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Proiectul
„Abordarea integrată pentru prevenirea exploatării prin muncă în ţările de origine şi

destinaţie” la final

Luni, 29 iulie 2013, Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane, a organizat
Întâlnirea Finală a echipei de implementare, în cadrul proiectului JLS/2009/ISEC/AG/207 –
„Abordarea integrată pentru prevenirea exploatării prin muncă în ţările de origine şi
destinaţie”, la sediul acesteia, din Bucureşti.

Evenimentul a reunit reprezentanţii partenerilor de proiect: doamna Emilia Paunova –
reprezentant al Comisiei Naţionale pentru Combaterea Traficului de Fiinţe Umane din Bulgaria,
doamna Eszter Gal – reprezentant al Ministerului de Interne din Ungaria, doamna Anthoula
Papadopoulou -  reprezentant al KISA- Acţiunea pentru Egalitate, Sprijin, Antirasism din Cipru,
respectiv doamna Athina Kokosiouli – reprezentant al EPLO – Organizaţia de Drept Public
European din Grecia.

Proiectul s-a desfăşurat pe o perioadă de 36 de luni, februarie 2011 - august 2013, în
cadrul unui parteneriat între autorităţile guvernamentale şi organizaţiile nonguvernamentale din
Grecia, Bulgaria, Cipru, Ungaria şi FYROM.

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

Principalele rezultatele ale proiectului au fost:
- realizarea unui studiu transnaţional cu privire la caracteristicile politicilor din

domeniul traficului de persoane, având ca modalitate exploatarea prin muncă;
- îmbunătăţirea cooperării între actorii implicaţi în lupta împotriva traficului de

persoane;
- organizarea unei conferinţe internaţionale pentru facilitarea schimbului de

experienţă;
- organizarea unei campanii de prevenire implementată la nivelul tuturor ţărilor

partenere în vederea creşterii gradului de conştientizare cu privire la riscurile
asociate muncii forţate;

- organizarea unei reţele de specialişti în problematica identificării şi referirii
victimelor traficului de persoane.
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Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane, împreună cu partenerii din proiect a
urmărit identificarea celor mai eficiente soluţii în abordarea fenomenului traficului de persoane,
cu accent pe exploatarea prin muncă, din perspectiva îmbunătăţirii sistemului de identificare,
referire şi asistenţă a victimelor, cât şi din perspectiva informării publicului larg şi a factorilor
decizionali implicaţi.

Proiectul a fost finanţat în cadrul Programului Comisiei Europene - „Prevention of and
Fight against Crime” 2009 şi s-a desfăşurat în: Bulgaria, Grecia, FYROM, Ungaria, Cipru, iar pe
teritoriul României în judeţele: Constanţa, Timişoara, Iaşi şi Cluj.

Înformaţii 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 înfracţional”.

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 .


