
Dezbatere pe tema urmăririi penale și a cadrului legal național de prevenire și 
combatere a traficului de persoane. Evenimentul va fi găzduit de Ambasada 
Regatului Ţărilor de Jos în România (bd. Dimitrie Pompeiu nr. 5-7), de la ora 
13:30. Adresă de contact: bkr-pcz@minbuza.nl

Discuție pe tema parteneriatului în reducerea fenomenului traficului de 
persoane. Evenimentul va fi găzduit de Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii 
şi Irlandei de Nord în România (Str. Jules Michelet 24), de la ora 10:30. Adresă de 
contact: press.bucharest@fco.gov.uk
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București, 7 octombrie 2015. Asociația eLiberare, în parteneriat cu Agenția Națională Împotriva 

Traficului de Persoane (ANITP), Ambasada Regatului Ţărilor de Jos în România, Ambasada 

Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord în România, Ambasada Statelor Unite ale 

Americii la București și Grupul Parlamentar pentru Combaterea Traficului de Persoane 

organizează în perioada 12 – 15 octombrie 2015 o serie de evenimente destinate celebrării celei 

de-a IX-a aniversări a Zilei de 18 Octombrie - Ziua Europeană de Luptă Împotriva Traficului de 

Persoane, evenimente intitulate - Forumul Român Împotriva Traficului de Persoane.

Acest Forum reprezintă o platformă de discuţii pe teme privind traficul de persoane în România, 

care reunește reprezentanţi ai instituţiilor statului, ai societăţii civile şi ai partenerilor internaţionali 

ajutând, în acest mod, la susţinerea unui dialog echilibrat între cei care duc lupta de aproape 

combătând fenomenul, îngrijind victimele şi oferindu-le asistenţă şi cei care pot ajuta la 

modificarea şi adaptarea cadrului legislativ şi procedural pentru a răspunde provocărilor nou 

apărute.

Suita evenimentelor se va desfășura după cum urmează:

Bucureşti, Str. Ion Câmpineanu, nr. 20, etaj V, sector 1
Tel.: 021 311 89 81/Fax: 021.3190183; anitp@mai.gov.ro



Dezbatere în jurul subiectului protecției supraviețuitorilor traficului de persoane. 
Evenimentul va fi găzduit de Ambasada Statelor Unite la American Corner, 
Biblioteca Națională, de la ora 13:30. Persoană de contact: Porojan Ana-Maria, 
porojana@state.gov

* Am aprecia dacă ați putea confirma intenția de a participa la acest eveniment 
până vineri în data de 9 octombrie 2015.

Conferința internațională ”Traficul de Persoane: protecție și prevenire în 
contextul actual”, în parteneriat cu Grupul Parlamentar Împotriva Traficului de 
Persoane. Evenimentul va avea loc la Palatul Parlamentului, Sala Nicolae 
Titulescu, de la ora 10.  Persoană de contact: Ioana Mînzu, 
ioana_minzu@yahoo.com

MIERCURI
14 octombrie

JOI
15 octombrie

În cadrul ultimului eveniment vor lua cuvântul experţi străini, membri ai Parlamentului Român, 

membri ai instituţiilor guvernamentale şi ai organizaţiilor neguvernamentale implicate în 

domeniu. Grupul Parlamentar Român Împotriva Traficului de Persoane va prezenta un Raport cu 

privire la traficul de persoane din România. De asemenea, vor fi subliniate puncte importante 

discutate pe parcursul săptămânii şi va fi facilitat dialogul care să ajute la o abordare 

multidisciplinară eficientă.

Pentru confirmarea participării la evenimente, vă rugăm să folosiți contactele de mai sus.

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, e-mail: presa.anitp@mai.gov.ro

Bucureşti, Str. Ion Câmpineanu, nr. 20, etaj V, sector 1
Tel.: 021 311 89 81/Fax: 021.3190183; anitp@mai.gov.ro


