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Primul proiect european în care MAI prin ANITP oferă expertiză unui stat aderant, in calitate de Stat
Membru unic - „Îmbunătăţirea identificării victimelor traficului de persone”- la final

Marţi, 16 iulie 2013, în cadrul unei ceremonii oficiale desfăşurate la Parlamentul Republicii Croate
din Zagreb, a avut loc evenimentul de închidere a Proiectului de înfrăţire instituţională România –
Croaţia HR/2010/IB/JH/05/TL „Îmbunătăţirea identificării victimelor traficului de persone.

Evenimentul a reunit reprezentanţi ai autorităţilor din Croaţia cu atribuţii în domeniul traficului de
persoane, precum şi reprezentanţi ai părţii române: delegaţia ANITP condusă de domnul comisar de
poliţie Romulus Nicolae UNGUREANU, director ANITP şi şeful misiunii diplomatice româneşti de
la Zagreb, E.S. domnul Ambasador Cosmin DINESCU.

Beneficiarul proiectului co-finanţat de Comisia Europeană a fost Oficiul pentru Drepturile Omului
şi ale Minorităţilor Naţionale din Croaţia, pentru care ANITP, în calitate de reprezentant al unui Stat
Membru al Uniunii Europene, a realizat un transfer de expertiză în domeniul identificării victimelor
traficului de persoane.

Scopul proiectului, care s-a desfăşurat în perioada ianuarie – iulie 2013, a fost acela de a îmbunătăţi
mecanismele de identificare a victimelor traficului de persoane, cu accent pe exploatarea prin muncă
şi exploatarea sexuală.
Bugetul total al Proiectului de înfrăţire instituţională „Îmbunătăţirea identificării victimelor
traficului de persone” a fost de 191 888, 20 Euro, pus la dispoziţie de Instrumentul de Preaderare
(IPA), mecanism de asistenţă financiară al Uniunii Europene pentru ţările în curs de aderare

Principalele rezultate ale acestui proiect în cadrul căruia ANITP a avut rolul de furnizor de expertiză
pentru partenerul croat, au vizat întărirea capacităţii instituţionale, a mecanismelor de identificare şi
asistenţă a victimelor traficului de persoane, precum şi transferul de expertiză în domeniul prevenirii
acestui fenomen. Concret, ANITP a furnizat partenerului croat o serie de metodologii şi documente
de îndrumare privind:

- identificarea victimelor traficului de persoane,
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- stabilirea unor indicatori coerenţi de evaluare a Planului Naţional de Acţiune în
domeniul traficului de persoane,

- o serie de studii privind evoluţia fenomenului traficului de persoane în Croaţia,

- mai multe sesiuni de training şi formare de formatori în urma cărora 90 de
reprezentanţi ai autorităţilor croate şi ai organizaţiilor neguvernamentale au devenit
formatori în domeniul luptei antitrafic,

- elaborarea şi implementarea unei campanii naţionale de prevenire a traficului de
persoane orientate pe un mesaj de prevenire adresat potenţialilor clienţi.

”Implementarea cu succes a acestui proiect de înfrăţire instituţională constituie un moment
important în procesul de implementare al unuia dintre obiectivele strategice ale Uniunii Europene,
respectiv acela ca Statele Membre să ofere sprijin şi expertiză statelor aderante. În egală măsură, în
plan naţional, acest proiect a contribuit la atingerea obiectivului prevăzut în Strategia Naţională
împotriva traficului de persoane, prin care ANITP şi-a asumat responsabilitatea de furniza expertiză
statelor aderante în vederea consolidării rolului României de lider regional în lupta împotriva
traficului de persoane. Apreciez că prezentul proiect se constituie într-un exemplu de bună precatică
şi consider că, prin prisma experienţei şi expertizei altor instituţii din România, se impune o
continuare a acestui demers în plan regional şi internaţional”, a declarat domnul comisar de poliţie
Romulus Nicolae UNGUREANU, director ANITP.

Informaţii de background:

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.

Pentru informaţii suplimentare, persoana de contact: Mădălina TURZA, telefon: 021 311 89 81, fax:
021 319 01 83, mobil: 0741242551, e-mail: presa.anitp@mai.gov.ro
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