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ANEXA I 

 

Criterii de alocare a finanțării către programele puse în aplicare în cadrul gestiunii 

partajate 

 

Pachetul financiar menționat la articolul 10 este alocat programelor statelor membre după 

cum urmează: 

(1) la începutul perioadei de programare, se alocă fiecărui stat membru o sumă forfetară 

de 5 000 000 EUR, pentru a asigura o masă critică pentru fiecare program și a 

acoperi nevoile care nu ar fi exprimate direct prin criteriile menționate mai jos; 

(2) resursele rămase sunt distribuite conform următoarelor criterii: 

(a) 45 % invers proporțional cu produsul lor intern brut (standardul puterii de 

cumpărare pe cap de locuitor); 

(b) 40 % proporțional cu dimensiunea populației lor; 

(c) 15 % proporțional cu dimensiunea teritoriului lor. 

Alocarea inițială se bazează pe cele mai recente date statistice anuale puse la dispoziție de 

Comisie (Eurostat) cu privire la anul calendaristic precedent. Pentru evaluarea la jumătatea 

perioadei, cifrele de referință sunt ultimele date statistice anuale puse la dispoziție de Comisie 

(Eurostat) cu privire la anul calendaristic precedent care sunt disponibile la data evaluării la 

jumătatea perioadei, în 2024.  
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ANEXA II 

 

Măsuri de punere în aplicare 

 

Fondul contribuie la obiectivul specific prevăzut la articolul 3 alineatul (2) litera (a) prin 

axarea pe următoarele măsuri de punere în aplicare: 

(a) pentru a asigura aplicarea uniformă a acquis-ului Uniunii în domeniul 

securității, prin sprijinirea schimbului de informații, de exemplu în cadrul 

sistemului Prüm, al sistemului PNR al UE și în cadrul SIS II, inclusiv prin 

punerea în aplicare a recomandărilor formulare în cadrul mecanismelor de 

control al calității și de evaluare, cum ar fi mecanismul de evaluare Schengen și 

alte mecanisme de control al calității și de evaluare; 

(b) dezvoltarea, adaptarea și menținerea unor sisteme informatice și rețele de 

comunicații ale UE relevante pentru securitate, inclusiv asigurarea 

interoperabilității acestora, și elaborarea unor instrumente adecvate pentru 

remedierea lacunelor identificate; 

(c) sporirea utilizării active a instrumentelor, a sistemelor și a bazelor de date ale 

Uniunii care susțin schimbul de informații relevante pentru securitate, 

asigurându-se alimentarea acestora cu date de înaltă calitate. 

(d) sprijinirea, dacă este cazul, a măsurilor naționale relevante în vederea punerii 

în aplicare a obiectivelor specifice prevăzute la articolul 3 alineatul (2) 

litera (a). 

Fondul contribuie la obiectivul specific prevăzut la articolul 3 alineatul (2) litera (b) prin 

axarea pe următoarele măsuri de punere în aplicare: 

(a) intensificarea operațiunilor de asigurare a respectării legii între statele membre, 

inclusiv, atunci când este cazul, în colaborare cu alți actori relevanți, în special 

pentru a facilita și a îmbunătăți utilizarea unor echipe comune de anchetă, a 

unor patrule comune, a urmăririlor transfrontaliere, a supravegherii discrete și a 

altor mecanisme de cooperare operațională în cadrul ciclului de politici ale UE 

(EMPACT), punând accentul în special pe operațiunile transfrontaliere; 

(b) îmbunătățirea coordonării și a cooperării între autoritățile de aplicare a legii și 

alte autorități competente, în statele membre și între acestea, precum și cu alți 

actori relevanți, de exemplu prin intermediul rețelelor de unități naționale 

specializate, al rețelelor și structurilor de cooperare ale Uniunii și al centrelor 

Uniunii; 

(c) îmbunătățirea cooperării interinstituționale și la nivelul Uniunii între statele 

membre sau între statele membre, pe de o parte, și organele, oficiile și agențiile 

relevante ale Uniunii, pe de altă parte, precum și la nivel național, între 

autoritățile naționale ale fiecărui stat membru. 

Fondul contribuie la obiectivul specific prevăzut la articolul 3 alineatul (2) litera (c) prin 

axarea pe următoarele măsuri de punere în aplicare: 

(a) intensificarea activităților de formare, a exercițiilor, a învățării reciproce, a 

programelor de schimb specializate și a schimbului de bune practici în materie 

de aplicare a legii, inclusiv în țările terțe și împreună cu acestea și cu alți actori 

relevanți; 
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(b) exploatarea sinergiilor prin punerea în comun a resurselor și a cunoștințelor 

statelor membre și ale altor actori relevanți, inclusiv ale societății civile, de 

exemplu prin crearea unor centre de excelență comune, prin conceperea unor 

evaluări comune ale riscurilor sau prin crearea unor centre comune de sprijin 

operațional pentru operațiunile desfășurate în comun; 

(c) promovarea și elaborarea unor măsuri, garanții, mecanisme și bune practici 

pentru identificarea rapidă, protecția și sprijinirea martorilor, a denunțătorilor și 

a victimelor infracționalității, precum și crearea unor parteneriate între 

autoritățile publice și alți actori relevanți în acest sens; 

(d) achiziționarea de echipamente relevante și instituirea sau modernizarea unor 

centre de formare specializată și a altor infrastructuri esențiale relevante pentru 

securitate, în scopul îmbunătățirii gradului de pregătire, a rezilienței, a 

nivelului de conștientizare al publicului și a răspunsului adecvat la amenințările 

la adresa securității. 
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ANEXA III 

 

Acțiuni care urmează să fie sprijinite prin intermediul fondului în conformitate cu 

articolul 4  

 

 sisteme și rețele informatice care contribuie la realizarea obiectivelor prezentului 

regulament, formarea cu privire la utilizarea unor astfel de sisteme, testarea și 

îmbunătățirea interoperabilității și a calității datelor acestor sisteme; 

 monitorizarea punerii în aplicare, în statele membre, a legislației Uniunii și a 

obiectivelor strategice ale Uniunii în domeniul securității sistemelor informatice; 

 acțiuni EMPACT care pun în aplicare sau facilitează punerea în aplicare a ciclului de 

politici ale UE; 

 acțiuni care sprijină răspunsul eficace și coordonat la criză, prin corelarea 

capacităților sectoriale existente cu centrele de expertiză și cu centrele de 

conștientizare cu privire la o anumită situație, inclusiv cu centrele pentru sănătate, 

protecție civilă și combaterea terorismului; 

 proiecte care dezvoltă metode inovatoare sau utilizează noi tehnologii care pot fi 

transferate către alte state membre, în special proiecte care au drept obiectiv testarea 

și validarea rezultatelor proiectelor de cercetare în domeniul securității finanțate de 

Uniune; 

 sprijin pentru crearea de rețele tematice sau transversale ale unităților naționale 

specializate în vederea îmbunătățirii încrederii reciproce, a schimbului și a 

diseminării de competențe și cunoștințe, de informații, de experiență și de cele mai 

bune practici, precum și a punerii în comun a resurselor și a expertizei în cadrul unor 

centre de excelență comune; 

 educația și formarea profesională a personalului și a experților autorităților de 

aplicare a legii, ai autoritățile judiciare și ai agențiilor administrative relevante, 

ținând seama de nevoile operaționale și de analizele riscurilor, pe baza Programului 

european de formare în materie de aplicare a legii (LETS) și în cooperare cu CEPOL 

și, atunci când este cazul, cu Rețeaua Europeană de Formare Judiciară; 

 cooperarea cu sectorul privat, cu scopul de a consolida încrederea și de a îmbunătăți 

coordonarea, planificarea de contingență, precum și schimbul și diseminarea de 

informații și cele mai bune practici între actorii din sectorul public și privat, inclusiv 

în ceea ce privește protejarea spațiilor publice și a infrastructurii critice; 

 acțiuni care permit comunităților să elaboreze abordări și politici de prevenire locale, 

precum și acțiuni de sensibilizare și comunicare, în rândul părților interesate și al 

publicului larg, cu privire la politicile de securitate ale Uniunii; 

 echipamente, mijloace de transport, sisteme de comunicații și structuri esențiale 

relevante pentru securitate; 

 costurile cu personalul implicat în acțiunile sprijinite de fond sau acțiuni care 

necesită implicarea personalului din motive tehnice sau din motive legate de 

securitate. 
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ANEXA IV 

 

Acțiuni eligibile pentru aplicarea unei rate de cofinanțare mai ridicate în conformitate 

cu articolul 11 alineatul (2) și articolul 12 alineatul (6) 

 

 Proiecte care vizează prevenirea și combaterea radicalizării. 

 Proiecte care vizează îmbunătățirea interoperabilității sistemelor informatice și a 

rețelelor de comunicații
1
. 

  

                                                 
1 În conformitate cu Comunicarea Comisiei intitulată „Sisteme de informații mai puternice și mai 

inteligente în materie de frontiere și securitate [COM (2016) 205]. 
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ANEXA V 

 

Indicatorii de performanță principali menționați la articolul 24 alineatul (1) 

 

Obiectivul specific nr. 1:  Îmbunătățirea schimbului de informații 

(1) Utilizarea mecanismelor de schimb de informații ale UE. 

sursa datelor: Europol, eu-LISA, Consiliul, statele membre 

 

Obiectivul specific nr. 2:  Intensificarea cooperării operaționale 

(1) Numărul de acțiuni operaționale comune sprijinite de fond. 

sursa datelor: Europol, Eurojust, statele membre 

(2) Valoarea estimată a activelor înghețate, valoarea estimată a activelor confiscate cu 

ajutorul fondului.  

sursa datelor: statele membre 

(3) Valoarea drogurilor ilicite confiscate în cadrul unor operațiuni care au implicat o 

cooperare transfrontalieră între agențiile de aplicare a legii.  

sursa datelor: statele membre, beneficiarii de granturi pentru acțiuni la nivelul 

Uniunii  

(4) Numărul de recomandări formulate în urma evaluărilor Schengen care au o 

implicație financiară în domeniul securității și cărora li s-a dat curs cu sprijin din 

partea fondului, raportat la numărul total de recomandări care au o implicație 

financiară în domeniul securității.  

sursa datelor: statele membre 

 

Obiectivul specific nr. 3:  Consolidarea capacităților de combatere și de prevenire a 

criminalității 

(5) Numărul de angajați din cadrul autorităților de aplicare a legii care au participat la 

cursuri de formare, exerciții, inițiative de învățare reciprocă sau programe 

specializate de schimb privind aspecte transfrontaliere organizate cu sprijinul 

fondului. 

sursa datelor: statele membre 

(6) Numărul de infrastructuri critice și spații publice a căror protecție împotriva 

incidentelor de securitate a fost îmbunătățită cu ajutorul fondului. 

sursa datelor: statele membre 

(7) Numărul de inițiative de prevenire a radicalizării care duce la extremism violent. 

sursa datelor: Rețeaua UE pentru sensibilizarea publicului cu privire la radicalizare 

(RAN) 
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ANEXA VI 

 

Tipuri de intervenții  

TABELUL 1:   CODURI PENTRU DIMENSIUNEA „CÂMPUL DE INTERVENȚIE” 

1 TER-Combaterea finanțării terorismului 

2 TER-Prevenirea și combaterea radicalizării 

3 TER-Protecția și reziliența spațiilor publice și a altor ținte vulnerabile 

4 TER-Protecția și reziliența infrastructurii critice 

5 TER-Substanțe chimice, biologice, radioactive și nucleare 

6 TER-Explozivi  

7 TER-Gestionarea crizelor 

8 TER-Altele  

9 OC-Corupția 

10 OC-Infracțiuni financiare și economice  

11 OC-Droguri 

12 OC-Traficul cu arme de foc 

13 OC-Traficul de persoane 

14 OC-Introducerea ilegală de migranți 

15 OC-Infracțiunile împotriva mediului 

16 OC-Criminalitatea organizată contra patrimoniului 

17 OC-Altele 

18 CC-Criminalitatea informatică - Altele  

19 CC-Criminalitatea informatică - Prevenire 

20 CC-Criminalitatea informatică - Facilitarea investigațiilor 

21 CC-Criminalitatea informatică - Asistența acordată victimelor 

22 CC-Exploatarea sexuală a copiilor - Prevenire 

23 CC-Exploatarea sexuală a copiilor - Facilitarea investigațiilor 

24 CC-Exploatarea sexuală a copiilor - Asistența acordată victimelor 

25 CC-Exploatarea sexuală a copiilor - Altele 

26 CC-Altele 

27 GEN- Schimburi de informații 

28 GEN-Cooperarea polițienească sau cooperarea interinstituțională (vamă, poliția 

de frontieră, serviciile de informații)  

29 GEN-Criminalistică 
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30 GEN-Sprijinul acordat victimelor 

31 GEN-Sprijin operațional 

32 TA-Asistență tehnică - informare și comunicare 

33 TA-Asistență tehnică - pregătire, punere în aplicare, monitorizare și control 

34 TA-Asistență tehnică -evaluare și studii, culegere de date 

35 TA-Asistență tehnică - consolidarea capacităților 

TABELUL 2:   CODURI PENTRU DIMENSIUNEA „TIPUL DE ACȚIUNE” 

1 Sisteme informatice, interoperabilitate, calitatea datelor, sisteme de 

comunicații (cu excepția echipamentelor) 

2 Rețele, centre de excelență, structuri de cooperare, acțiuni și operațiuni 

comune 

3 Echipe comune de anchetă (JIT) sau alte operațiuni comune 

4 Detașarea sau trimiterea de experți 

5 Formare 

6 Schimbul de cele mai bune practici, ateliere, conferințe, evenimente, campanii 

de sensibilizare, activități de comunicare 

7 Studii, proiecte-pilot, evaluări de risc 

8 Echipamente (incluse în calculul plafonului de 15 %) 

9 Mijloace de transport (incluse în calculul plafonului de 15 %) 

10 Clădiri, instalații (incluse în calculul plafonului de 15 %) 

11 Punerea în aplicare a proiectelor de cercetare sau alte măsuri subsecvente 

TABELUL 3:   CODURI PENTRU DIMENSIUNEA „MODALITĂȚI DE PUNERE ÎN 

APLICARE” 

1 Cooperarea cu țări terțe 

2 Acțiuni în țări terțe 

3 Punerea în aplicare a recomandărilor formulate în urma evaluărilor Schengen 

în domeniul cooperării polițienești 

4 Acțiuni specifice (care nu sunt cunoscute în etapa de programare) 

5 Ajutor de urgență (care nu este cunoscut în etapa de programare) 

6 Acțiunile enumerate în anexa IV 
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ANEXA VII 

 

Acțiuni eligibile pentru sprijin operațional 

 

În cadrul obiectivului specific îmbunătățirea schimbului de informații, sprijinul operațional 

acordat în cadrul programelor acoperă: 

 întreținerea și asigurarea asistenței tehnice a sistemelor informatice de la nivelul 

Uniunii și, acolo unde este cazul, de la nivel național care contribuie la realizarea 

obiectivelor prezentului regulament.  

 cheltuielile cu personalul care contribuie la realizarea obiectivelor prezentului 

regulament 

În cadrul obiectivului specific îmbunătățirea cooperării operaționale, sprijinul operațional 

acordat în cadrul programelor acoperă: 

 întreținerea echipamentelor tehnice sau a mijloacelor de transport utilizate pentru 

acțiuni în domeniul prevenirii, al detectării și al investigării infracțiunilor grave și a 

criminalității organizate cu dimensiune transfrontalieră.  

 cheltuielile cu personalul care contribuie la realizarea obiectivelor prezentului 

regulament 

Pentru obiectivul specific consolidarea capacităților de prevenire și de combatere a 

criminalității, sprijinul operațional acordat în cadrul programelor acoperă: 

 întreținerea echipamentelor tehnice sau a mijloacelor de transport utilizate pentru 

acțiuni în domeniul prevenirii, al detectării și al investigării infracțiunilor grave și a 

criminalității organizate cu dimensiune transfrontalieră. 

 cheltuielile cu personalul care contribuie la realizarea obiectivelor prezentului 

regulament 

Sprijinul operațional nu include acțiunile care nu sunt eligibile în temeiul articolului 4 

alineatul (3). 
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ANEXA VIII 

 

Indicatorii de realizare și rezultat menționați la articolul 24 alineatul (3) 

 

Obiectivul specific nr. 1:  Îmbunătățirea schimbului de informații 

(1) Utilizarea mecanismelor de schimb de informații ale UE, măsurată prin: 

(a) numărul de căutări efectuate în Sistemul de informații Schengen (SIS); 

(b) numărul de căutări în sistem pentru schimbul transnațional de date 

criminalistice (ADN, amprente digitale, plăcuțe de înmatriculare) între statele 

membre (sistemul de schimb automatizat de date Prüm); 

(c) numărul de mesaje transmise prin aplicația de rețea a Europol pentru schimbul 

securizat de informații (SIENA); 

(d) numărul de căutări efectuate în sistemul de informații al Europol (EIS); 

(e) numărul total de pasageri ale căror date din registrul UE cu numele pasagerilor 

(PNR) au fost colectate și partajate; 

sursa datelor: Europol, eu-LISA, Consiliul, statele membre 

(2) Numărul de noi conexiuni între bazele de date relevante pentru securitate, realizate 

cu sprijin din partea fondului: 

(a) conexiuni cu bazele de date ale UE și, dacă este cazul, cu bazele de date 

internaționale relevante; 

(b) conexiuni în statul membru în cauză; 

(c) conexiuni cu unul sau mai multe alte state membre; 

(d) conexiuni cu una sau mai multe țări terțe. 

sursa datelor: statele membre 

(3) Numărul de utilizatori activi de instrumente, sisteme și baze de date ale UE și, după 

caz, naționale, utilizate pentru schimbul de informații relevante privind securitatea 

care au fost adăugați cu sprijin din partea fondului, raportat la numărul total de 

utilizatori. 

sursa datelor: statele membre 

Obiectivul specific nr. 2:  Intensificarea cooperării operaționale 

(4) Numărul de acțiuni operaționale comune sprijinite cu ajutorul fondului, inclusiv 

numărul de state membre și autorități participante, defalcat în funcție de domeniu 

(combaterea terorismului, criminalitatea organizată, armele de foc utilizate în cadrul 

criminalității organizate, criminalitatea informatică, altele): 

(a) numărul de echipe comune de anchetă (JIT); 

(b) numărul de proiecte operaționale gestionate de Platforma multidisciplinară 

europeană împotriva amenințărilor infracționale (EMPACT) ; 

(c) alte acțiuni operaționale comune. 

sursa datelor: Europol, Eurojust, statele membre 

(5) Participarea la rețelele transnaționale care funcționează cu sprijin din partea fondului. 
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sursa datelor: statele membre, beneficiarii de granturi pentru acțiuni la nivelul 

Uniunii sau de granturi EMAS 

(6) Valoarea estimată a activelor înghețate, valoarea estimată a activelor confiscate cu 

ajutorul fondului.  

sursa datelor: statele membre 

(7) Valoarea drogurilor ilicite confiscate în cadrul unor operațiuni care au implicat o 

cooperare transfrontalieră între agențiile de aplicare a legii.  

sursa datelor: statele membre, beneficiarii de granturi pentru acțiuni la nivelul 

Uniunii 

(8) Numărul de realizări ale rețelelor transnaționale existente obținute cu ajutorul 

fondului, cum ar fi, de exemplu, manuale de bune practici, ateliere, exerciții comune. 

sursa datelor: beneficiarii de granturi pentru acțiuni la nivelul Uniunii 

(9) Numărul de recomandări formulate în urma evaluărilor Schengen care au o 

implicație financiară în domeniul securității și cărora li s-a dat curs cu sprijin din 

partea fondului, raportat la numărul total de recomandări care au o implicație 

financiară în domeniul securității.  

sursa datelor: statele membre 

Obiectivul specific nr. 3:  Consolidarea capacităților de combatere și de prevenire a 

criminalității 

(10) Numărul de angajați din cadrul autorităților de aplicare a legii care au participat la 

cursuri de formare, exerciții, inițiative de învățare reciprocă sau programe 

specializate de schimb privind aspecte transfrontaliere ce au fost organizate cu 

sprijinul fondului, defalcat în funcție de următoarele domenii: 

(a) lupta împotriva terorismului; 

(b) crima organizată; 

(c) criminalitatea informatică; 

(d) alte domenii ale cooperării operaționale. 

sursa datelor: statele membre 

(11) Numărul de manuale de bune practici și tehnici de anchetă, proceduri standard de 

operare și alte instrumente elaborate cu sprijinul fondului, ca urmare a interacțiunii 

dintre diferite organizații din UE.  

sursa datelor: statele membre, beneficiarii de granturi pentru acțiuni la nivelul 

Uniunii sau de granturi EMAS 

(12) Numărul de victime ale infracționalității care au beneficiat de asistență din partea 

fondului, defalcat în funcție de tipul de infracțiune (trafic de persoane, introducere 

ilegală de migranți, terorism, forme grave de criminalitate și criminalitatea 

organizată, criminalitatea informatică, exploatarea sexuală a copiilor).  

sursa datelor: statele membre 

(13) Numărul de infrastructuri critice și de spații publice al căror nivel de protecție 

împotriva incidentelor de securitate a fost îmbunătățit cu ajutorul fondului. 

sursa datelor: statele membre 
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(14) Numărul de inițiative de prevenire a radicalizării care duce la extremism violent. 

(a) numărul de accesări ale site-ului internet al Rețelei pentru sensibilizarea 

publicului cu privire la radicalizare (RAN); 

(b) numărul de participanți la RAN, defalcat în funcție de tipul de experți; 

(c) numărul de vizite de studiu, cursuri de formare, ateliere și ședințe de consiliere 

realizate în statele membre, în strânsă coordonare cu autoritățile naționale, 

defalcat în funcție de beneficiari (autorități de aplicare a legii, altele). 

sursa datelor: Rețeaua UE pentru sensibilizarea publicului cu privire la radicalizare 

(RAN) 

(15) Numărul de parteneriate stabilite cu finanțare din partea fondului care contribuie la 

îmbunătățirea sprijinului acordat martorilor, denunțătorilor și victimelor 

criminalității: 

(a) parteneriate cu sectorul privat; 

(b) parteneriate cu societatea civilă. 

sursa datelor: statele membre, beneficiarii de granturi pentru acțiuni la nivelul 

Uniunii sau de granturi EMAS 


