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„BILANŢUL ACTIVITĂŢILOR ANITP – 2012”

Marţi, 29 ianuarie 2013 a avut loc la sediul MAI bilanţul activităţilor Agenţiei Naţionale
împotriva Traficului de Persoane (ANITP) pentru anul 2012. Activitatea s-a desfăşurat în
prezenţa domnului Marian TUTILESCU - Şef al Departamentului Schengen, Afaceri
Europene şi Relaţii Internaţionale, a domnului Doru DUMITRESCU, adjunct al Şefului
Departamentului Ordine şi Siguranţă Publică, precum şi a reprezentanţilor instituţiilor
publice şi structurilor MAI cu atribuţii în domeniul luptei împotriva traficului de
persoane.

Prezentarea activităţilor ANITP a fost realizată de către domnul director, comisar de
poliţie Romulus Nicolae UNGUREANU, care a deschis lucrările bilanţului arătînd faptul
că „Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane a avut, în 2012, ca obiectiv
general, dezvoltarea semnificativă a activităţii agenţiei, în toate domeniile de competenţă
care decurg din atribuţiile stabilite de cadrul normativ”.

În acest context, a arătat domnia sa, coordonatele activităţii au urmărit domeniile
prevenirii victimizării, monitorizării asistenţei victimelor traficului de persoane, cercetării
fenomenului traficului de persoane, elaborarea documentelor de politici publice,
domeniile afacerilor europene, cooperării internaţionale şi implementării proiectelor cu
finanţare externă.

În anul 2012 au fost implementate 6 campanii naţionale şi regionale, 36 campanii
locale şi 7 planuri de măsuri/acţiuni pentru prevenirea traficului de persoane, toate
acestea vizând atât cauzele fenomenului, cât şi principalele forme de exploatare în cadrul
acestuia. Numărul benefiaciarilor direcţi a fost de aproape 100.000, iar cel al
beneficiarilor indirecţi sau tangenţiali (ex: călătorii cu mijloacele de transport în comun
din Bucureşti care au vizionat spoturile şi afişele ANITP) de aproximativ 1.000.000.

La nivelul Centrelor Regionale ale ANITP, au fost desfăşurate, pe parcursul anului 2012,
activităţi în cadrul a 39 proiecte şi campanii de prevenire a traficului de persoane. Astfel,
au fost organizate, în unităţi de învăţământ, adăposturi şi centre pentru copii sau în locuri
publice, un număr de 1.645 activităţi de prevenire. În total, numărul beneficiarilor
direcţi ai informaţiilor furnizate în cadrul activităţilor de prevenire a fost de aproximativ
96.700 persoane, dintre care 77.082 elevi şi studenţi, 8.503 cadre didactice, 1.897
specialişti, 732 părinţi, 8.551 tineri şi adulţi.
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În perioada campaniei de comunicare destinate marcării Zilei Europene de Luptă
împotriva Traficului de Persoane, campanie intitulată „Săptămâna luptei împtriva
traficului de persoane”, mesajul de informare antitrafic a atins în mediul online
(Facebook), în perioada 15 - 21 octombrie 2012, un număr de 526.298 persoane.

Numărul victimelor identificate în anul 2012, a căror participare în procesul penal a
fost coordonată de ANITP, a fost de 600, iar cel al victimelor identificate anterior
anului 2012, a căror participare în procesul penal a fost coordonată, a fost de 1016.

Din perspectiva monitorizării asistenţei, 110 cetăţeni români, victime sau victime
prezumate ale traficului de persoane, au fost referiţi transnaţional în anul 2012,
către ANITP, aceştia fiind repatriaţi atât direct, de către specialiştii serviciului, cât şi cu
sprijnul partenerilor instituţionali. În anul precedent numărul persoanelor repatriate a fost
de 61.

În scopul planificării şi realizării intervenţiilor de reabilitare şi reintegrare socială a
victimelor traficului de persoane, în anul 2012 au fost referite către furnizorii de
servicii sociale 352 de victime. Lucrătorii Centrelor Regionale au mediat accesul
victimelor la serviciile specializate şi au monitorizat modalitatea de derulare a
programelor de asistenţă, demersuri ce au avut la bază identificarea şi evaluarea nevoilor
individuale. În funcţie de rezultatele evaluărilor iniţiale, au fost acordate diferite tipuri de
servicii sociale, pentru asigurarea nevoilor de bază, recuperare sau reinserţie socială. Cele
mai multe victime au beneficiat de consiliere psihologică şi de asistenţă  medicală -
243 de victime, respectiv 236 de victime. De asemenea, pentru depăşirea situaţiilor
de dificultate, 190 de victime au fost sprijinite şi prin acordarea de ajutoare
materiale.

Un alt element semnificativ îl reprezintă Finalizarea Strategiei naţionale împotriva
Traficului de Persoane pentru perioada 2012-2016 şi a Planului Naţional de Acţiune
2012-2014 pentru implementarea Strategiei aprobate prin Hotărâre de Guvern.

În ceea ce priveste Linia Telverde antitrafic 0800.800.678, în perioada 01 ianuarie – 31
decembrie 2012 a fost înregistrat un număr de 903 apeluri. Numărul acestora oscilează
între 37 (septembrie) şi 127 (octombrie), cu o medie de 75,25 de apeluri/lună.

De asemenea, în cadrul Bilanţului, directorul ANITP a prezentat o premieră înregistrată
la nivelul ANITP şi MAI în anul 2012, respectiv aprobarea ofertei Agenţiei de
transfer de expertiză către un stat aflat în curs de aderare (Croaţia), în vederea
colaborării cu autorităţile croate în cadrul proiectului de înfrăţire instituţională
„Îmbunătăţirea identificării victimelor traficului de persoane”. Proiectul este
finanţat prin Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA) pentru ţările
angajate în procesul de aderare la Uniunea Europeană (UE) pentru perioada 2007-
2013.

În acelaşi context, domnul director, comisar de poliţie Romulus Nicolae UNGUREANU
a arătat faptul că atragerea fondurilor externe nerambursabile a continuat să reprezinte o
prioritate şi la nivelul anului 2012, aspect dovedit de creşterea cu 45% a numărului
proiectelor gestionate.
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La finalul Bilanţului, invocând  viziunea strategică a MAI, domnul Marian TUTILESCU
- Şef al Departamentului Schengen, Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale, a reiterat
importanţa menţinerii cooperarii la nivel internaţional, cât şi a consolidării eforului
comun interinstituţional în domeniul luptei împotriva traficului de persoane, în cursul
anului 2013.

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


