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Ministerul Administraţiei şi Internelor a primit prima tranşă din Facilitatea Schengen 

 

 
Ministerul Administraţiei şi Internelor a primit prima tranşă lunară din Facilitatea Schengen, finanţare 
nerambursabilă destinată modernizării tehnice şi instituţionale în vederea aderării la Spaţiul Schengen. 
 
Valoarea totală a Facilităţii Schengen este de circa 560 de milioane de euro. 
 
Valoarea primei tranşe este de peste 23 de milioane de euro, reprezintând a 12-a parte din suma 
prevăzută pentru anul în curs. Uniunea Europeană va aloca în continuare, lunar, aceste fonduri, 
urmând ca Ministerul Administraţiei şi Internelor să transmită Comisiei, până la sfârşitul lunii martie,  
proiectele propuse pentru finanţare. 
 
În prezent, experţi ai instituţiilor şi ministerelor cu atribuţii în pregătirea pentru aderarea la spaţiul 
Schengen elaborează Programul indicativ, document ce va conţine toate propunerile de proiecte ce vor 
asigura crearea Sistemului Informatic SIS II. Acest program urmează să fie transmis Comisiei 
Europene în vederea aprobării. 
 
Facilitatea Schengen va constitui cea mai consistentă sursă de finanţare a Sistemului Integrat de 
Securizare a Frontierei, prevăzut a fi realizat în mai multe etape până în 2012, dar va fi utilizată şi 
pentru proiectele de modernizare şi dezvoltare a sistemelor IT&C ale Poliţiei Române, sau ale altor 
instituţii.  
 
O parte importantă din această finanţare nerambursabilă va fi utilizată pentru realizarea Sistemului de 
Informaţii Schengen (SIS II), crucial pentru aplicarea acordului Schengen între statele membre. Din 
raţiuni economice şi de eficienţă, România a decis crearea de la început a sistemului SIS II şi nu „SIS 
one4all”, sistem dezvoltat în prezent în statele membre care au aderat la Uniunea Europeana în 2004.   
 
Acest sistem constituie o reţea informatică performantă prin intermediul căreia orice secţie de poliţie 
sau agent consular dintr-un stat Schengen poate accesa în orice moment informaţii despre persoane, 
vehicule sau bunuri care au fost pierdute sau furate. Sistemul este operaţional prin constituirea unei 
reţele la nivel naţional (N-SIS), prin crearea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări (SINS), 
conectată la  sistemul central al Uniunii Europene(C-SIS).  
 
Potrivit ministrului Vasile Blaga, Facilitatea Schengen constituie un sprijin important pentru autorităţile 
române în vederea pregătirii şi adoptării măsurilor necesare eliminării controalelor la frontierele 
interne ale Uniunii, prevăzută a avea loc în 2012.  
 
Aderarea la spaţiul Schengen presupune eliminarea controlului la frontierele interne, pe de o parte, şi 
întărirea controlului la frontierele externe, pe de altă parte. România trebuie să exploateze cât mai 
bine resursele puse la dispoziţie de Uniunea Europeană în vederea atingerii acestui obiectiv, pentru că 
ne revine sarcina de a asigura nu doar securitatea noastră, ci a celor aproape 500 de milioane de 
europeni, a arătat ministrul Administraţiei şi Internelor. 
 

 

 


