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Proiectul SISone4all 

 

În perioada 26-27 octombrie 2007 va avea loc la Praga, Republica Cehă, reuniunea miniştrilor de 
interne din statele UE, cu ocazia lansării proiectului SISone4all şi pregătirea pentru integrarea  în 
spaţiul Schengen a noilor state membre ce au aderat la UE la 1 mai 2004. 
Această reuniune este un bun prilej de a schimba informaţii cu privire la activităţile ce au avut loc 
în cursul acestui an în vederea pregătirii pentru conectarea la Sistemul Informatic Schengen (SIS). 
De asemenea, cele nouă state membre care se vor conecta la SIS prin intermediul SISone4all, 
proiect susţinut de preşedinţia portugheză a UE, vor folosi această ocazie pentru a adresa 
mulţumiri preşedenţiei în exerciţiu pentru sprijinul acordat în vederea eliminării controalelor la 
frontierele interne ale acestor state şi integrarea în spaţiul Schengen, începând cu sfârşitul anului 
2007. 
 
Delegaţia MIRA va fi condusă de domnul chestor principal Vasile-Gabriel NIŢĂ, adjunct al şefului 
Departamentului Ordine şi Siguranţă Publică. 
 
 
 
Informaţii de background 
 
SISone4ALL reprezintă o variantă a soluţiei SIS 1+  în sensul că secţiunea naţională pentru fiecare 
stat membru non Schengen se realizează prin clonarea secţiunii naţionale portugheze 
(SISone4ALL), inclusiv a aplicaţiei SIRENE (Supplimentary Information Requested at National 
Entries). 
 
Datorită întârzierilor înregistrate în operaţionalizarea SIS II, ca o soluţie temporară pentru ieşirea 
din impas Portugalia a propus, la mijlocul anului 2006, implementarea sistemului SISone4all, ce 
presupune o conectare temporară a nouă din cele zece noi state membre (mai puţin Cipru) la 
sistemul existent SIS1+, soluţie care permite ridicarea controalelor la frontierelor interne.  
 
Statele care au aderat la UE  în 2004 au optat  pentru conectarea la SISone 4ALL cu excepţia 
Ciprului care intenţionează să se conecteze direct la SIS II. Opţiune similară cu a Ciprului  au 
exprimat  Marea Britanie şi Irlanda.  
 
România intenţionează să se conecteze direct la SIS II înainte de aderarea la spaţiul Schengen. 

 
Sistemul Informatic Schengen actual (SIS1+) a fost construit pentru 18 state (15 state membre, 
Islanda, Norvegia şi un loc de rezervă), arhitectură depăşită de noua configuraţie a Uniunii 
Europene. Noile descoperiri tehnice, noile nevoi apărute pe parcursul operării SIS, noul context 
legal apărut după Tratatul de la Amsterdam şi lărgirea Uniunii Europene, au impus dezvoltarea 
celei de-a doua generaţii a SIS (SIS II). 
 
SIS II este compus dintr-un sistem central (numit C.SIS II), o secţiune naţională (N.SIS) şi o 
infrastructură de comunicaţii între C.SIS şi N.SIS.  Toate sistemele naţionale sunt conectate on-
line cu sistemul central, localizat la Strasbourg. 
 
Sistemul Informatic Schengen reprezintă o bază de date electronică de interes poliţienesc ce 
reuneşte în prezent cca 15 milioane de semnalări introduse de cele 15 state membre. 
 
Cu ocazia Consiliului JAI din luna iunie a.c., comisarul european pentru justiţie Franco Frattini a 
anunţat că SIS II ar urma să fie pregătit pentru funcţionare la 17 decembrie 2008. Baza legală a 
SIS II a fost finalizată o dată cu publicarea Deciziei privind funcţionarea SIS II în Jurnalul Oficial în 
august 2007. 

 


