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RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU 

cu privire la punerea în aplicare și la rezultatele programului Pericles 2020 pentru 

protecția monedei euro împotriva falsificării în 2017 

 

1. Generalități 

Programul „Pericles 2020” (denumit în continuare „programul”) este un program de schimb, 

asistență și formare profesională pentru protecția monedei euro împotriva falsificării. Acesta 

înlocuiește programul Pericles care a fost instituit în 2001 și care s-a desfășurat în perioada 

2002-2013. Programul a fost instituit prin Regulamentul (UE) nr. 331/2014 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014
1
. Aplicarea acestuia a fost 

extinsă la statele membre neparticipante prin Regulamentul (UE) 2015/768 al 

Consiliului din 11 mai 2015
2
. Regulamentul (UE) nr. 331/2014 stabilește că perioada de 

derulare a programului se încheie la 31 decembrie 2020. În conformitate cu articolul 13 

alineatul (3) din Regulament, Comisia trebuie să furnizeze anual Parlamentului European și 

Consiliului informații cu privire la rezultatele programului. Acest raport anual răspunde 

cerinței respective în ceea ce privește anul 2017. 

 

2. Programul anual de lucru 2017 

a. Punerea în aplicare a programului anual de lucru în 2017 

Bugetul anual pentru punerea în aplicare a programului pentru anul 2017 a fost stabilit la 

1 047 500 EUR și a fost finanțat din linia bugetară 01. 020400 din bugetul general al Uniunii 

Europene pentru 2017. O sumă totală de 1 047 477,62 a fost angajată în 2017. Programul este 

pus în aplicare prin acțiuni cofinanțate (subvenții) inițiate de către autoritățile competente ale 

statelor membre și prin „acțiuni ale Comisiei”, organizate direct de către Comisie.  

Punerea în aplicare a programului a reflectat angajamentul statelor membre și al Comisiei 

pentru protecția monedei euro împotriva falsificării. Discuțiile privind strategia multianuală 

din cadrul reuniunilor Grupului de experți în domeniul falsificării monedei euro (ECEG) au 

făcut posibilă angajarea a 99,99 % din bugetul total în 2017. Ținând seama de calitatea și 

cantitatea cererilor de finanțare primite în 2017, a fost necesar transferul a 152 000 EUR de la 

„acțiuni ale Comisiei” către subvenții. În 2017, programul a finanțat în total 13 proiecte
3
. În 

ansamblu, au fost acordate cu succes 10 subvenții, în urma cererilor provenite de la 

autoritățile competente ale statelor membre. Aceasta a reprezentat o creștere de la nouă 

subvenții în 2016. În plus, au fost finanțate trei acțiuni ale Comisiei, comparativ cu patru 

acțiuni ale Comisiei în anul precedent. Patru acțiuni au fost puse în aplicare în 2017, în timp 

                                                 
1 Regulamentul (UE) nr. 331/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui program de schimb, asistență și 

formare profesională pentru protecția monedei euro împotriva falsificării (programul „Pericles 2020”) (JO L 103, 5.4.2014, p. 1). 

Regulamentul respectiv a abrogat Deciziile 2001/923/CE, 2006/75/CE și 2006/849/CE ale Consiliului. 
2 Regulamentul (UE) 2015/768 al Consiliului din 11 mai 2015 de extindere la statele membre neparticipante a aplicării Regulamentului (UE) 

nr. 331/2014 de instituire a unui program de schimb, asistență și formare profesională pentru protecția monedei euro împotriva 

contrafacerii (programul „Pericles 2020”) (JO L 121, 14.5.2015, p. 1). 
3 O imagine de ansamblu cuprinzătoare asupra acțiunilor Pericles angajate în 2017 figurează în anexa I. 
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ce nouă acțiuni sunt în curs de a fi puse în aplicare sau urmează să fie puse în aplicare în 2018 

și ulterior. 

Graficul I și graficul II: Tipul de acțiune finanțată și numărul de acțiuni finanțate per 

stat membru (acțiuni angajate până în 2017, a se vedea anexa I)
4
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitanții din cadrul programului reprezintă în 2017 șase state membre, și anume Italia, 

Spania, România, Croația, Portugalia și Austria. Într-o anumită măsură, aceasta reflectă faptul 

că țările cele mai afectate de falsificarea monedei euro utilizează mai frecvent fonduri 

Pericles. În plus, Portugalia, Austria și România solicită pentru prima dată participarea la 

program.  

Acțiunile pentru care s-au efectuat angajamente în 2017 constau în șase seminarii/conferințe, 

două cursuri de formare tehnică, patru schimburi de personal și o achiziție de echipamente. 

Acțiunile au loc
5
 atât în interiorul, cât și în afara UE, în funcție de necesitățile specifice de 

protecție a monedei euro împotriva falsificării. De la crearea sa, programul și-a consolidat 

abordarea regională prin punerea în aplicare a unor acțiuni care au implicat regiuni extrem de 

sensibile din lume. Se bucură de o atenție specială America Latină (trei acțiuni organizate de 

Spania și o acțiune a Comisiei), precum și Europa de Sud-Est (câte o acțiune organizată de 

Italia, România și Croația). 

                                                 
4 Toate datele se referă atât la acțiunile puse în aplicare în 2017, cât și la acțiunile care sunt în curs de a fi puse în aplicare sau urmează să fie 

puse în aplicare după anul 2017. 
5 Anumite acțiuni sunt încă în curs de punere în aplicare în 2018. 
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Graficele III și IV prezintă o defalcare a originii și a domeniilor de activitate profesională ale 

participanților la program:  

Graficul III și graficul IV: Originea participanților și domeniile de activitate 

profesională ale participanților
6
 (acțiuni angajate în 2017, a se vedea anexa I)

7
 

 

Un număr estimat de 756 de experți participă la acțiunile pentru care s-au efectuat 

angajamente în 2017.  

În ceea ce privește originea, participanții provin din 57 de țări. Majoritatea stagiarilor (73 %) 

sunt participanți europeni: 36 % provin din statele membre din zona euro, în timp ce țările 

europene din afara UE reprezintă 17 %, iar statele membre care nu fac parte din zona euro 

reprezintă 20 %; 16 % dintre stagiari sunt din America Latină, o scădere semnificativă față de 

anul precedent
8
. În sfârșit, 3 % provin din Orientul Mijlociu și din Africa de Nord, iar 1 % din 

Asia.  

În ceea ce privește domeniile de activitate profesională ale participanților, membrii forțelor de 

poliție reprezintă 42 % din total. Această prezență semnificativă se datorează faptului că 

autoritățile polițienești reprezintă prima linie în lupta împotriva falsificării monedei euro, 

precum și faptului că personalul de poliție include atât anchetatori, cât și tehnicieni.   

Cu toate acestea, punerea în aplicare a programului în 2017 demonstrează o tendință pozitivă 

continuă către o mai mare diferențiere și diversificare a domeniilor de activitate profesională 

                                                 
6 Cealaltă categorie include, printre altele, Interpol, personal din ministerele și reprezentanțele naționale și personal din instituțiile academice. 
7 Toate datele se referă atât la acțiunile puse în aplicare în 2017, cât și la acțiunile care sunt în curs de a fi puse în aplicare sau urmează să fie 

puse în aplicare după anul 2017. 
8 Aceasta reprezintă o scădere față de procentul de 26 % înregistrat în cadrul punerii în aplicare a programului Pericles în 2016, 

COM(2017) 345 final. 
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ale participanților de-a lungul anilor. Într-adevăr, pentru al doilea an consecutiv, autoritățile 

polițienești nu reprezintă majoritatea absolută a participanților în 2017. Alte categorii de 

participanți reprezintă 58 % din total, o ușoară scădere de la 63 % în anul precedent. 

Participarea semnificativă a băncilor centrale a rămas aproape constantă (24 %)
9
 și există o 

participare ridicată constantă a membrilor sistemului judiciar (8 %)
10

. Este de remarcat 

participarea semnificativă a monetăriilor (4 %), a vămilor (4 %), a ministerelor de finanțe 

(3 %) și a instituțiilor financiare (3 %), reflectând o gamă completă de medii profesionale ale 

participanților. În sfârșit, punerea în aplicare a acțiunii Comisiei „prima reuniune din cadrul 

platformei 1210” are ca rezultat o participare ridicată a reprezentanților industriei aparatelor 

de procesare a monedelor (CPM) (4 %) pentru al doilea an la rând, ceea ce indică faptul că 

sectorul privat este o parte interesată importantă în lupta împotriva falsificării. 

Prin urmare, punerea în aplicare a programului ține seama de dimensiunile transnaționale și 

multidisciplinare ale programului, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 331/2014. 

b. Imagine de ansamblu asupra acțiunilor din cadrul programului anual de 

lucru pe 2017 

O imagine de ansamblu cuprinzătoare asupra acțiunilor Pericles din cadrul programului anual 

de lucru pe 2017 figurează în anexa I. Următoarele acțiuni pot fi evidențiate: 

Cooperare regională internațională 

Programul a reușit să mențină și să consolideze în continuare cooperarea regională 

internațională solidă în 2017: 

 Patru acțiuni s-au desfășurat/se vor desfășura în America Latină, reunind experți din 

numeroase țări din America Latină, inclusiv Argentina, Brazilia, Columbia, Costa 

Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexic, Nicaragua, Panama, 

Paraguay, Peru, Republica Dominicană și Uruguay; 

 Patru acțiuni s-au desfășurat/se vor desfășura în Europa de Sud-Est, menținând 

cooperarea solidă din această regiune. 

Internetul/darknet-ul 

Mai multe acțiuni angajate în 2017 au abordat amenințarea reprezentată de internet/darknet în 

lupta împotriva falsificării, accentul fiind pus pe eficacitatea tehnicilor de investigare și pe 

necesitatea unui răspuns coordonat la această amenințare: 

 Conferința co-finanțată „ICIT – Darknet Investigation – Protection of the Euro” 

(„ICIT – Investigarea Darknet – Protejarea monedei euro”), organizată de Ministerul 

Afacerilor Interne al Austriei (BMI), va avea loc la Viena în octombrie 2018; 

 Mai mult, conferința organizată de UCAMP
11

, intitulată „O strategie comunitară 

pentru protecția monedei euro în zona mediteraneeană”, conferința organizată de 

BIBE
12

, intitulată „Curso de Formación sobre Falsificación de Moneda para Expertos 

de Paises Iberoamericanos”, precum și a treia conferință organizată de Banca Croației, 

„Rețeaua balcanică pentru protecția monedei euro”, au tratat acest subiect. 

                                                 
9 Aceasta reprezintă o ușoară creștere față de procentul de 23 % înregistrat în cadrul punerii în aplicare a programului Pericles în 2016. 
10 Aceasta reprezintă o ușoară scădere față de procentul de 11 % înregistrat în cadrul punerii în aplicare a programului Pericles în 2016. 
11 Ufficio Centrale Antifrode dei Mezzi di Pagamento. 
12 Brigada de Investigacion del Banco de Espana. 
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Atelier de lucru privind procedura de solicitare de sprijin 

În martie 2018, Comisia a organizat „Pericles 2020: atelier de lucru privind procedura de 

solicitare de sprijin” ca acțiune a Comisiei, răspunzând atât solicitărilor mai multor autorități 

naționale competente în cadrul reuniunilor Grupului de experți în domeniul falsificării 

monedei euro (ECEG), cât și recomandării din cadrul evaluării intermediare a programului
13

 

de a încuraja o participare sporită a autorităților naționale competente. Atelierul de lucru a fost 

orientat către responsabilii cu pregătirea cererilor de finanțare, pentru a explica pas cu pas 

procedura de solicitare, orientările financiare și toate documentele justificative. 

Autorități naționale competente care solicită pentru prima dată sprijin 

Angajamentele din 2017 reflectă, de asemenea, o mai mare diversitate a autorităților naționale 

competente ale statelor membre care depun cereri de participare în cadrul programului; poliția 

română, poliția austriacă și poliția portugheză solicită pentru prima dată subvențiile din cadrul 

Pericles. Acest lucru este în conformitate cu recomandarea din cadrul evaluării intermediare a 

programului de a încuraja participarea sporită a autorităților naționale competente la program. 

 

3. Punerea în aplicare în 2017 a acțiunilor care au fost angajate în cadrul bugetelor 

anterioare ale programului 

În 2017 au fost puse în aplicare 10 acțiuni care au fost angajate în cadrul bugetelor anterioare 

ale programului
14

. Dintre aceste acțiuni, șase au fost lansate de autoritățile naționale 

competente din statele membre, și anume Franța, Spania, Germania, Croația și Italia, iar patru 

acțiuni au fost inițiate de Comisie. Acțiunile au constat în patru seminarii, două sesiuni de 

formare tehnică, două schimburi de personal, o achiziție de echipamente și un studiu. 

Regiunile și subiectele de interes special au fost Europa de Sud-Est, China și America Latină, 

precum și darknet-ul și autentificarea monedelor euro. 

De menționat în mod special este reuniunea/seminarul din cadrul platformei UE-China 

privind protecția monedelor împotriva falsificării, care a avut loc în noiembrie 2017 la 

Bruxelles, Belgia. La reuniune au participat autoritățile chineze competente implicate în lupta 

împotriva falsificării de monede, instituțiile UE, precum și reprezentanți ai statelor membre 

afectate în mod special de falsificarea monedei euro. Acțiunea a avut succes în stabilirea unei 

platforme de colaborare privind protejarea monedei euro între instituțiile europene 

competente și autoritățile chineze și a tratat subiecte precum schimbul de bune practici privind 

neutralizarea și identificarea imprimeriilor și monetăriilor ilegale, distribuția monedelor 

falsificate pe internet/darknet, canalele pentru schimbul de informații operaționale și cadrele 

juridice europene și chineze pentru protecția monedelor împotriva falsificării. 

 

 

                                                 
13 Comunicarea COM(2017) 741 final – Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European privind evaluarea intermediară a 

programului de schimb, asistență și formare profesională pentru protecția monedei euro împotriva falsificării („programul Pericles 2020”), 

6 decembrie 2017. 
14O imagine de ansamblu cuprinzătoare asupra acțiunilor Pericles angajate în cadrul bugetelor anterioare ale programului Pericles 2020, dar 

puse în aplicare în 2017 figurează în anexa II. 
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4. Concluzii și perspective 

Programul „Pericles 2020” rămâne un instrument important și eficient în lupta împotriva 

falsificării. Acest fapt este confirmat de angajarea totală a bugetului disponibil pentru anul 

2017. Programul constituie baza pentru acordarea de sprijin pentru studii, menținerea și 

dezvoltarea cooperării și schimbul de cele mai bune practici între toți actorii implicați în lupta 

împotriva falsificării monedei euro. 

Comisia diseminează constant rezultatele acțiunilor sprijinite în cadrul programului către 

Grupul de experți în domeniul falsificării monedei euro (ECEG). În 2017, au avut loc trei 

reuniuni ale ECEG. Programul indică un grad ridicat de coerență și de complementaritate cu 

alte programe și acțiuni relevante de la nivelul Uniunii, deoarece este dedicat exclusiv și se 

axează pe prevenirea și combaterea unei anumite forme de crimă organizată, și anume 

falsificarea monedei euro. Acest lucru este valabil pentru Instrumentul de asistență tehnică și 

schimb de informații (TAIEX) al DG NEAR, utilizat cel mai adesea în sprijinul negocierilor 

de aderare, și Fondul de securitate internă - Poliție al DG HOME
15

, care acoperă prevenirea și 

combaterea infracțiunilor în general. 

Mai mult, a fost efectuată o evaluare intermediară a programului de către un contractant 

independent pe baza articolului 13 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 331/2014. Potrivit 

evaluării independente, toate constatările converg către o concluzie globală categoric pozitivă 

în ceea ce privește valoarea adăugată la nivelul UE, coerența, relevanța, eficacitatea, 

sustenabilitatea și eficiența. Comisia a adoptat la 6 decembrie 2017 Comunicarea COM(2017) 

741 către Parlamentul European și către Consiliu privind rezultatele evaluării intermediare a 

programului
16

, în care concluzionează că programul ar trebui să continue până la data naturală 

de expirare, în 2020, susține continuarea programului și după 2020, având în vedere valoarea 

sa adăugată la scara UE, impactul și sustenabilitatea sa pe termen lung, și este de acord cu 

concluziile evaluării în ceea ce privește continuarea programului ca program de sine stătător 

după 2020
17

.  

Pe baza rezultatelor punerii în aplicare a programului și a analizei continue a amenințărilor 

emergente discutate în cadrul ECEG, prioritățile pentru 2018 sunt următoarele
18

: 

 Sprijinirea activităților destinate îmbunătățirii cooperării între statele membre care 

sunt deosebit de afectate de producția și distribuția de falsuri;  

 Promovarea cooperării cu autoritățile țărilor terțe în care există suspiciuni cu privire la 

producția de monedă euro falsificată sau dovezi în acest sens;  

 Menținerea unui cadru eficient pentru protecția monedei euro în Europa de Sud-Est;  

 Evoluții tematice: evoluția tehnică a industriei aparatelor de procesare a monedelor 

(CPM), distribuirea pe internet de falsuri și de componente de înaltă calitate și 

îmbunătățirea caracteristicilor de securitate ale monedelor euro.  

                                                 
15 Regulamentul (UE) nr. 513/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 de instituire, în cadrul Fondului pentru 

securitate internă, a instrumentului de sprijin financiar pentru cooperarea polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și 

gestionarea crizelor și de abrogare a Deciziei 2007/125/JAI a Consiliului (JO L 150, 20.5.2014, p. 93). 
16 Comunicarea COM(2017) 741 final – Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European privind evaluarea intermediară a 

programului de schimb, asistență și formare profesională pentru protecția monedei euro împotriva falsificării („programul Pericles 2020”), 

6 decembrie 2017. 
17 Între timp, Comisia a adoptat o propunere de continuare a programului după 2020, COM(2018) 369 și COM(2018) 371. 
18 Prioritățile programului pentru 2018 constituie o parte esențială a programului anual de lucru, care este anexat la Decizia C(2018) 470 final 

a Comisiei din 30 ianuarie 2018 privind adoptarea programului de lucru pentru 2018 al programului Pericles 2020. 
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