor domenii noi de cooperare. 
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Operațiuni comune  
și operațiuni cu scopuri multiple
Frontex poate să desfășoare activități operaționale cu puteri executive pe teritoriul UE și 
al țărilor terțe care au încheiat cu UE acorduri privind statutul. Prin desfășurarea corpului 
permanent la nivel european, precum și prin desfășurarea de echipamente tehnice, 
agenția sprijină statele membre ale UE și țările terțe în diverse sarcini de gestionare a 
frontierelor și a migrației, inclusiv controlul la frontiere (supravegherea frontierelor și 
verificări la frontiere), identificarea și înregistrarea migranților, verificare și intervievare, 
precum și sprijin pentru realizarea funcțiilor de gardă de coastă. Operațiunile comune 
sunt un instrument util pentru a sprijini țările partenere să gestioneze fluxurile de migrație 
disproporționate, să detecteze și să prevină criminalitatea transfrontalieră, să contribuie 
la dezvoltarea cooperării europene privind funcțiile de gardă de coastă, precum și să-și 
însușească standardele și practicile comune ale UE în cadrul activităților lor zilnice. 

Frontex poate să 
desfășoare activități 
operaționale cu puteri 
executive pe teritoriul 
țărilor terțe care au 
încheiat cu UE acorduri 
privind statutul.

ATRIBUȚII PRINCIPALE
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Schimb de observatori
Frontex poate să detașeze temporar experți UE, care acționează în calitate de observatori 
fără puteri executive, la punctele de coordonare înființate la punctele de trecere a frontierelor 
terestre, maritime și aeriene dintre țările terțe selectate. Punctele de coordonare sunt o 
platformă pentru a face schimb de informații pentru detectarea timpurie a imigrației ilegale 
și a criminalității transfrontaliere, pentru a facilita cooperarea privind controlul la frontiere și 
funcțiile de gardă de coastă și pentru a încuraja învățarea reciprocă. 

Cu acordul statului membru gazdă sau al țării terțe participante, Frontex invită partenerii din 
țările terțe să participe ca observatori la operațiunile sale. Acest lucru conduce la rezultate mai 
bune, deoarece observatorii constituie o legătură importantă cu autoritățile lor naționale. 
Aceștia ajută cu abilitățile lingvistice și expertiza profesională sau fac schimb de informații 
privind rutele de migrație și modurile de operare ale grupurilor infracționale organizate.

Colaborare privind returnările
Frontex este un partener-cheie nu numai prin faptul că sprijină statele membre la returnarea 
resortisanților țărilor terțe, ci și pentru că acordă asistență tehnică și operațională țărilor terțe. 
Pentru realizarea eficace și eficientă a returnărilor este necesară cooperarea cu autoritățile 
din afara UE în fiecare fază a procesului de returnare. Din acest motiv, oferim sprijinul nostru 
în procedura de identificare, cursuri de formare specifice, axate pe operațiunile de returnare 
și observatori pentru returnări, care joacă un rol-cheie în asigurarea respectării depline a 
standardelor UE din domeniul drepturilor fundamentale în cadrul operațiunilor de returnare. 

Agenția poate să organizeze și ateliere, vizite de studiu, seminarii și cursuri pentru partenerii 
săi din afara UE, pentru a le îmbunătăți cunoștințele și înțelegerea procedurilor UE de 
returnare, readmisie și reintegrare, precum și privind dezvoltarea unui sistem de gestionare 
integrată a returnărilor în conformitate cu cele mai bune standarde ale UE și cu respectarea 
deplină a drepturilor fundamentale în cursul diferitelor proceduri.   

În plus, Frontex își înființează și un program de reintegrare, ca o continuare a activităților 
principale din cadrul Programului european de returnare și reintegrare (ERRIN) finanțat 
din fonduri UE. Acest program va include servicii de reintegrare pentru persoanele 
returnate în mod voluntar și nevoluntar care se întorc din toate statele membre, precum 
și proiecte de consolidare a capacităților și consiliere pentru returnare. Aceste activități 
vor fi implementate în strânsă colaborare cu statele membre, organizațiile internaționale 
și partenerii de reintegrare din întreaga lume. 

Pentru realizarea 
eficace și eficientă 
a returnărilor este 
necesară cooperarea 
cu autoritățile din 
afara UE în fiecare 
fază a procesului de 
returnare. 

Frontex invită 
partenerii din țările 
terțe să participe 
ca observatori la 
operațiunile sale.
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Combaterea fraudării 
documentelor
Frontex urmărește să încheie parteneriate cu țările terțe pentru detectarea documentelor frauduloase. 
Frontex va prelua sistemul Documente false și autentice online (sistemul FADO), ceea ce va asigura 
îmbunătățirea capabilităților de formare ale agenției pentru detectarea documentelor frauduloase, în 
beneficiul țărilor terțe. Cooperarea cu țările terțe în acest domeniu va fi posibilă și prin alte sisteme, 
inclusiv FIELDS (sistemul Frontex-Interpol pentru documentele din biblioteca electronică).

Combaterea criminalității 
transfrontaliere 
Angajamentul tot mai mare față de țările terțe deschide noi domenii de cooperare operațională 
în cadrul Platformei multidisciplinare europene împotriva amenințărilor infracționale (EMPACT). 
EMPACT este un instrument permanent și principal al UE pentru combaterea formelor grave de 
criminalitate și a criminalității organizate, care reunește autoritățile de aplicare a legii ale statelor 
membre, agențiile europene și organizațiile internaționale pentru a consolida împreună securitatea 
frontierelor și securitatea internă a Europei. În cadrul EMPACT, Frontex invită și țările terțe să participe 
la zilele de acțiune comună (ZAC). ZAC urmăresc să asigure o abordare inter-agenții și să stabilească 
legături între colectarea de informații, detectare, arestare și alte investigații, atât la nivel intern, cât și 

ATRIBUȚII PRINCIPALE
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la frontiere. Fiecare ZAC se axează pe domenii de criminalitate specifice, pe modurile de operare, pe 
zonele și rutele selectate, pe punctele de trecere a frontierei și pe secțiunile de frontieră.

Cercetare și inovare
Frontex evaluează cele mai recente evoluții tehnologice, efectuează cercetări de piață, 
urmărește să armonizeze standardele la nivel mondial, dezvoltă și testează în comun produse noi, 
promovează interoperabilitatea și încurajează inovarea pentru a îmbunătăți eficiența controlului 
la frontiere. În dimensiunea externă, Frontex promovează cunoștințele și experiența la nivelul UE 
și învață totodată din expertiza și know-how-ul partenerilor din afara UE. 

ETIAS
Comisia Europeană, statele membre și trei agenții ale UE (eu-LISA, Europol și Frontex) se pregătesc 
să lanseze Sistemul european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) până la sfârșitul 
anului 2022. Pentru a garanta implementarea sa cu succes, vom colabora cu țările terțe scutite de 
viză pentru a ne asigura că cetățenii lor sunt informați în mod corespunzător și pot beneficia de ETIAS 
pentru a-și accelera călătoriile.
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Acorduri de lucru
Acordurile de lucru reprezintă cel mai înalt nivel de angajament al Frontex față de țările 
terțe pentru cooperarea tehnică și operațională pe termen lung care intră în sfera 
de competență a agenției. Aceste acorduri specifică domeniul de aplicare, natura și 
scopul cooperării, precum și dispoziții privind respectarea drepturilor fundamentale 
și protecția datelor, prevăzute în dreptul Uniunii și în dreptul internațional. Acordurile 
de lucru nu au statutul de acorduri internaționale și sunt încheiate de agenție pentru 
a defini cooperarea tehnică și operațională. Toate acordurile de lucru încheiate sunt 
disponibile pe site-ul Frontex: www.frontex.europa.eu 

Acorduri privind statutul 
Acordurile privind statutul constituie cadrul juridic prin care agenția poate să sprijine 
țările terțe în gestionarea frontierelor și să detașeze echipe europene de poliție de 
frontieră și gardă de coastă pe teritoriul lor. Acordurile privind statutul sunt inițiate 
și negociate de Comisia Europeană, cu autorizarea Consiliului Uniunii Europene și 
consimțământul Parlamentului European.

Agenții din corpul permanent detașați de Frontex printr-un acord privind statutul pot 
să exercite puteri executive, adică puterile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor care 
se impun pentru controlul la frontiere efectuat pe teritoriul țării terțe partenere în 
prezența agenților naționali. Atribuțiile lor sunt prezentate și convenite cu țara terță 
gazdă într-un plan operațional specific. Documentul stabilește domeniul de aplicare 
și calendarul operațiunii, sarcinile și competențele membrilor echipelor, precum și 
măsurile practice legate de respectarea drepturilor fundamentale și protecția datelor. 

Ofițerii din corpul 
permanent detașați 
de Frontex printr-un 
acord privind statutul 
pot să exercite puteri 
executive.

CUM 
colaborăm



13

Acord  
tehnic

Consiliul de administrație 
al Frontex acordă 
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negocierilor

Frontex și țara terță 
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încheia un acord de lucru
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Vizite de familiarizare
Frontex primește periodic delegații internaționale la sediul agenției din Varșovia, 
Polonia, și în principalele sale zone operaționale. Prin vizite la fața locului și schimburi 
cu experții, participanții pot afla care este mandatul agenției, care sunt metodele de 
lucru și activitățile sale și care sunt principiile fundamentale ale gestionării integrate a 
frontierelor externe. Aceste vizite de familiarizare oferă ocazia de a cunoaște Frontex 
și de a explora domenii potențiale pentru încurajarea dialogului și a cooperării.

Rețele de formare
Frontex își pune cunoștințele și expertiza în domeniul educației și formării pentru 
polițiștii de frontieră la dispoziția autorităților naționale ale țărilor terțe. Pentru a 
înțelege mai bine nevoile autorităților și pentru a asigura sustenabilitatea formării, 
agenția dezvoltă și o cooperare structurată cu instituțiile naționale de formare, care 
alcătuiesc rețeaua de academii partenere Frontex. Aceasta include deja instituții de 
formare dintr-o serie de țări terțe, iar Frontex intenționează să primească membri 
noi în viitorul apropiat.

Consolidarea capacităților
Asistența tehnică și proiectele de consolidare a capacităților din țările terțe sunt o 
parte importantă a cooperării internaționale a Frontex. Printr-un set de activități 
personalizat, agenția urmărește să sprijine dezvoltarea unor soluții sustenabile 
de gestionare a frontierelor și a migrației în țările terțe prioritare. Frontex își 
dezvoltă activitatea de asistență tehnică prin proiecte finanțate din fonduri UE, prin 
activitățile sale de asistență tehnică finanțate din fonduri proprii și prin acordarea 
de sprijin extern pentru programele finanțate din fonduri UE. 

Frontex primește 
periodic delegații 
internaționale la 
sediul agenției din 
Varșovia, Polonia, și în 
principalele sale zone 
operaționale.

Proiectele contribuie 
la consolidarea 
încrederii, la înțelegerea 
parteneriatelor 
structurate și la schimbul 
de practici în domeniul 
gestionării integrate a 
frontierelor. 

CUM COLABORĂM
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Frontex implementează de mulți ani proiecte cu acoperire regională. Proiectele vor 
contribui la consolidarea încrederii, la înțelegerea parteneriatelor structurate și la 
schimbul de experiențe și practici în domeniul gestionării integrate a frontierelor. 
De exemplu, în Africa și Levant, agenția urmărește să încurajeze cooperarea bila-
terală și regională. Pe de altă parte, în Balcanii de Vest, agenția promovează stan-
dardele și bunele practici ale UE privind gestionarea integrată a frontierelor, sprijină 
regiunea pe calea aderării la UE și sprijină capacitățile autorităților de a face față 
provocărilor în materie de frontiere și migrație.
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Frontex este prezent- pe teritoriul țărilor care se învecinează cu UE. Până în 2021, 
Albania, Muntenegru și Serbia au permis agenției să desfășoare operațiuni în temeiul 
unor acorduri privind statutul. Cu respectarea deplină a suveranității naționale, Frontex 
și-a detașat agenții din corpul permanent și personalul care participă la operațiuni, 
împreună cu autovehicule de patrulare, elicoptere și alte echipamente, pentru a ajuta 
la detectarea activităților infracționale, cum ar fi introducerea ilegală de persoane, 
traficul de ființe umane, fraudarea documentelor și introducerea ilegală de vehicule 
furate, droguri ilegale, arme și produse accizabile.

Indiferent de prezența operațională, Frontex colaborează cu statele membre și 
țările terțe și prin diferite rețele de ofițeri de legătură. 

• Ofițeri de legătură ai Frontex în țări terțe 
Ofițerii de legătură ai Frontex în țările terțe facilitează cooperarea între autoritățile 
de gestionare a frontierelor din țara-gazdă și Frontex în diverse domenii din 
mandatul agenției. Ofițerii de legătură ai Frontex sunt instalați în același loc cu 
delegația Uniunii din țara-gazdă și, după caz, pot avea și un mandat regional. Până 
în 2021, Frontex a detașat șase ofițeri de legătură în afara UE.  

• Ofițeri de legătură din țări terțe la Frontex
Prin acorduri reciproce, și autoritățile din țările terțe pot detașa ofițeri de legătură 
la Frontex și să îi instaleze în ambasadele lor bilaterale din Varșovia, Polonia. După 
ce sunt detașați, Frontex îi integrează în activitățile relevante.

• Ofițeri de legătură pentru returnare
Când nu detașează un ofițer de legătură Frontex cu un profil de returnare specific, 
agenția sprijină statele membre să detașeze ofițeri de legătură pentru returnare 
(EURLO) în țările terțe. EURLO sunt ofițeri de legătură în materie de imigrație din 
statele membre, detașați de autoritățile lor naționale de returnare, având rolul de 
a facilita cooperarea între toate statele membre și țara terță gazdă în chestiuni 
legate de returnare, precum și de a sprijini activitățile agenției în acest domeniu.

UNDE suntem 
prezenți
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Această hartă și conținutul său 
nu presupun exprimarea vreunei 
opinii din partea Frontex cu privire 
la statutul juridic al vreunei țări, 
teritoriu sau oraș sau al autorităților 
acestora ori cu privire la delimitarea 
frontierelor sau limitelor țării, 
teritoriului sau orașului respectiv. 
Frontex declină orice răspundere 
cu privire la limitele, numele și 
marcajele utilizate pe hartă.

* Această denumire nu aduce 
atingere pozițiilor privind statutul 
și este în conformitate cu RCSONU 
1244 și cu Avizul CIJ privind Declarația 
de independență a Kosovo.

Ofițeri de legătură Frontex 
detașați până în 2021
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MALTA

BULGARIA

CIPRU

GRECIA
TURCIA

AUSTRIA

CEHIA

DANEMARCA

UNGARIA

SLOVACIA

SLOVENIA

BELGIA

GERMANIA

LIECHTENSTEIN

LUXEMBURG

ELVEȚIA

ESTONIA

FINLANDA

LETONIA

LITUANIA

ROMÂNIA

UCRAINA

MUNTENEGRU

SERBIA

KOSOVO*

FRANȚA

ȚĂRILE DE JOS POLONIA

ISLANDA

IRLANDA
REGATUL 

UNIT

PORTUGALIA

SPANIA

SENEGAL

NORVEGIA
SUEDIA

ANDORRA

Tirana

Varșovia

State membre ale UE

Țări asociate spațiului Schengen

Ofițeri de legătură ai Frontex – 
Orașul de detașare!

Capitala!

BOSNIA ȘI 
HERȚEGOVINA

MACEDONIA DE 
NORD
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