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Comunicat de presă

În perioada 25-27 martie 2019, a avut loc la Sinaia reuniunea de deschidere a
proiectului ISFP-2017-AG-DRUGS-822561 - SNOW WHITE “Combaterea coordonată a noilor
tendințe în traficul de droguri”, cofinanțat de Comisia Europeană prin Directoratul General
de Migrație și Afaceri Interne - Fondul Intern de Securitate – Poliție.
Proiectul este coordonat de către Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta
Curte de Casație și Justiție și Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate
Organizată și Terorism, în parteneriat cu Parchetul Federal din Belgia și Biroul de Investigații
Criminale din cadrul Poliției Lituaniei.
Proiectul se derulează pe durata a doi ani (decembrie 2018 – noiembrie 2020) și are
un buget de 419.352 euro din care maxim 377.417 reprezintă contribuția maximă a Comisiei
Europene.
Obiectivul general al proiectului este întărirea capacității instituțiilor antidrog din
țări membre ale Uniunii Europene și, printr-un răspuns activ la noile tendințe în traficul de
droguri, de a îmbunătății cooperarea între acestea.
Proiectul are patru obiective specifice, respectiv:
- Revitalizarea rețelei informale între statele membre UE în domeniul livrărilor
supravegheate de droguri, cu scopul de-a deveni operațională.
- Îmbunătățirea și dezvoltarea de noi metode și tehnici de combatere a traficului de
droguri sintetice, în special cele prin utilizarea dark web și a criptomonedelor.
- Creșterea cooperării și schimburi de bune practice între parteneri în combaterea
traficului de droguri în Uniunea Europeană (cocaină și heroină), cu atenție către
porturi ca punte principale de tranzit.
- Conferința finală care va aduce împreună toți partenerii de proiect, beneficiari, alte
instituții interesate și va ajuta la creșterea vizibilității proiectului și diseminarea
rezultatelor acestuia.
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La reuniunea de la Sinaia au participat reprezentanți ai tuturor partenerilor din
proiect, ai Secției de Combatere a Traficului de Droguri și Serviciului de Cooperare
Internațională din DIICOT. Rezultatul principal al reuniunii a fost îmbunătățirea graficului de
implementare a activităților proiectului, alături de stabilirea metodelor de comunicare și
coordonare între parteneri.
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