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1. INTRODUCERE

Comunicarea Comisiei Europene „Către o Strategie o drepturilor copilului” din luna iulie 2006 şi 
aspectele stabilite în urma întrunirii informale a Consiliului JAI din data de 1 şi 2 octombrie 2007, au dus 
la identificarea soluţiilor pentru dezvoltarea mecanismelor transfrontaliere de combatere a răpirilor de 
copii între Statele Membre. 

Această preocupare a fost împărtăşită de Parlamentul European, care, prin declaraţia adoptată în data de 2 
septembrie 2008, a solicitat Statelor Membre să instituie şi să dezvolte mecanisme naţionale de alertă a 
publicului şi să încheie acorduri de cooperare între State pentru a permite alertarea  transfrontalieră.
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Scopul acestui document este acela de a stabili elementele cheie ale mecanismului de „alertă în cazul 
răpirilor de minori”, având la bază experienţa mai multor State Membre ale Uniunii Europene. Dacă “un 
mecanism de alertă în cazul răpirilor de minori” este creat în Statele Membre,  în concordanţă cu aceste 
elemente cheie, un asemenea mecanism ar putea sta la baza unei cooperări eficiente între Statele Membre
în zonele de frontieră. 

2. ELEMENTELE CHEIE ALE UNUI MECANISM ÎN CAZUL RĂPIRII UNUI MINOR

Un asemenea mecanism:

 este creat să răspundă nevoilor urgente în cazurile de răpiri de minori,

 trebuie să implice sprijinul publicului: mecanismul propus nu trebuie să le solicite cetăţenilor să 
intervină ei însişi, ci doar să sprijine autorităţile în activităţile de căutare a minorului, prin furnizarea de 
informaţii cu valoare care să ducă la identificarea minorului sau a răpitorului, deci pentru a ajuta o 
persoană în pericol.

 este creat doar pentru cazurile de răpiri, în care există riscul ca minorul în cauză să-şi piardă viaţa,

 este creat pentru a fi folosit cu prudenţă, şi doar în cazurile foarte serioase, când sprijinul comunităţii 
poate ajuta. Mecanismul ar putea fi compromis dacă este folosit neadecvat sau prea des. Publicul ar 
putea fi copleşit cu informaţii în cazul în care i s-ar solicita prea des sprijinul şi astfel nu ar mai fi 
interesat să-şi ofere sprijinul şi să ajute.

 trebuie să se bazeze pe repere geografice clare, definite în concordanţă cu indicaţiile date de către 
investigaţie.

• trebuie să aibă un singur punct de contact în fiecare Stat Membru.

3. ELABORAREA  MECANISMULUI  DE ALERTĂ

Următoarele întrebări trebuie să-şi găsească răspuns atunci când declanşăm un mecanism de alertă 
naţională în cazul răpirilor de minori:

3.1. Deciderea declanşării alertei

Mecanismele de alertă existente prevăd tipuri variate de linii de comandă, responsabilităţi, partenerii 
implicaţi şi publicul ţintă.

Există două tipuri principale de elaborare a deciziilor:

1. Autorităţile de aplicare a legii decid dacă se declanşează sau nu alerta, fie la iniţiativa poliţiei fie atunci 
când poliţia acţionează sub coordonarea unui procuror.

2. O organizaţie1 cu un statut oficial cu atribuţii în cazurile de răpiri de minori şi abilitată să furnizeze 
servicii în aceste cazuri în baza unui protocol cadru încheiat cu autorităţile naţionale de aplicare a legii şi 
în care sunt precizate responsabilităţile şi procedurile ce trebuiesc îndeplinite/urmate.

                                                
1 O “organizaţie” este considerată a fi una dintre următoarele: un ONG, o organizaţie publică sau privată
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3.2. Criteriile comune pentru lansarea unei alerte transfrontaliere.

Unul dintre atuurile acestui mecanism constă în aceea că toate Statele Membre au posibilitatea de a 
declanşa rapid alertele şi uşor în toate regiunile de frontieră. Criteriile minime pentru lansarea unei alerte 
transfrontaliere sunt următoarele: 

1) Victima este minora ( sub 18 ani2),
2) Este un caz de răpire dovedit,
3) Sănătatea sau viaţa victimei sunt în pericol,
4) Informaţiile disponibile au valoare şi odată diseminate pot conduce la identificarea victimei,
5) Prin publicarea acestor informaţii nu se urmăreşte creşterea riscului cu care se confruntă victima,
6) Există motive întemeiate din care să rezulte că răpitorul a trecut graniţa cu copilul,
7) Răpirea a avut loc într-o localitate din apropierea graniţei ( sau mai multor graniţe), ceea ce ar 

putea reprezenta o rută de scăpare pentru răpitor.

3.3. Conţinutul unui mesaj de alertă

Pentru a facilita lansarea unei alerte transfrontaliere, Statele Membre vor trebui să fie de acord cu un 
mesaj standard care să conţină următoarele informaţii într-o ordine prestabilită. 
Informaţiile furnizate se referă la:

 Ziua, ora şi locul comiterii răpirii,

 Numele victimei şi o fotografie recentă,

 Dacă este posibil, informaţii despre persoana suspectă de comiterea răpirii (inclusiv o descriere a 
acesteia, dacă este posibil),

 Descrierea autoturismului folosit în cazul răpirii ( în cazul în care există ),

 Un număr de telefon gratuit şi o adresă de e-mail.

3.4. Formatul mesajului de alertă

În funcţie de mijloacele folosite pentru difuzarea mesajului, acesta ar trebui să fie disponibil în diferite 
forme:

 Mesaje scrise (tip postere), adecvate pentru materiale tipărite ( afişe şi presa scrisă), pentru a fi 
prezentate la TV (tip info – spoturi) şi pentru a fi afişate pe site-urile Web,

 Mesaje vocale înregistrate, pentru posturile de televiziune şi de radio, companiile de transport şi 
autostrăzi,

 Podcast-uri pentru furnizorii de servicii de internet,
 SMS şi/sau MMS-uri – mesaje scrise, compatibile pentru a fi utilizate la telefoanele mobile,

3.5. Extinderea teritorială a alertei

Majoritatea Statelor Membre, au o întindere (dimensiune) care ar justifica lansarea alertei la nivel 
naţional. Cu toate acestea, în funcţie de circumstanţe, poate fi necesar să se declanşeze alerte concentrate 
mai mult pe plan local.

                                                
2 Articolul 1 din Convenţia Universală a Drepturilor Copilului
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Alegerea declanşării alertei la nivel local sau naţional este o decizie ce rămâne la  latitudinea fiecărui Stat 
Membru în parte.

3.6. Durata alertei

Prin definiţie, alertele de acest gen ar trebui să fie scurte şi extrem de concentrate. Durata alertei este 
decisă de fiecare Stat Membru ( în ţările în care acest mecanism este funcţional sunt aplicate practici 
diferite, întinderea unei alerte poate dura de la 3 ore până la o săptămână). Ar trebui să se ţină cont de 
frecvenţa de afişare a mesajului/difuzarea/ postarea de informaţii, care este destul de intensă pentru a 
permite informarea publicului.

Încheierea alertei ar trebui să fie difuzată către public în acelaşi mod intens ca şi alerta în sine, pentru a 
evita confuzia în rândul populaţiei şi pentru a evita suprasolicitarea ofiţerilor de investigaţii cu informaţii 
învechite. Retragerea mesajului de alertă este esenţială în vederea evitării victimizării ulterioare a 
minorului.

3.7. Diseminarea alertei

Următoarele aspecte s-au dovedit eficiente în prezentarea şi diseminarea informaţiilor:

Instituţiile 
implicate

Tipul mesajului Perioada şi frecvenţa
transmiterii mesajelor

Terminarea alertei

Agenţiile de presă Mesaje tip poster3 pentru a fi 
publicate în ziare

Publicarea în dimineaţa 
următoare

Mesaje tip poster în 
care se specifică 
găsirea4 minorului

Televiziunile
(publice şi private)

Mesaje tip poster pentru a fi 
transmise drept spoturi 
informative

Titluri informative pe crowl 
(care rulează pe banda de jos a 
televiziunilor) în timpul 
oricăror tipuri de programe

La fiecare 15 minute, 
indiferent de program 

Mesaje tip poster în 
care se specifică 
găsirea minorului 

Posturi de radio
(publice şi private)

Mesaje vocale La fiecare 15 minute Mesaj vocal în care 
se specifică găsirea 
minorului

Administratorii de 
trafic

« Alertă, vă rugăm ascultaţi 
mesajul de la radio! », mesaje 
difuzate prin intermediul 

Permanent, dacă situaţia 
din trafic permite difuzarea 
acestora, sau cât de des 

Transmiterea 
mesajului de găsire a 
minorului/terminare 

                                                
3 Stilul poster -  presupune o fotografie plus text, aşa cum este definit la punctul 6, fără vreo posibilitate de adăugare sau 
ştergere

4 La fel ca mai sus, dar evidenţiat mesajul „găsit”  
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semnalelor rutiere electronice posibil, alternând cu 
mesajele despre trafic

a alertei

Companii de 
transport (trenuri 
publice şi private, 
companii de taxi şi 
transport în comun 
publice şi private,

aeroporturi şi 
atunci când se 

impune se implică 
şi autorităţile

portuare)

Mesaje tip poster – ce sunt 
prezentate pe ecranele 
electronice (din gări, staţii de 
metrou, autogări, staţii de 
autobuze, aeroporturi şi 
porturi)

Afişarea de postere în gări, 
staţii de metrou, autogări, staţii 
de autobuze, aeroporturi şi 
porturi.

Afişarea se va efectua la 
interval cât mai des, în 
funcţie de valorile de trafic.

Mesaje tip poster în 
care se specifică 
găsirea minorului.  

Îndepărtarea 
posterelor în 24 de
ore

Provideri de 
internet

Mesaje tip poster sau titluri 
informative care se repetă sau 
mesaje de tip „pop-up„, 
transmise către utilizatorii care 
au optat pentru primirea 
acestor mesaje

Se poate negocia, dar de 
preferinţă se optează pentru 
termen permanent sau 
atunci când te conectezi la 
internet pentru prima dată

Mesaje tip poster sau 
titluri care se repetă, 
în care se 
menţionează că a 
fost găsit minorul

Companiile de 
telefonie mobilă

Transmiterea de SMS-uri sau 
MMS-uri către toţi utilizatorii5

care au optat pentru acest 
serviciu

Se trimite o singură dată 
către utilizatori, de îndată 
ce compania l-a primit 

Transmiterea de 
SMS-uri sau MMS-
uri cu găsirea 
minorului către toţi 
utilizatorii care au 
optat pentru acest 
serviciu

Bănci Prezentarea de mesaje ce vor fi 
dispuse pe ecranele din 
interiorul băncii, de la ghişee

În perioada de aşteptare Transmiterea 
mesajului de găsire a 
minorului/terminare 
a alertei

(*) Toate aceste mesaje trebuiesc difuzate timp de 12 sau 24 de ore, în funcţie de ora la care a fost 
transmis primul mesaj ( noaptea sau dimineaţa, etc.) sau de îndată atunci când victima este găsită.

3.8. Colectarea informaţiilor

Investigatorii (poliţişti şi procurori) trebuie să primească informaţiile cât mai repede posibil. Modul în 
care informaţiile sunt colectate (strânse), stocate şi transferate, depinde de procesul decizional, stabilit 
pentru funcţionarea alertei din fiecare Stat Membru. 

În realizarea procesului de decizie trebuie să se implice şi instituţiile de aplicare a legii, iar o linie 
telefonică funcţională 24 ore în cele 7 zile ale săptămânii, este necesar să fie stabilită între serviciile lor,
iar, la rândul lor, trebuie să colecteze şi să transmită informaţiile de îndată către ofiţerii investigatori.

3.9. Cum funcţionează mecanismul între părţile implicate?

                                                
5 „abonaţii” – se referă la persoanele care s-au înregistrat oficial, în scris sau on-line, pentru a confirma că doresc să primească 
aceste mesaje
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Părţile implicate sunt:

 Autorităţi din domeniul justiţiei, poliţiei, transportului, mass-media sau telecomunicaţii (şi alţii, în 
funcţie de situaţia din fiecare ţară)

 Organizaţii nominalizate oficial de către autorităţile naţionale pentru a se implica în cazurile de 
dispariţii/răpiri de minori.

 Companii publice şi private, agenţii de presă, televiziuni, posturi de radio, provideri de internet, 
manageri de transport, companii de transport, aeroporturi şi porturi, companii de telefonie mobilă, etc.

Cooperarea între varietatea părţilor implicate presupune o colaborare strânsă între autorităţile publice 
şi private.

4. REGULI PROPUSE PENTRU LANSAREA UNEI ALERTE TRANSFRONTALIERE

Cazurile transfrontaliere de alertă, presupun un acord standard care să respecte normele (regulile) interne 
de organizare şi constituţionale ale Statelor Membre.

Un posibil scenariu este următorul:

 Iniţierea unei "pre-alerte" cât mai curând posibil atunci când o alertă transfrontalieră este  avută în 
vedere, prin realizarea unui prim contact cu Statele Membre implicate.

 La solicitarea ofiţerilor investigatori, autoritatea de aplicare a legii trimite o solicitare către alt (alte) Stat 
( State) Membru (e) ce conţine mesajul de alertă standard, mesaj ce trebuie să permită asimilarea 
informaţiilor cu uşurinţă de către Statele Membre implicate.

 Serviciile poliţieneşti centrale din Statele Membre implicate, trebuie să stabilească un canal comun de 
comunicare,

 Statele Membre lansează o alertă naţională sau locală folosind propriile lor sisteme,

 Informaţiile primate de la populaţie (prin intermediul propriu al fiecărui stat) sunt transmise de urgenţă 
la serviciile centrale poliţieneşti ale Statului Membru solicitant. 

 Transmiterea mesajului de terminare a alertei trebuie făcută către toate Statele Membre care iniţial au 
fost contactate şi implicate în alerta transfrontalieră.

În cazul în care Statele Membre se află în imposibilitatea de a declanşa mecanismele naţionale 
de alertă, vor trebui să:

 stabilească un protocol care să prevadă, pentru fiecare Stat Membru, condiţiile în care se declanşează 
alerta şi cadrul legal de intervenţie (autorităţile competente, procedurile de aplicare, aspecte legate de 
suspecţi, etc.),
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 întocmească un registru sau un "manual de gestionare a crizei" pentru a fi folosit în caz de urgenţă şi 
care conţine detalii de contact pentru toate instituţiile naţionale abilitate (autorităţi de aplicare a legii, 
servicii de investigaţii, etc.) responsabile pentru lansarea alertei şi  ulterior pentru monitorizarea 
respectării procedurilor de intervenţie,

 definească căile comune de comunicare: Statele Membre sunt încurajate să identifice un canal de 
comunicare comun care să permită transmiterea completă şi rapidă a informaţiilor disponibile, precum
şi de a folosi când este posibil sistemul SIRENE, fără a se exclude alte canale de comunicare atunci 
când există posibilitatea utilizării lor în cadrul cooperării bilaterale şi fără a prejudicia utilitatea
punctelor de contact desemnate în Statele Membre în care legislaţia lor naţională prevede intervenţia 
autorităţilor în asemenea cazuri,

 definească o singură limbă de comunicare a informaţiilor, pentru a facilita transmiterea informaţiilor 
atunci când se impune,

 să identifice, în situaţia în care sunt implicate două State Membre, soluţii pentru realizarea schimbului 
de informaţii, în special prin crearea unui forum de Intranet unde se vor centraliza principalele 
informaţii, ţinând cont de necesitatea elaborării unui cadru legal pentru realizarea schimbului de 
informaţii în acest mod, precum şi de realizarea garanţiilor de confidenţialitate şi de securitate.
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1. INTRODUCERE

Comunicarea Comisiei Europene „Către o Strategie o drepturilor copilului” din luna iulie 2006 şi aspectele stabilite în urma întrunirii informale a Consiliului JAI din data de 1 şi 2 octombrie 2007, au dus la identificarea soluţiilor pentru dezvoltarea mecanismelor transfrontaliere de combatere a răpirilor de copii între Statele Membre. 


Această preocupare a fost împărtăşită de Parlamentul European, care, prin declaraţia adoptată în data de 2 septembrie 2008, a solicitat Statelor Membre să instituie şi să dezvolte mecanisme naţionale de alertă a publicului şi să încheie acorduri de cooperare între State pentru a permite alertarea  transfrontalieră.


Scopul acestui document este acela de a stabili elementele cheie ale mecanismului de „alertă în cazul răpirilor de minori”, având la bază experienţa mai multor State Membre ale Uniunii Europene. Dacă “un mecanism de alertă în cazul răpirilor de minori” este creat în Statele Membre,  în concordanţă cu aceste elemente cheie, un asemenea mecanism ar putea sta la baza unei cooperări eficiente între Statele Membre în zonele de frontieră. 

2. ELEMENTELE CHEIE ALE UNUI MECANISM ÎN CAZUL RĂPIRII UNUI MINOR


Un asemenea mecanism:


· este creat să răspundă nevoilor urgente în cazurile de răpiri de minori,


· trebuie să implice sprijinul publicului: mecanismul propus nu trebuie să le solicite cetăţenilor să intervină ei însişi, ci doar să sprijine autorităţile în activităţile de căutare a minorului, prin furnizarea de informaţii cu valoare care să ducă la identificarea minorului sau a răpitorului, deci pentru a ajuta o persoană în pericol.

· este creat doar pentru cazurile de răpiri, în care există riscul ca minorul în cauză să-şi piardă viaţa,

· este creat pentru a fi folosit cu prudenţă, şi doar în cazurile foarte serioase, când sprijinul comunităţii poate ajuta. Mecanismul ar putea fi compromis dacă este folosit neadecvat sau prea des. Publicul ar putea fi copleşit cu informaţii în cazul în care i s-ar solicita prea des sprijinul şi astfel nu ar mai fi interesat să-şi ofere sprijinul şi să ajute.

· trebuie să se bazeze pe repere geografice clare, definite în concordanţă cu indicaţiile date de către investigaţie.

• trebuie să aibă un singur punct de contact în fiecare Stat Membru.


3. ELABORAREA  MECANISMULUI  DE ALERTĂ

Următoarele întrebări trebuie să-şi găsească răspuns atunci când declanşăm un mecanism de alertă naţională în cazul răpirilor de minori:


3.1. Deciderea declanşării alertei


Mecanismele de alertă existente prevăd tipuri variate de linii de comandă, responsabilităţi, partenerii implicaţi şi publicul ţintă.


Există două tipuri principale de elaborare a deciziilor:

1. Autorităţile de aplicare a legii decid dacă se declanşează sau nu alerta, fie la iniţiativa poliţiei fie atunci când poliţia acţionează sub coordonarea unui procuror.

2. O organizaţie
 cu un statut oficial cu atribuţii în cazurile de răpiri de minori şi abilitată să furnizeze servicii în aceste cazuri în baza unui protocol cadru încheiat cu autorităţile naţionale de aplicare a legii şi în care sunt precizate responsabilităţile şi procedurile ce trebuiesc îndeplinite/urmate.

3.2. Criteriile comune pentru lansarea unei alerte transfrontaliere.

Unul dintre atuurile acestui mecanism constă în aceea că toate Statele Membre au posibilitatea de a declanşa rapid alertele şi uşor în toate regiunile de frontieră. Criteriile minime pentru lansarea unei alerte transfrontaliere sunt următoarele: 

1) Victima este minora ( sub 18 ani
),


2) Este un caz de răpire dovedit,


3) Sănătatea sau viaţa victimei sunt în pericol,


4) Informaţiile disponibile au valoare şi odată diseminate pot conduce la identificarea victimei,

5) Prin publicarea acestor informaţii nu se urmăreşte creşterea riscului cu care se confruntă victima,

6) Există motive întemeiate din care să rezulte că răpitorul a trecut graniţa cu copilul,


7) Răpirea a avut loc într-o localitate din apropierea graniţei ( sau mai multor graniţe), ceea ce ar putea reprezenta o rută de scăpare pentru răpitor. 


3.3. Conţinutul unui mesaj de alertă


Pentru a facilita lansarea unei alerte transfrontaliere, Statele Membre vor trebui să fie de acord cu un mesaj standard care să conţină următoarele informaţii într-o ordine prestabilită. 

Informaţiile furnizate se referă la:

· Ziua, ora şi locul comiterii răpirii,


· Numele victimei şi o fotografie recentă,


· Dacă este posibil, informaţii despre persoana suspectă de comiterea răpirii (inclusiv o descriere a acesteia, dacă este posibil),


· Descrierea autoturismului folosit în cazul răpirii ( în cazul în care există ),


· Un număr de telefon gratuit şi o adresă de e-mail.


3.4. Formatul mesajului de alertă


În funcţie de mijloacele folosite pentru difuzarea mesajului, acesta ar trebui să fie disponibil în diferite forme:

· Mesaje scrise (tip postere), adecvate pentru materiale tipărite ( afişe şi presa scrisă), pentru a fi prezentate la TV (tip info – spoturi) şi pentru a fi afişate pe site-urile Web,


· Mesaje vocale înregistrate, pentru posturile de televiziune şi de radio, companiile de transport şi autostrăzi,

· Podcast-uri pentru furnizorii de servicii de internet,


· SMS şi/sau MMS-uri – mesaje scrise, compatibile pentru a fi utilizate la telefoanele mobile,


3.5. Extinderea teritorială a alertei


Majoritatea Statelor Membre, au o întindere (dimensiune) care ar justifica lansarea alertei la nivel naţional. Cu toate acestea, în funcţie de circumstanţe, poate fi necesar să se declanşeze alerte concentrate mai mult pe plan local.


Alegerea declanşării alertei la nivel local sau naţional este o decizie ce rămâne la  latitudinea fiecărui Stat Membru în parte.

3.6. Durata alertei

Prin definiţie, alertele de acest gen ar trebui să fie scurte şi extrem de concentrate. Durata alertei este decisă de fiecare Stat Membru ( în ţările în care acest mecanism este funcţional sunt aplicate practici diferite, întinderea unei alerte poate dura de la 3 ore până la o săptămână). Ar trebui să se ţină cont de frecvenţa de afişare a mesajului/difuzarea/ postarea de informaţii, care este destul de intensă pentru a permite informarea publicului.


Încheierea alertei ar trebui să fie difuzată către public în acelaşi mod intens ca şi alerta în sine, pentru a evita confuzia în rândul populaţiei şi pentru a evita suprasolicitarea ofiţerilor de investigaţii cu informaţii învechite. Retragerea mesajului de alertă este esenţială în vederea evitării victimizării ulterioare a minorului.

3.7. Diseminarea alertei

Următoarele aspecte s-au dovedit eficiente în prezentarea şi diseminarea informaţiilor:


		Instituţiile implicate

		Tipul mesajului

		Perioada şi frecvenţa


transmiterii mesajelor

		Terminarea alertei



		Agenţiile de presă

		Mesaje tip poster
 pentru a fi publicate în ziare

		Publicarea în dimineaţa următoare

		Mesaje tip poster în care se specifică găsirea
 minorului



		Televiziunile

(publice şi private)

		Mesaje tip poster pentru a fi transmise drept spoturi informative

Titluri informative pe crowl (care rulează pe banda de jos a televiziunilor) în timpul oricăror tipuri de programe



		La fiecare 15 minute,  indiferent de program 

		Mesaje tip poster în care se specifică găsirea minorului 






		Posturi de radio


(publice şi private)

		Mesaje vocale

		La fiecare 15 minute

		Mesaj vocal în care se specifică găsirea minorului



		Administratorii de  trafic

		« Alertă, vă rugăm ascultaţi mesajul de la radio! », mesaje difuzate prin intermediul semnalelor rutiere electronice  

		Permanent, dacă situaţia din trafic permite difuzarea acestora, sau cât de des posibil, alternând cu mesajele despre trafic

		Transmiterea mesajului de găsire a minorului/terminare a alertei



		Companii de transport (trenuri publice şi private, companii de taxi şi transport în comun publice şi private, aeroporturi şi atunci când se impune se implică şi autorităţile portuare)

		Mesaje tip poster – ce sunt prezentate pe ecranele electronice (din gări, staţii de metrou, autogări, staţii de autobuze, aeroporturi şi porturi)


Afişarea de postere în gări, staţii de metrou, autogări, staţii de autobuze, aeroporturi şi porturi.

		Afişarea se va efectua la interval cât mai des, în funcţie de valorile de trafic.

		Mesaje tip poster în care se specifică  găsirea minorului.  


Îndepărtarea posterelor în 24 de ore



		Provideri de internet

		Mesaje tip poster sau titluri informative care se repetă sau mesaje de tip „pop-up„, transmise către utilizatorii care au optat pentru primirea acestor mesaje  




		Se poate negocia, dar de preferinţă se optează pentru termen permanent sau atunci când te conectezi la internet pentru prima dată

		Mesaje tip poster sau titluri care se repetă, în care se menţionează că a fost găsit minorul



		Companiile de telefonie mobilă

		Transmiterea de SMS-uri sau MMS-uri către toţi utilizatorii
  care au optat pentru acest serviciu

		Se trimite o singură dată către utilizatori, de îndată ce compania l-a primit 

		Transmiterea de SMS-uri sau MMS-uri cu găsirea minorului către toţi utilizatorii care au optat pentru acest serviciu



		Bănci



		Prezentarea de mesaje ce vor fi dispuse pe ecranele din interiorul băncii, de la ghişee

		În perioada de aşteptare

		Transmiterea mesajului de găsire a minorului/terminare a alertei





(*) Toate aceste mesaje trebuiesc difuzate timp de 12 sau 24 de ore, în funcţie de ora la care a fost transmis primul mesaj ( noaptea sau dimineaţa, etc.) sau de îndată atunci când victima este găsită.

3.8. Colectarea informaţiilor


Investigatorii (poliţişti şi procurori) trebuie să primească informaţiile cât mai repede posibil. Modul în care informaţiile sunt colectate (strânse), stocate şi transferate, depinde de procesul decizional, stabilit pentru funcţionarea alertei din fiecare Stat Membru. 


În realizarea procesului de decizie trebuie să se implice şi instituţiile de aplicare a legii, iar o linie telefonică funcţională 24 ore în cele 7 zile ale săptămânii, este necesar să fie stabilită între serviciile lor, iar, la rândul lor, trebuie să colecteze şi să transmită informaţiile de îndată către ofiţerii investigatori. 

3.9. Cum funcţionează mecanismul între părţile implicate?

Părţile implicate sunt:


· Autorităţi din domeniul justiţiei, poliţiei, transportului, mass-media sau telecomunicaţii (şi alţii, în funcţie de situaţia din fiecare ţară)

· Organizaţii nominalizate oficial de către autorităţile naţionale pentru a se implica în cazurile de dispariţii/răpiri de minori.


· Companii publice şi private, agenţii de presă, televiziuni, posturi de radio, provideri de internet, manageri de transport, companii de transport, aeroporturi şi porturi, companii de telefonie mobilă, etc.

Cooperarea între varietatea părţilor implicate presupune o colaborare strânsă între autorităţile publice şi private.


4. REGULI PROPUSE PENTRU LANSAREA UNEI ALERTE TRANSFRONTALIERE


Cazurile transfrontaliere de alertă, presupun un acord standard care să respecte normele (regulile) interne de organizare şi constituţionale ale Statelor Membre.



Un posibil scenariu este următorul:

· Iniţierea unei "pre-alerte" cât mai curând posibil atunci când o alertă transfrontalieră este  avută în vedere, prin realizarea unui prim contact cu Statele Membre implicate.

· La solicitarea ofiţerilor investigatori, autoritatea de aplicare a legii trimite o solicitare către alt (alte) Stat ( State) Membru (e) ce conţine mesajul de alertă standard, mesaj ce trebuie să permită asimilarea informaţiilor cu uşurinţă de către Statele Membre implicate.

· Serviciile poliţieneşti centrale din Statele Membre implicate, trebuie să stabilească un canal comun de comunicare,


· Statele Membre lansează o alertă naţională sau locală folosind propriile lor sisteme,


· Informaţiile primate de la populaţie (prin intermediul propriu al fiecărui stat) sunt transmise de urgenţă la serviciile centrale poliţieneşti ale Statului Membru solicitant. 

· Transmiterea mesajului de terminare a alertei trebuie făcută către toate Statele Membre care iniţial au fost contactate şi implicate în alerta transfrontalieră.


În cazul în care Statele Membre se află în imposibilitatea de a declanşa mecanismele naţionale de alertă, vor trebui să:

· stabilească un protocol care să prevadă, pentru fiecare Stat Membru, condiţiile în care se declanşează alerta şi cadrul legal de intervenţie (autorităţile competente, procedurile de aplicare, aspecte legate de suspecţi, etc.),

· întocmească un registru sau un "manual de gestionare a crizei" pentru a fi folosit în caz de urgenţă şi care conţine detalii de contact pentru toate instituţiile naţionale abilitate (autorităţi de aplicare a legii, servicii de investigaţii, etc.) responsabile pentru lansarea alertei şi  ulterior pentru monitorizarea respectării procedurilor de intervenţie,

· definească căile comune de comunicare: Statele Membre sunt încurajate să identifice un canal de comunicare comun care să permită transmiterea completă şi rapidă a informaţiilor disponibile, precum şi de a folosi când este posibil sistemul SIRENE, fără a se exclude alte canale de comunicare atunci când există posibilitatea utilizării lor în cadrul cooperării bilaterale şi fără a prejudicia utilitatea punctelor de contact desemnate în Statele Membre în care legislaţia lor naţională prevede intervenţia autorităţilor în asemenea cazuri,

·  definească o singură limbă de comunicare a informaţiilor, pentru a facilita transmiterea informaţiilor atunci când se impune,

· să identifice, în situaţia în care sunt implicate două State Membre, soluţii pentru realizarea schimbului de informaţii, în special prin crearea unui forum de Intranet unde se vor centraliza principalele informaţii, ţinând cont de necesitatea elaborării unui cadru legal pentru realizarea schimbului de informaţii în acest mod, precum şi de realizarea garanţiilor de confidenţialitate şi de securitate.

� O “organizaţie” este considerată a fi una dintre următoarele: un ONG, o organizaţie publică sau privată


� Articolul 1 din Convenţia Universală a Drepturilor Copilului





� Stilul poster -  presupune o fotografie plus text, aşa cum este definit la punctul 6, fără vreo posibilitate de adăugare sau ştergere





� La fel ca mai sus, dar evidenţiat mesajul „găsit”  





� „abonaţii” – se referă la persoanele care s-au înregistrat oficial, în scris sau on-line, pentru a confirma că doresc să primească aceste mesaje








PAGE  

8



