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I N V I T A Ț I E 
 

ÎMPREUNĂ ÎMPOTRIVA TRAFICULUI DE PERSOANE: 

PREVENIREA TRAFICULUI DE MINORI ÎN EUROPA ÎN CONTEXTUL PROVOCĂRILOR ACTUALE  

 

12 decembrie 2022, Aula Magna a Universității Româno-Americane, București 

 

Centrul European pentru Educație și Cercetare Juridică (ECLER), împreună cu membrii Rețelei de 

ONG-uri împotriva traficului de persoane (RoTIP), are marea plăcere de a vă invita să participați la 

cea de-a VIII-a ediție a forumului „Împreună împotriva traficului de persoane: Prevenirea traficului de 

minori în Europa în contextul provocărilor actuale”, organizat în cadrul proiectului ProUCare ce este 

finanțat de Care International cu sprijinul Fundației SERA România și al Federației Organizațiilor Non-

Guvernamentale pentru Copii - FONPC. Evenimentul este sprijinit de Universitatea Româno-

Americană, ANPDCA, DIICOT, Ambasada Franței și Institutul Francez în România. Forumul 

celebrează 74 de ani de la adoptarea Declarației Universale a Drepturilor Omului, având loc la 

Universitatea Româno-Americană, din București, în data de 12 decembrie 2022, în conformitate cu 

Agenda actualizată periodic pe site-ul evenimentul. 
 

TAHT este un forum anual ce facilitează discuții între actori relevanți pentru un răspuns mai bun 

împotriva traficului de persoane în Europa. Cea de-a VIII-a ediție a evenimentului abordează 

principalele provocări cu care ne confruntăm în prevenirea și combaterea traficului de minori sau 

protejarea supraviețuitorilor în contextul regional actual, subliniind necesitatea unei cooperări 

interinstituționale eficace. Eradicarea traficului de ființe umane este imposibilă fără o bună cooperare 

transnațională în materie penală, bazată pe o abordare integrată și cuprinzătoare.  
 

Prevenirea traficului de minori rămâne, de departe, una dintre principalele provocări cu care se 

confruntă România astăzi. Conform tendințelor actuale identificate de Uniunea Europeană în 

Raportul publicat în octombrie 2020 privitor la traficul de persoane, numărul copiilor români 

exploatați a crescut de 10 ori în ultimii 2 ani de raportare. De asemenea, raportul din 2020 al 

Comisiei parlamentare de anchetă privind situația copiilor dispăruți din România și datele raportate 

de Guvernul României în 2020 susțin această realitate. 
 

Ne face o deosebită plăcere să vă avem alături de noi și vă rugăm să confirmați participarea la acest 

eveniment până la data de 5 decembrie 2022, completând formularul online. În aprecierea 

eforturilor dumneavoastră, ECLER și Universitatea Româno-Americană vor emite certificate de 

participare în conformitate cu mențiunile din formular.  

Diseminarea invitației în rândul profesioniștilor din domeniu este apreciată! 
 

Cu aleasă considerație, 

Silvia Tăbușcă,  

Coordonator Program Securitate Umană 

Centrul European pentru Educație și Cercetare Juridică 

contact@ecler.org 
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