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Anexa II: Acțiuni Pericles 2020 angajate în cadrul bugetelor precedente, dar puse în aplicare în 

2017 

 

Organizator
1
 Activitate Locația și data Contribuția 

Comisiei 

(sumă totală 

angajată în 

EUR) 

Seminarii 

Bulgaria 

Banca Bulgariei 

Aprofundarea cunoștințelor în rândul 

autorităților turce din cadrul centrelor 

naționale de analiză (NAC) 

corespunzătoare și în rândul 

autorităților naționale competente 

Sofía, Bulgaria 

15 – 17 martie 2017 

6 288,30 

Obiectivul principal al acțiunii: consolidarea cooperării și schimbul de know-how. 

Italia 

UCIFM 

O nouă amenințare privind falsificarea 

monedei euro - web-ul invizibil și 

criptomonedele 

Roma, Italia 

4 – 5 aprilie 2017 

69 908,67 

Obiectivul principal al acțiunii:  consolidarea cooperării și schimbul de know-how. 

Comisia 

ECFIN 

Atelier privind autentificarea monedelor 

euro 

Bruxelles, Belgia 

16 – 18 mai 2017 

130 000,00 

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

monedelor euro falsificate. 

Comisia 

ECFIN 

Reuniunea/seminarul din cadrul 

platformei UE-China privind protecția 

monedelor împotriva falsificării 

Bruxelles, Belgia 

7 – 9 noiembrie 

2017 

103 549,90 

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

monedelor euro falsificate. 

Cursuri de formare tehnică 

Comisia 

ECFIN 

Instruire practică pentru utilizatorii 

LICO 

Eindhoven, Țările 

de Jos 

27 – 30 martie 2017 

90 000,00 

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

monedelor euro falsificate. 

Comisia Formare tehnică tactică: protecția Lima, Peru 141 255,18 

                                                            
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.  
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ECFIN monedei euro împotriva falsificării 7 – 9 noiembrie 

2017 

Obiectivul principal al acțiunii: consolidarea cooperării și schimbul de know-how. 

Schimburi de personal 

Spania  

BIBE 

Schimb de personal între Argentina, 

Columbia, Chile, Peru, Ecuador și 

Spania 

Buenos Aires, 

Bogota, Santiago, 

Lima, Quito, 

Bruxelles, Madrid 

1 ianuarie -

 31 iulie 2017 

103 747,72 

Obiectivul principal al acțiunii: consolidarea cooperării și schimbul de know-how. 

Italia 

UCIFM 

Schimb de personal între Italia, Bosnia și 

Herțegovina, China, Cipru, Irlanda, 

Muntenegru, Spania 

Roma, Fabriano, 

Sarajevo, 

Beijing, Nicosia, 

Dublin și Podgorica 

20 martie -

 30 noiembrie 2017 

38 770,00 

Obiectivul principal al acțiunii: consolidarea cooperării și schimbul de know-how. 

Studii 

Franța 

Monnaie de 

Paris 

Polimeri fotocromici nanostructurați 

pentru elementele de securitate ale 

monedelor noi - Faza a doua a studiului 

Paris, Franța  

Septembrie 2016 -

 octombrie 2017 

127 673,00 

Obiectivul principal al acțiunii: consolidarea elementelor de securitate ale viitoarelor monede euro 

Achiziție de echipamente 

Italia 

UCIFM 

Achiziție de echipamente care urmează 

să fie folosite de autoritățile specializate 

de combatere a falsificării pentru 

protecția monedei euro împotriva 

falsificării și formare pentru poliția din 

Muntenegru 

Podgorica, 

Muntenegru 

20 – 23 martie 2017 

13 251,37 

Obiectivul principal al acțiunii:  consolidarea cooperării și schimbul de know-how. 

 

 


