”ABORDAREA NAȚIONALĂ PRIVIND
COMPENSAȚIA VICTIMELOR
TRAFICULUI DE PERSOANE”
RO21-MAI-ANITP-PDP-3

Promotor de Proiect:
Agenţia Naţională Împotriva
Traficului de Persoane (ANITP)
este structura de specialitate,
aflată în subordinea Ministerului
Afacerilor Interne, cu atribuţii
de coordonare, evaluare şi
monitorizare la nivel naţional a
aplicării politicilor în domeniul
traficului de persoane de către
instituţiile publice, precum şi a
celor din domeniul protecţiei şi
asistenţei acordate victimelor
acestuia.
Agenţia Naţională Împotriva
Traficului de Persoane are

Proiect finantat printr-un grant acordat de Norvegia

www.norwaygrants.org

următoarele
principale:

atribuţii

F elaborarea
Strategiei
Naționale împotriva Traficului
de Persoane,
F elaborarea
standardelor
naționale în domeniu,
F stabilirea indicatorilor și
a criteriilor de evaluare a
fenomenului
traficului
de
persoane,
F colectarea,
stocarea,
procesarea
și
analizarea
datelor statistice, precum și a
informațiilor din domeniul de
competență,

F realizarea de studii și
cercetări privind diagnoza și
evoluția fenomenului,
F trimiterea de propuneri,
prin
Ministerul
Afacerilor
Interne, pentru amendarea
și completarea legislației în
domeniu,
F dezvoltarea de programe și
proiecte în domeniul prevenirii
traficului de persoane și
asistenței acordate victimelor
traficului, precum și acordarea
de sprijin în derularea de
programe
de
către
alte
instituții, la cerere,
F dezvoltarea
programelor
de
interes
național
în
domeniul prevenirii traficului
de persoane și al asistenței
acordate victimelor traficului
în vederea reintegrării sociale
a acestora.
Partener de proiect: Consiliul
Europei este o organizație
interguvernamentală,
cu
sediul in Strasburg, formată
din 47 de state membre ce
are ca obiectiv promovarea

drepturilor
şi
libertăţilor
fundamentale
ale
omului,
precum
și
a
valorilor
democratice.
Obiectivul
general
al
proiectului
îl
constituie
asigurarea accesului efectiv
la
compensație
financiară
și consiliere juridică pentru
victimele
traficului
de
persoane.
Scopul proiectului este de a
îmbunătăți cooperarea dintre
autorități și factorii interesați,
inclusiv
organizațiile
nonguvernamentale,
în
acordarea
de
asistență
victimelor
traficului
de
persoane în vederea asigurării
accesului la
compensație
financiară
și
consiliere
juridică.
Activitățile implementate
vor avea ca rezultate:
F Identificarea discrepanțelor
și
problemelor
sistemului
național
de
acordare
a

accesului
la
compensație
financiară și consiliere juridică
pentru victimele traficului de
persoane,
F Îmbunătățirea
accesului
victimelor
traficului
de
persoane
la
compensație
financiară
și
consiliere
juridică,
F Capacitate
sporită
a
autorităților compentente și
ONG-urilor în gestionarea
procedurilor privind solicitarea
compensației financiare,

F Creșterea
numărului
de
victime
ale
traficului
de persoane informate cu
privire la dreptul de a solicita
compensație
financiară,
precum și a modalităților de
accesare a acesteia,
F Creșterea numărului de
victime
ale
traficului
de
persoane care au beneficiat
de compensație financiară.
Buget: 250.000 EUR
Perioada de
implementare: 18 luni

Date de contact:
Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane
Adresa: Str. Ion Câmpineanu nr.20, etaj 5, Sector 1, București,
Romania
Telefon: +40 21 311 89 82 / 021 313 31 00
Fax: +40 21 319 01 83
E-mail: anitp@mai.gov.ro
HelpLine 0.800.800.678 (apel național gratuit) or
+4.021.313.3100 (apelabil și din străinătate)
Web: http://www.anitp.mai.gov.ro/
Consiliul Europei
Avenue de l’Europe F-67075 Strasbourg Cedex
Tel. +33 (0)3 88 41 20 00
Fax. +33 (0)3 88 41 20 00
Web: http://www.coe.int/en/web/portal/home
Mai multe informatii despre proiect pot fi obtinute accesand:
www.anitp.mai.gov.ro
www.norvegian.mai.gov.ro
www.norwaygrants.org

