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Corpul Național al Polițiștilor vă informează că, în Monitorul Oficial al României, nr. 612
din 17 iulie 2018, a fost publicată Hotărârea de Guvern nr. 486 din 05 iulie 2018 pentru
pentru aprobarea Strategiei naţionale de management integrat al frontierei de stat a
României în perioada 2018-2020.
În nota de fundamentare a hotărârii de guvern se arată:
 Principalul obiectiv al Strategiei naționale îl constituie dezvoltarea conceptului de
management integrat al frontierei de stat, având drept scop îmbunătățirea
capacității de a asigura un nivel înalt de securitate la frontiera externă a UE,
precum și adoptarea și implementarea politicilor comune în domeniu.
 Perioada de implementare a Strategiei naționale are în vedere orizontul
temporal 2018-2020, pentru a permite implementarea măsurilor necesare, în
corelare cu proiecția bugetară realizată la nivel european.
 Obiectivele Strategiei naționale sunt în acord cu prevederile Catalogului
Schengen – Controlul la frontierele externe, Returnarea și Readmisia,
actualizat în anul 2009, reunind următoarele dimensiuni:
 controlul și supravegherea frontierelor, inclusiv analiza de risc;
 depistarea și investigarea criminalității transfrontaliere prin
cooperarea tuturor autorităților de aplicare a legii;
 modelul celor patru filtre (măsurile în țările terțe, cooperarea cu
țările învecinate, controlul la frontiere, măsurile de control în spațiul
de liberă circulație, inclusiv returnarea);
 cooperarea dintre agenții pentru realizarea managementului
integrat al frontierelor și cooperarea internațională;
 coordonarea și coerența activităților statelor membre UE, ale
instituțiilor și ale altor organisme ale UE.
Conform Anexei la Stratega naţională de management integrat al frontierei de stat a
României în perioada 2018-2020 - Managementul integrat al frontierei reprezintă
ansamblul
activităților
derulate
de
autoritățile
și instituțiile
cu
atribuții
și
responsabilități în domeniul gestionării frontierei de stat a României, în vederea
facilitării liberei circulații a persoanelor, bunurilor și serviciilor ce tranzitează frontiera în mod
legal, în respectul deplin al drepturilor și libertăților fundamentale. Strategia națională pentru
managementul integrat al frontierei de stat a României, denumită în continuare „Strategia
națională”, se implementează de către autoritățile cu competențe în dezvoltarea
managementului integrat al frontierei de stat, astfel cum acestea sunt stabilite prin
Hotărârea Guvernului nr. 943/2001 privind înființarea Grupului Interministerial Român pentru
Managementul Integrat al Frontierei de Stat, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, în părțile care le privesc, direct sau în cooperare cu alte instituții implicate în
derularea proiectelor comune.
Obiectivele specifice urmărite, în vederea asigurării implementării Strategiei, în
orizontul temporal 2018 - 2020 sunt:
a. asigurarea și menținerea unui nivel înalt de supraveghere și control la frontieră și
în spațiul de liberă circulație, inclusiv prin introducerea și utilizarea unor tehnologii moderne,
la nivelul standardelor europene, în funcție de necesitățile operative;

b. consolidarea capacităților de prevenire și combatere a migrației ilegale și a
criminalității transfrontaliere;
c. consolidarea cooperării la nivel național între instituțiile/autoritățile cu
competență în domeniul managementului frontierei pentru asigurarea unei coerențe sporite
în domeniul legislativ, operativ și instituțional;
d. consolidarea cooperării internaționale dintre autoritățile române cu competență în
domeniul managementului frontierei și cele din statele membre ale UE, precum și din țări
terțe;
e. dezvoltarea contribuției României în cadrul inițiativelor de cooperare locale,
regionale și internaționale, în special în cadrul agențiilor europene cu atribuții în domeniul
managementului frontierei, combaterea criminalității, etc. (AGENŢIA, EUROPOL, BESA,
CEPOL, EUBAM, SELEC);
f. asigurarea resurselor umane, materiale şi logistice necesare
implementării managementului integrat al frontierei;
g. dezvoltarea managementului resurselor umane, a competențelor profesionale și a
pregătirii personalului instituțiilor implicate în managementul integrat al frontierei;
h. asigurarea finanțării pentru dezvoltarea managementului integrat al frontierei.
Principiile care stau la baza implementării Strategiei naționale sunt următoarele:
 Principiul legalității - activitățile pentru realizarea obiectivelor strategice se
desfășoară în baza actelor normative relevante și în conformitate cu acestea;
 Principiul responsabilității - răspunderea implementării Strategiei naționale
revine fiecăreia dintre autoritățile și instituțiile cu responsabilități în domeniu, în părțile ce le
privesc;
 Principiul cooperării și coerenței - autoritățile și instituțiile cu responsabilități
în domeniul managementului integrat al frontierei de stat vor dovedi disponibilitate
pentru cooperarea cu alte instituții publice și organizații implicate, astfel încât să se
asigure implementarea unei concepții coerente asupra obiectivelor ce trebuie îndeplinite și
a măsurilor ce urmează a fi luate în domeniul de referință și, simultan, să se realizeze un
statut de parteneriat, colaborare și relații echilibrate pe toate coordonatele activităților în
domeniu;
 Principiul continuității și coordonării - acțiunile adoptate în vederea realizării
obiectivelor Strategiei naționale continuă măsurile întreprinse pentru implementarea
precedentei Strategii naționale, acestea fiind coordonate unitar de GIRMIFS;
 Principiul subsidiarității
- nivelul cel mai adecvat pentru implementarea
Strategiei naționale este cel al fiecărei autorități/instituții publice reprezentate în GIRMIFS.
Grupul interministerial intervine doar subsidiar, în probleme ce pot fi mai eficient soluționate
la nivelul său;
 Principiul proporționalității - măsurile trebuie să respecte criteriile necesității,
adecvării şi echilibrului, să servească atingerii obiectivelor Strategiei naționale, astfel încât
să fie cele mai potrivite pentru realizarea acestora, iar efectele pozitive ale aplicării
măsurilor să depășească efectele negative;
 Principiul respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului toate activitățile desfășurate de autoritățile și instituțiile cu responsabilități în domeniul
managementului integrat al frontierei sunt puse în aplicare cu respectarea prevederilor
convențiilor și tratatelor internaționale privind drepturile și libertățile fundamentale ale
omului la care România este parte, precum și ale legislației UE și naționale relevante,
inclusiv în domeniul protecției datelor cu caracter personal;
 Principiul
evitării
suprapunerilor
investiționale
- în vederea evitării
risipei resurselor financiare (oricare ar fi sursa acestora - buget național, fonduri
europene, etc.), autoritățile și instituțiile cu responsabilități în domeniul managementului

integrat al frontierei își planifică activitățile astfel încât să nu fie întreprinse multiple
acțiuni sau măsuri necesare atingerii aceluiași scop, respectiv, să nu se deruleze, în
paralel, activități similare de către mai multe instituții sau autorități în sensul atingerii
aceluiași obiectiv strategic.
Prin actul normativ adoptat se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 220 din 09 martie 2011
pentru aprobarea Strategiei naționale de management integrat al frontierei de stat a
României în perioada 2011-2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220
din 30 martie 2011.
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