
Migrație și afaceri
interne

Comisia propune instituirea unui sistem european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) pentru a întări 
securitatea călătoriilor cu destinația în spațiul Schengen în temeiul acordurilor privind eliminarea vizelor. Propunerea 
urmează anunțul făcut în luna septembrie de președintele Juncker în discursul său privind Starea Uniunii - 2016 și este 
un prim rezultat al priorităților de acțiune identificate în foaia de parcurs de la Bratislava. ETIAS va colecta informații 
privind toți pasagerii care călătoresc fără viză în Europa și va asigura identificarea eventualelor probleme de securitate 
înaintea deplasării către spațiul Schengen, contribuind astfel la o gestionare mai eficientă a frontierelor externe ale UE și 
îmbunătățind securitatea internă și securitatea cetățenilor UE.

ETIAS - Sistemul european 
de informații și de autorizare 
privind călătoriile

SISTEMUL DE AUTORIZARE PRIVIND CĂLĂTORIILE:

Va completa politica 
noastră de liberalizare 
a vizelor.

politica

vizelor

Va întări lupta împotriva criminalității și a terorismului.

Va permite călătorilor să 
economisească timp și 
formalități. 

ETIAS se va aplica cetățenilor din afara UE 
scutiți de viză.

„Trebuie să știm cine ne traversează frontierele. Până în noiembrie vom propune un sistem automatizat 
care va stabili cine va primi permisiunea de a călători în Europa. În acest mod, vom ști cine se deplasează 
către Europa chiar înainte de sosirea persoanei respective.”

Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, discursul privind Starea Uniunii, 14 septembrie 2016

Va îmbunătăți gestionarea 
frontierelor.

Va preveni migrația 
neregulamentară.



CUM VA FUNCȚIONA SISTEMUL ETIAS?

... de către toți 
solicitanții cu 

vârsta de peste 
18 ani. 

   
Se

 plătește o taxă...

€5
Taxele vor merge la 

bugetul UE.

Se permite 
călătoria.

Resortisanții țărilor terțe 
scutiți de viză

Exemple de date solicitate:  
 Date cu caracter personal   Documentul de călătorie (pașaportul sau un 

document echivalent)  Statul membru al primei intrări preconizate  Întrebări 
generale privind riscurile la adresa sănătății publice, cazierul judiciar, refuzuri 
anterioare ale intrării/un ordin de a părăsi teritoriul unui stat membru Dacă 
cererea este depusă de o altă persoană decât solicitantul, identitatea persoanei 
sau societatea pe care acesta/aceasta o reprezintă.

 C
er

er
ea

 se
 prelucrează autom

at

Se fac verificări în bazele de date în materie de securitate  
(SIS / VIS / EUROPOL DATA / SLTD (Interpol) / EURODAC / ECRIS 
etc...) + regulile de verificare ale ETIAS & lista persoanelor 

supravegheate din ETIAS

Identitate Documentul 
de călătorie

Răspunsurile la 
întrebările generale

Sistemul de intrare/ieșire

Exist
ă o 

autoriza
ție 

ETIAS valabilă?+Documentul 
de călătorie

Se
 c

om

ple
tează o cerere online

      Max. 10 min.

ETIAS

ETIAS Cererea este introdusă 
automat în ETIAS

Taxă 

plătită

Se emite o autorizație 
de călătorie valabilă.

Majoritatea solicitanților vor 
primi răspuns în câteva minute.

- Decizia trebuie luată în două săptămâni.
- În caz de refuz, solicitanții au întotdeauna
  dreptul să îl conteste.

Valabilitatea 

este de 5 ani

(sau până la data de expirare 
a documentului de călătorie)

(în cazul persoanelor care călătoresc pe 
cale aeriană, terestră și maritimă)

La frontierele terestre ar putea exista 
posibilitatea de a depune o cerere 

ETIAS la un ghișeu. 

Se refuză intrarea.

Nu se permite îmbarcarea.

Dacă se obține un rezultat pozitiv din prelucrarea 
automată a cererii, aceasta va fi prelucrată manual de 
către unitatea centrală și unitățile naționale ale ETIAS.

- se justifică refuzul
- se oferă informații privind autoritatea națională 
  care prelucrează și decide cu privire la cerere

@

Există o autorizație de călătorie valabilă?

Polițistul de frontieră ia decizia finală

Se permite intrarea.

   
   

  L
i s

e r
ăspunde solicitanților

Se
 f

ac
 v

er
ifi 

că

ri 
de către transportatori înainte de îmbarcare

Pu
nc

te
le

 d
e 

tr
ec

ere
 a frontierei spațiului Schengen



REVOCAREA SAU ANULAREA AUTORIZAȚIEI DE CĂLĂTORIE ETIAS 

O autorizație de călătorie 
ETIAS va fi revocată atunci 
când condițiile de emitere a 
autorizației de călătorie nu 
mai sunt îndeplinite, în special 
atunci când există motive serioase 
pentru a considera că autorizația 
de călătorie a fost obținută în 
mod fraudulos. În caz afirmativ, statului membru 

care a creat semnalarea îi va reveni 
responsabilitatea de a revoca autorizația 
de călătorie.

Revocarea sau anularea este efectuată de către autoritățile statului membru care deține dovezile ce duc la revocare sau 
la anulare sau de către unitatea națională a ETIAS din statul membru al primei intrări declarate de solicitant.  

STRUCTURA ETIAS:

Unitatea 
centrală 
a ETIAS

va verifica dacă semnalarea 
corespunde unei autorizații 

valabile de călătorie.

SAU

- privind un refuz al intrării 
- sau un document de călătorie 
declarat pierdut sau furat.

în baza de date 
în materie de 

securitate

există o 
SEMNALARE 

NOUĂ 

Mandat pentru a asigura crea-
rea și gestionarea unei unități 
centrale a ETIAS.

Agenția Europeană 
pentru Poliția de Fron-

tieră și Garda de CoastăVa crea și va gestiona 
lista persoanelor 
supravegheate din 
ETIAS și va fi consultat 
de către unitățile 
naționale ale ETIAS 
atunci când se obține 
un rezultat pozitiv 
prin confruntarea 
cu datele Europol 
în cursul prelucrării 
automate. 

Europol

Va fi responsabilă de 
dezvoltarea și operarea 
sistemului informatic al 
ETIAS.

eu-LISA

Unitatea centrală a ETIAS

Se asigură că datele stocate în dosarele de cerere și datele 
cu caracter personal înregistrate în sistemul ETIAS sunt 
corecte și actualizate și, dacă este necesar, verifică cererile 
de autorizare a călătoriilor pentru a elimina eventualele 
ambiguități cu privire la identitatea unui solicitant în cazul 
obținerii unui rezultat pozitiv în cursul prelucrării automate.
De asemenea, unitatea centrală a ETIAS va defini, va evalua, 
va testa și va revizui indicatorii de risc specifici ai regulilor 
de verificare ale ETIAS după consultarea Comitetului de 
verificare al ETIAS și va efectua audituri periodice privind 
gestionarea cererilor și punerea în aplicare a regulilor de 
verificare ale ETIAS, în special în ceea ce privește impactul 
acestora asupra drepturilor fundamentale, mai ales în ceea 
ce privește protecția vieții private și a datelor.

Unitățile naționale ale ETIAS

Responsabile să efectueze 
evaluările și să ia deciziile privind 
cererile de autorizare a călătoriilor 
care le sunt transmise în urma 
prelucrării automate, precum și 
să emită avize atunci când sunt 
consultate cu privire la cereri de 
către unitățile naționale ale ETIAS 
din alte state membre.

Comitetul de verificare 
al ETIAS

Organ consultativ alcătuit 
din reprezentanți ai fiecărei 
unități naționale a ETIAS și 
ai Europol.
Va fi consultat cu privire 
la definirea, evaluarea și 
revizuirea indicatorilor de 
risc, precum și cu privire 
la implementarea listei 
persoanelor supravegheate 
din ETIAS.

Revocarea se va aplica, de 
asemenea, în cazul în care:


