
SISTEMUL DE 
INFORMAȚII SCHENGEN 
protejează libertatea, securitatea și justiția

         Apărarea drepturilor    
        dumneavoastră

SIS conține datele cu caracter personal ale persoanelor 
care fac obiectul semnalărilor. Tipurile de date care ar 
putea fi prelucrate în SIS sunt menționate în legislația 
UE. Datele cu caracter personal sunt prelucrate și 
atunci când o persoană este verificată în SIS. Acest 
lucru se întâmplă, de exemplu, atunci când intrați 
în spațiul Schengen sau când sunteți oprit de poliție 
pentru un control rutier.  SIS le garantează persoanelor 
fizice dreptul: de a-și accesa datele; de a corecta 
datele inexacte; de a șterge datele stocate ilegal 
în sistem. În plus, o persoană care face obiectul unei 
semnalări pentru refuzul intrării și al șederii sau al 
unei semnalări privind returnarea trebuie informată în 
acest sens (are dreptul la informare). 

Toate persoanele care fac obiectul unei alerte au, de 
asemenea, dreptul să depună o plângere la autoritățile 
sau instanțele naționale de protecție a datelor și pot 
obține despăgubiri pentru orice prejudiciu care rezultă 
din prelucrarea ilegală a datele care îi privesc într-o 
țară Schengen. 

     Consolidarea controalelor 
     la frontierele externe
Funcționalitățile suplimentare ale SIS privind 
amprentele digitale și documentele de identificare 
personală le permit polițiștilor de frontieră să 
verifice dacă resortisanții țărilor terțe fac obiectul 
unor semnalări privind refuzul intrării sau al 
șederii sau dacă reprezintă o amenințare la adresa 
securității și să detecteze documente care ar fi putut 
fi falsificate în vederea verificării. Autorităților le este 
mai ușor acum să coreleze semnalările cu privire la 
resortisanții UE care sunt căutați sau suspectați de 
săvârșirea unor infracțiuni penale. 
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Protejarea celor 
mai vulnerabili

SIS include acum și semnalări privind copiii 
expuși riscului de 
răpire și persoanele 
vulnerabile expuse 
riscului. Aceste categorii 
de semnalări vor contribui 
la evitarea răpirii și a 
transportării ilegale a 
copiilor în străinătate. 
Ele vin în completarea 
semnalărilor 
privind persoanele 
dispărute. Informațiile 
privind aceste tipuri 
de semnalări pot fi imediat 
comunicate între punctele naționale de contact și 
autoritățile naționale competente. Persoanele dispărute 
pot fi identificate și datorită amprentelor digitale sau a 
ADN-ului, dacă primele nu sunt disponibile. 

Sistemul de Informații Schengen (SIS) este 
un sistem informatic care vă protejează libertatea 
și securitatea în spațiul Schengen. 

SIS sprijină operațiunile efectuate de: 
• polițiștii naționali de frontieră
• poliție
• autoritățile vamale
• autoritățile competente în domeniul imigrației și
• autoritățile responsabile cu prevenirea, depistarea, 

investigarea sau urmărirea penală a infracțiunilor.

Accesul la SIS le permite autorităților naționale 
competente să verifice semnalările privind persoane 
sau obiecte căutate în spațiul Schengen. Doar 
autoritățile naționale competente relevante 
au acces la datele SIS. 

Consolidarea cooperării
SIS le oferă autorităților informații cu privire la 
motivele semnalărilor privind persoane și obiecte 
căutate, precum și cu privire la măsurile care 
trebuie luate. Echipele Frontex și un număr mai mare 
de autorități naționale competente au acum acces la 
aceste date. 

Au fost introduse norme mai clare și structuri 
îmbunătățite pentru schimbul de informații 
suplimentare prin intermediul punctelor 
naționale de contact pentru schimbul de 
informații legate de SIS în țările Schengen 
(birourile SIRENE). În prezent, Europol 
poate face schimb de informații direct 
cu aceste puncte naționale de contact 
cu privire la semnalările referitoare la 
infracțiuni de terorism și infracțiuni care 
intră în sfera sa de competență.

Gestionarea migrației ilegale
Noua categorie de semnalări privind deciziile de 
returnare și instrumentele îmbunătățite care 
permit o mai bună identificare a resortisanților 
țărilor terțe care fac obiectul acestor semnalări vor 
contribui la combaterea migrației neregulamentare. 
SIS le permite autorităților să caute și să verifice, 
cu ajutorul amprentelor digitale, dacă resortisanții 
țărilor terțe care fac obiectul verificărilor au dreptul 

de a intra sau de a rămâne în UE. 
SIS va conține, de asemenea, 

date privind documentele 
falsificate (ex. documente 
de călătorie și autocolante 

de viză).

Cooperarea și schimbul de informații sunt esențiale 
pentru combaterea criminalității organizate și a 
terorismului și pentru garantarea respectării legii. 

SIS este unul dintre cele mai eficiente sisteme informatice 
din UE pentru combaterea criminalității. Țările Schengen 
utilizează SIS pentru a emite semnalări în vederea 
arestării persoanelor căutate spre a fi urmărite 
penal sau condamnate pentru infracțiuni legate de 
terorism sau alte infracțiuni grave. 

Țările Schengen utilizează sistemul și pentru a emite 
semnalări în vederea verificării persoanelor care au 
comis sau sunt susceptibile de a comite infracțiuni 
grave, precum și a anumitor obiecte legate de aceste 
infracțiuni. Autoritățile naționale emit semnalări pentru 
a localiza și a proteja: persoane dispărute; persoanele 
vulnerabile aflate în pericol care trebuie împiedicate 
să călătorească sau să fie luate în 
străinătate; și persoanele care 
trebuie să asiste la procedurile 
judiciare, inclusiv martorii, 
inculpații sau victimele 
infracțiunilor. Ele pot 
emite semnalări pentru 
a identifica autorii 
necunoscuți ai unor 
infracțiuni de terorism 
sau ai unor infracțiuni 
grave prin utilizarea 
amprentelor digitale 
și a amprentelor 
palmare. De asemenea, 
autoritățile naționale 
utilizează SIS pentru 
a găsi obiecte căutate 
în vederea confiscării 
sau a utilizării ca probe 
în cadrul procedurilor 
penale. 

Combaterea criminalității

SIS a fost actualizat și are acum elemente noi.
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