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Bancpost si Agenţia Naţională de Luptă împotriva Traficului de Persoane vă invită la conferinţa de
presă de lansare a campaniei The NO Project powered by Bancpost.
Vă aşteptam, luni, 23 septembrie, la ora 10:00, la Biblioteca Centrală Universitară „Carol
Davila”, din str. Boteanu, nr. 1, sector 1, Bucureşti. Evenimentul va avea loc în sala „Carol I”.
La eveniment vor fi prezenţi dl. Anthony C. HASSIOTIS, Prşedinte Executiv al Bancpost şi al
subsidiarelor Grupului Eurobank din România şi dl. Comisar şef Maximilian NICOLAE, şef
Serviciu Prevenire în cadrul Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane.
The NO Project powered by Bancpost este o campanie de sensibilizare a publicului în scopul
creşterii nivelului de conştientizare asupra fenomenului traficului de persoane. prin film, muzica,
arta, dans, sport, activitati educative si social media. The No Project powered by Bancpost a fost
creat şi va fi implementat la nivel naţional, ţinându-se cont de nevoile specifice, contextul şi
realităţile pe care le îmbracă infracţiunea de trafic de persoane în România. România este o ţară
vulnerabilă la traficul de persoane. De aici sunt recrutate multe victime, acesta fiind şi motivul
pentru care acţionăm în sensul prevenirii traficului de persoane.
Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane (ANTIP), ca structură de specialitate cu atribuţii
de coordonare, monitorizare şi evaluare, la nivel naţional, a politicilor în domeniul prevenirii
traficului de persoane, precum şi a celor din domeniul protecţiei şi asistenţei acordate victimelor
traficului, susţine activ acest proiect. Traficul de persoane are un caracter transnaţional şi
multicultural, necesitând astfel abordări pluridisciplinare şi acţiuni desfăşurate în comun de către
societatea civilă, organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale.
Printre organizatiile neguvernamentale care sustin The NO Project powered by Bancpost se numara
ADPARE si eLiberare.
Ne dorim ca problema traficului de fiinţe umane sa aiba o prezenta semnificativa pe agenda publică,
să informam, să inspirăm şi să motivăm oamenii de afaceri, influentatorii, artistii, tinerii si pedagogii
să acţioneze proactiv împotriva sclaviei moderne.
Contăm pe prezenţa şi sprijinul dumneavoastră în acest demers.

Vă aşteptăm!
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Informaţii de background:
Date statistice de actualitate privind evolutia fenomenului traficului de persoane puteţi gasi pe
website-ul ANITP: http://anitp.mai.gov.ro/ro/
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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