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Anexa I: Imagine de ansamblu asupra acțiunilor angajate în 2017 

                                                            
 

1 Denumirile neabreviate ale organizatorilor figurează în lista autorităților naționale competente menționate la 

articolul 2 litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1338/2001 al Consiliului, JO C 264, 12.8.2015, p. 2–29.  
2 Suma totală angajată include acțiunea: Pericles 2020: atelier de lucru privind procedura de solicitare de sprijin 

2018. 

Organizator
1
 Activitate Locația și data Contribuția 

Comisiei 

(sumă totală 

angajată în 

EUR) 

Seminarii 

Spania  

BIBE 

Formarea experților în domeniul 

falsificării monedelor în America Latină 

Cartagena, 

Columbia 

28 noiembrie –

 1 decembrie 2017 

181 553,64 

Obiectivul principal al acțiunii: consolidarea cooperării și schimbul de expertiză. 

Italia 

UCAMP 

O formare pentru protejarea monedei 

euro în zona mediteraneeană; acțiune cu 

experții libieni 

Roma, Italia 

28-29 septembrie 

2017 

28 137,64 

Obiectivul principal al acțiunii:  consolidarea cooperării și schimbul de expertiză. 

Italia 

UCAMP 

O strategie comunitară pentru 

protejarea monedei euro în zona 

mediteraneeană 

Podgorica, 

Muntenegru 

22-24 noiembrie 

2017 

79 107,18 

Obiectivul principal al acțiunii:  consolidarea cooperării și schimbul de expertiză. 

Croația 

Banca Croației 

A treia conferință: Rețeaua balcanică 

pentru protecția monedei euro 

Dubrovnik, 

Croația, 20 – 23 

martie 2018 

 

77 675,15 

Obiectivul principal al acțiunii:  consolidarea cooperării și schimbul de expertiză. 

Comisia 

ECFIN 

„Prima reuniune din cadrul platformei 

1210” 

Bruxelles, Belgia 

15-17 mai 2018 

134 700,00
2
 

Obiectivul principal al acțiunii: creșterea eficacității în autentificarea monedelor euro și clasificarea 

monedelor euro falsificate.   

Austria 

BMI AUSTRIA 

ICIT – Investigarea Darknet – 

Protejarea monedei euro (Îmbunătățire - 

Cooperare - Investigare - Formare) 

Viena, Austria 

1-5 octombrie 2018 

164 024,15 
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3 După plata finală a sumei de 59 489,23 EUR, o sumă totală de 8 510,77 EUR a devenit din nou disponibilă. 
4 Suma totală angajată include acțiunea: „prima reuniune din cadrul platformei 1210”. 

Obiectivul principal al acțiunii:  consolidarea cooperării și schimbul de expertiză. 

Cursuri de formare tehnică 

Comisia 

ECFIN 

Curs privind depistarea și clasificarea 

monedelor falsificate 

Bruxelles, Belgia 

12-16 iunie 2017 

68 000,00
3
 

Obiectivul principal al acțiunii: creșterea eficacității în autentificarea monedelor euro și clasificarea 

monedelor euro falsificate.   

Comisia 

ECFIN 

Pericles 2020: atelier de lucru privind 

procedura de solicitare de sprijin 2018 

Bruxelles, Belgia 

11 aprilie și 15-17 

mai 2018 

134 700,00
4
 

Obiectivul principal al acțiunii: sprijin și îndrumare pentru potențialii solicitanți din cadrul programului 

Pericles 2020 

Schimburi de personal 

Spania  

BIBE 

Schimb de personal între experții din 

Argentina, Chile, Ecuador și Spania 

Buenos Aires 

(Argentina), 

Santiago (Chile), 

Quito (Ecuador), 

Bruxelles (BE) și 

Madrid (ES) 

1 ianuarie - 31 iulie 

2018 

70 049,02 

Obiectivul principal al acțiunii: consolidarea cooperării și schimbul de expertiză. 

România 

GIRP 

Schimb de personal între autoritățile 

competente ale poliției care luptă 

împotriva falsificării monedelor în 

România, Ungaria, Moldova, Bulgaria, 

Serbia, Ucraina, Italia, Grecia și Turcia 

București (RO), 

Budapesta (HU), 

Chișinău (MOL), 

Sofia (BG), Belgrad 

(Serbia), Kiev 

(UKR), Atena (EL), 

Napoli (IT) și 

Ankara (TY) 

1 ianuarie - 30 

noiembrie 2018  

71 573,55 

Obiectivul principal al acțiunii: consolidarea cooperării și schimbul de expertiză. 

Portugalia 

Policia 

Judiciaria 

Procedurile din cadrul centrelor 

naționale de analiză (NAC) și al centrelor 

naționale de analiză a monedelor 

(CNAC) împotriva falsificării monedei 

euro – schimb de personal 

Lisabona, 

Portugalia 

5 martie - 22 iunie 

2018 

94 351,06 

Obiectivul principal al acțiunii: consolidarea cooperării și schimbul de expertiză. 

Italia  

CCAFM 

Schimb de personal în domeniul 

tehnicilor de anchetă împotriva 

falsificării de monedă 

Roma (Italia), 

Podgorica 

(Muntenegru), 

60 480,47 
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Atena (Grecia), 

Budapesta 

(Ungaria), Praga 

(Republica Cehă), 

Kiev (Ucraina), 

Bratislava 

(Slovacia), Tirana 

(Albania) 

11 martie 2018 – 29 

iunie 2018 

Obiectivul principal al acțiunii:  consolidarea cooperării și schimbul de expertiză. 

Achiziție de echipamente 

Spania  

BIBE 

Achiziționarea de echipamente și 

formarea specialiștilor în domeniul 

combaterii falsificării pentru protecția 

monedei euro împotriva falsificării 

Buenos Aires, 

Argentina 

15-19 mai 2018 

26 336,53 

Obiectivul principal al acțiunii: consolidarea cooperării și schimbul de expertiză. 


