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Cristian David: „România este pregătită pentru demararea procesului de evaluare Schengen” 

 

 
Astăzi, la sediul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative a avut loc Reuniunea Comisiei Naţionale 
de Autoevaluare Schengen (CNAS). Reuniunea a fost prezidată de către Cristian David, ministrul internelor 
şi reformei administrative. 
 
CNAS este un organism inter-ministerial care are rolul de a coordona, promova şi reprezenta politicile şi 
acţiunile de analiză dezvoltate în domeniul implementării acquis-ului Schengen. Direcţia Generală Afaceri 
Europene şi Relaţii Internaţionale din cadrul MIRA asigură secretariatul CNAS. 
 
Cel mai important moment al întâlnirii l-a reprezentat adoptarea Declaraţiei de pregătire referitoare la 
demararea procesului de evaluare Schengen pe trei domenii, respectiv protecţia datelor personale, 
cooperare poliţienească şi regimul vizelor. Prin acest document ce urmează a fi adresat Secretariatului 
General al Consiliului UE, România îşi exprimă intenţia de a începe, din a doua jumătate a anului 2008, 
procesul de evaluare pentru aderarea la spaţiul Schengen. În vederea analizării şi monitorizării îndeplinirii 
obiectivelor şi măsurilor stabilite pentru aderarea la spaţiul Schengen, în acest an vor fi demarate acţiuni 
de autoevaluare pentru asigurarea nivelului de pregătire necesar. 
 
Pe agenda reuniunii au mai fost prezentarea şi adoptarea unor proiecte propuse pentru Facilitatea 
Schengen, dar şi adoptarea Planului Indicativ pentru Facilitatea Schengen. 
 
La reuniune au participat reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Justiţiei, Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, Departamentului pentru Afaceri Europene, Autorităţii 
Naţionale a Vămilor, Ministerului Transporturilor, Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, 
Secretariatului General al Guvernului, Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia 
Informaţiei, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de 
Telecomunicaţii Speciale, precum şi ai Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu 
Caracter Personal. 
 
În ceea ce priveşte Facilitatea Schengen, aceasta este un instrument provizoriu pentru sprijinirea Bulgariei 
şi a României în perioada dintre data aderării şi sfârşitul anului 2009 în vederea finanţării acţiunilor de 
punere în aplicare a acquis-ului Schengen şi controlul frontierelor la noile graniţe externe ale Uniunii. 
Pentru a fi eligibile, măsurile vor trebui să derive în întregime sau în mod primar din acquis-ul Schengen şi 
să aibă ca obiectiv îmbunătăţirea şi întărirea viitoare a controlului la frontierele externe. 
 
În perioada 2007-2009, România va beneficia de o sumă de 559,8 milioane de Euro pentru Facilitatea 
Schengen şi pentru Facilitatea pentru fluxuri monetare (Cash-flow Facility). 
 
 


