
Protejarea libertății, 

securității și justiției
SISTEMUL DE INFORMAȚII SCHENGEN 



Sistemul de Informații Schengen 

(SIS)

• Sistemul de Informații Schengen (SIS) este un sistem informatic care 

protejează libertatea, securitatea și justiția în spațiul Schengen

• SIS sprijină cooperarea operațională și schimbul de informații între 

autoritățile naționale 

• Sistemul le permite autorităților naționale competente să verifice 

semnalările privind persoane sau obiecte căutate 

• SIS a fost actualizat și are acum elemente noi



Ce face SIS?

• Îmbunătățește cooperarea

• Îi protejează pe cei mai vulnerabili

• Gestionează migrația ilegală

• Combate criminalitatea

• Consolidează controalele la frontierele externe

• Apără drepturile individuale



Îmbunătățirea cooperării

• Tipuri suplimentare de semnalări privind persoane și 

obiecte și măsuri specifice care trebuie luate

• Echipele Frontex și un număr mai mare de autorități 

naționale competente au acum acces la datele SIS 

• Europol poate face schimb de informații cu statele membre 

cu privire la semnalările referitoare la infracțiuni de terorism

• Schimbul de informații suplimentare se face mai ușor prin 

intermediul punctelor naționale de contact specializate –

birourile SIRENE



Cum funcționează în practică?

Arestarea unei persoane suspectate de viol mulțumită SIS

• Irlanda a început să utilizeze SIS în martie 2021

• În data de 14 mai 2021, autoritățile irlandeze au emis o semnalare SIS pentru arestare în 

scopul predării, pe numele unei persoane căutate în legătură cu presupusa violare a unei 

tinere la Munster, în 2019

• Autoritățile bănuiau că suspectul continua să interacționeze cu adolescente și minore în 

tabere sportive din alte locații 

• Autoritățile italiene au localizat și arestat suspectul în data de 27 mai 2021, la doar 13 

zile de la emiterea semnalării în SIS de către autoritățile irlandeze



Protejarea celor mai vulnerabili

• Noile alerte cu privire la copiii expuși riscului de răpire 

și persoanele vulnerabile expuse riscurilor ajută 

autoritățile competente:

o să prevină răpirea copiilor

o să prevină transportarea ilegală a copiilor și a altor 

persoane vulnerabile în străinătate, pentru propria lor 

protecție

• Aceste semnalări vin în completarea semnalărilor 

privind persoane dispărute 

• Persoanele dispărute sunt identificate și cu ajutorul 

amprentelor digitale sau al ADN-ului



Cum funcționează în practică?

Prevenirea transportării ilegale a unui copil în străinătate mulțumită SIS

• O instituție publică dintr-un stat membru a raportat că o adolescentă de 16 ani a dispărut din instituția în care

fusese plasată și nu a putut fi găsită sau contactată

• Adolescenta fusese plasată acolo ca urmare a unei hotărâri judecătorești, pentru a fi protejată de abuzuri

frecvente și de amenințarea de a fi dusă în țara sa de origine aflată în afara UE și obligată să se căsătorească

• Rudele fetei deciseseră să o ducă ilegal în țara terță de origine, de pe un aeroport situat într-un alt stat membru

• Statul membru care investiga cazul a introdus imediat o semnalare SIS și a alertat autoritățile din statul membru

în cauză

• Autoritățile au localizat fata la aeroport, chiar înainte să se îmbarce cu unul dintre părinți. Adolescenta a

fost plasată imediat sub protecție și, în cele din urmă, încredințată autorităților din statele membre care au

emis semnalarea



Gestionarea migrației ilegale

• O nouă semnalare privind deciziile de returnare și instrumente 

îmbunătățite pentru o identificare mai ușoară a resortisanților țărilor 

terțe care fac

obiectul acestor semnalări vor contribui

la combaterea migrației ilegale

• Cu ajutorul sistemului se poate căuta și

verifica dacă resortisanți ai unor țări din

afara UE fac obiectul unor semnalări SIS,

utilizând amprentele digitale

• Noi date privind documentele falsificate

(ex. documente de călătorie și autocolante de viză)



Combaterea criminalității

Autoritățile statelor membre utilizează SIS pentru:

• arestarea persoanelor căutate în vederea urmăririi penale sau a condamnării 

pentru infracțiuni de terorism sau alte infracțiuni grave

• controlarea persoanelor implicate în infracțiuni grave și a anumitor tipuri de 

obiecte care au legătură cu infracțiuni grave

• localizarea și protejarea persoanelor dispărute, protejarea persoanelor 

vulnerabile aflate în pericol care trebuie împiedicate să călătorească sau să fie 

luate în străinătate sau pentru găsirea de martori, inculpați sau victime ale 

infracțiunilor căutate în scopul de a participa la procedurile judiciare

• identificarea infractorilor pe baza amprentelor digitale prelevate la locul 

comiterii unei infracțiuni grave

• localizarea obiectelor căutate pentru a fi confiscate sau folosite ca probe în 

cadrul procedurilor penale



Localizarea și arestarea autorilor unor forme grave de criminalitate 

organizată mulțumită SIS 

• Italia căuta o persoană care făcuse parte dintr-o organizație criminală, 

bănuită de complicitate la exploatarea prostituirii semenilor, inclusiv a 

minorilor, în perioada martie 2014-iunie 2019 

• În 2020, persoana în cauză a fost oprită pe când conducea un vehicul în 

Irlanda, dar la momentul respectiv nu se știa că era căutată pentru infracțiuni 

atât de grave în Italia

• În data de 29 iunie 2021, Italia a emis o semnalare SIS și suspectul a fost 
arestat, în aceeași zi, în Irlanda

Cum funcționează în practică?



Consolidarea controalelor la frontierele externe

Funcționalitățile suplimentare ale Sistemului de Informații Schengen le permit: 

• polițiștilor de frontieră să îi recunoască mai rapid pe 

resortisanții țărilor din afara UE care fac obiectul unor 

semnalări pentru refuzul intrării și al șederii, sau 

carereprezintă amenințări la adresa securității, și să 

identifice posibile documente falsificate

• autorităților să coreleze 

semnalările cu privire la 

resortisanții UE care sunt 

căutați sau suspectați de 

săvârșirea unei infracțiuni 



Cum funcționează în practică?

Arestarea unei persoane căutate pentru jaf mulțumită SIS

• O persoană fără documente de identitate a ajuns pe Lampedusa, împreună cu migranții

• O verificare în SIS cu amprentele digitale ale persoanei, prin intermediul așa-numitei

funcționalități SIS – AFIS, le-a permis autorităților să descopere că autoritățile judiciare

germane competente introduseseră un mandat european de arestare pentru jaf împotriva

persoanei respective, dar sub un alt nume

• Fugarul a fost arestat în vederea predării către autoritățile judiciare germane competente



Apărarea drepturilor dumneavoastră

• Drepturi de acces, de rectificare sau de ștergere a datelor 

dumneavoastră stocate în sistem

• Dreptul de a fi informat cu privire la semnalarea dumneavoastră 

privind returnarea sau la semnalarea privind refuzul intrării și al 

șederii

• Procedură judiciară în fața autorităților competente (inclusiv a 

instanțelor judecătorești) pentru accesarea, corectarea sau ștergerea 

datelor sau pentru obținerea de despăgubiri pentru orice prejudiciu 

care rezultă din datele prelucrate în mod ilegal în orice stat membru

• Ghid pentru exercitarea dreptului de acces

https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-11-07_sis_ii_guide_of_access_en.pdf


Urmăriți-ne activitatea

ec.europa.eu/

europa.eu/

@EU_Commission

@EUHomeAffairs 

@EuropeanCommission 

Comisia Europeană

@EuropeanCommission

EUTube

EU Home Affairs

https://ec.europa.eu/
https://europa.eu/
https://twitter.com/eu_commission
https://twitter.com/EUHomeAffairs?s=20
https://www.facebook.com/EuropeanCommission
https://www.linkedin.com/company/european-commission/
https://medium.com/@EuropeanCommission
https://medium.com/@EuropeanCommission
https://www.youtube.com/user/eutube
https://www.youtube.com/user/EUHomeAffairs


Vă mulțumim!


