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CONFERINŢA de 

Lansare a campaniei naţionale de prevenire a traficului de persoane  
în scopul exploatării sexuale 

DISTRUGE ZIDUL INDIFERENŢEI! TRAFICUL DE PERSOANE POATE FI PREVENIT 
 
Agenţia Naţională impotriva Traficului de Persoane (A.N.I.T.P.) organizează Conferinţa naţională 
pentru lansarea campaniei de prevenire a traficului de persoane în scopul exploatării sexuale 
DISTRUGE ZIDUL INDIFERENŢEI! TRAFICUL DE PERSOANE POATE FI PREVENIT, ce se va 
desfăşura în data de 26.02.2019, începând cu ora 10:00, la Hotelul IBIS, din Bucureşti. 
 

Conferinţa va reuni reprezentanţi ai instituţiilor şi organizaţiilor ce activează în domeniul anti-trafic şi va 
marca lansarea celei de-a doua campanii din cadrul proiectului ROFSIP2016OS5A10P02 Reducerea 
amplitudinii traficului de persoane printr-o mai bună informare a cetăţenilor, axată pe componenta 
prevenirii traficului de persoane în scopul exploatării sexuale. 
 

Campania se va derula în perioada februarie – septembrie 2019, A.N.T.I.P. având ca parteneri: Ministerul 
Afacerilor Externe, Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, Asociaţia 
Ecumenică a Bisericilor din România – AIDRom, Asociaţia eLiberare şi Fundaţia World Vision România. 
 

Implicarea presei şi a altor multiplicatori de opinie în activitatea de informare şi prevenire poate asigura o 
creştere a gradului de conştientizare şi o reacţie a publicului faţă de problema traficului de persoane. 
 

Jurnaliştii şi ceilalţi multiplicatori de opinie sunt aşteptaţi, începând cu ora 10:00, la Hotelul IBIS din Strada 
Izvor 82-84, sector 5, Bucureşti.  
 

În cadrul conferinţei se va viziona filmul documentar al campaniei care conţine povestea unei victime a 
traficului de persoane. Atât filmul documentar, cât şi spotul campaniei sunt moderate de cântăreaţa Ada 
Alexandra Moldovan, cunoscută profesional drept ADDA şi care va fi prezentă la eveniment. 
 

Informaţii de background: 
 

 Despre proiect: 
Activitatea este organizată în cadrul proiectului ROFSIP2016OS5A10P02 „Reducerea amplitudinii 
traficului de persoane printr-o mai bună informare a cetăţenilor”, ce se derulează la nivel naţional, pe o 
perioadă de 36 de luni, finanţat prin Fondul pentru Securitate Internă, componenta Cooperare 
Poliţienească. 
 

Link-uri utile: 
http://anitp.mai.gov.ro/proiect-isf02/ 
 

 Agenţia Naţională impotriva Traficului de Persoane evaluează şi monitorizează, la nivel naţional, 
activitatea desfăşurată în domeniul luptei împotriva traficului de persoane de către instituţiile 
publice şi organizaţiile neguvernamentale, îndeplinind rolul de raportor naţional.  
 

 Informaţii suplimentare: 
Telefon:  021-303 70 80 / int 15470,   Fax: 021-319 01 83,  E-mail:  presa.anitp@mai.gov.ro 
Website: anitp.mai.gov.ro, Youtube: ANITP Romania 
Facebook: Agentia Nationala Impotriva Traficului de Persoane.                         
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