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Conferinţa Internaţională pentru facilitarea schimbului de experienţă în domeniul
traficului de persoane

Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane (ANITP) a organizat în perioada 14
– 15 mai 2013, Conferinţa Internaţională pentru facilitarea schimbului de
experienţă în domeniul traficului de persoane, eveniment desfăşurat în cadrul
Proiectului transnaţional „Abordarea integrată pentru prevenirea exploatării prin muncă
în ţările de origine şi destinaţie”, co-finanţat de către Comisia Europeană prin
intermediul Programului Prevenirea şi Lupta împotriva Criminalităţii 2009.

Peste 80 de persoane, specialişti din Statele Membre UE şi non–UE, precum şi
reprezentanţi ai Comisiei Europene, ai societăţii civile, organizaţiilor internaţionale şi
actori relevanţi implicaţi în lupta traficului de persoane, au participat la conferinţa
ANITP.

Totodată, evenimentul a beneficiat de prezenţa unor reprezentanţi cheie ai luptei antitrafic
la nivel naţional şi european precum: domnul Valeriu ZGONEA, preşedinte al Camerei
Deputaţilor şi Coordonator al Grupului Parlamentar pentru combaterea traficului de
persoane, domnul MARIAN TUTILESCU – Subsecretar de Stat, Ministerul Afacerilor
Interne, doamna MYRIA VASSILIADOU – Coordonator European Anti-Trafic,
doamna MARIA GRAZIA GIAMMARINARO – Reprezentant Special al OSCE şi
Coordonator pentru Combaterea Traficului de Fiinţe Umane.

În intervenţiile avute, aceştia au remarcat activitatea şi rezultatele ANITP şi au încurajat
demersurile de coordonare a eforturilor antitrafic la nivel naţional.

Conferinţa a urmărit 3 obiective majore:
- prezentarea şi dezbaterea rezultatelor studiului transnaţional elaborat în cadrul

proiectului, care a vizat cartografierea cadrului legal, instituţional şi a
caracteristicilor fenomenului traficului de persoane în vederea exploatării prin
muncă din 6 state membre ale Uniunii Europene: România, Bulgaria, Ungaria,
Cipru, Grecia, FYROM,

- lansarea Campaniei de prevenire a traficului de persoane "A munci este un
drept! A exploata munca este o infractiune!", campanie transnaţională de
informare a publicului din cele 6 state cu privire la riscurile traficului de persoane
în vederea exploatării prin muncă,
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- Îmbunătăţirea cooperării pentru identificarea, referirea şi asistenţa acordată
victimelor traficului de persoane.

Concluziile conferinţei au reliefat o serie de direcţii comune de acţiune a principalilor
actori ai luptei antitrafic la nivel european, axate pe:

- abordarea integrată a fenomenului: prevenire, identificare, asistenţă şi combatere,
- analiza şi cunoaşterea aprofundată a fenomenului,
- parteneriatul interinstituţional,
- eficienţa şi coerenţa cadrului legal.

Informaţii de background:

Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane, în baza contractului de finanţare cu
Direcţia Generală Afaceri Interne a Comisiei Europene, implementează Proiectul
„Abordarea integrată pentru prevenirea exploatării prin muncă în ţările de origine şi
destinaţie”, în calitate de beneficiar, pe o perioadă de 36 de luni, începând din februarie
2011, cu termen limită de finalizare August 2013.

Obiectivul general al proiectului constă în reducerea dimensiunilor traficului de
persoane în vederea exploatării prin muncă în ţările de origine, tranzit şi destinaţie.

Parteneri în proiect:

- Comisia Naţională pentru Combaterea Traficului de Fiinţe Umane- Bulgaria
- Organizaţia de Drept Public European (EPLO) - Grecia
- KISA - Cipru
- Ministerul de Interne – UNGARIA
- Ministerul de Interne din FYROM – partener asociat

Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane este Coordonator Naţional al
aplicării politicilor în domeniul luptei împotriva traficului de persoane având rolul
de a desfăşura activităţi de prevenire şi monitorizare a acestui fenomen infracţional.
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