
ACTIVITĂȚILE  NUMĂRULUI VERDE IN
AJUTORUL VICTIMELOR TRAFICULUI
DE PERSOANE ȘI/SAU A EXPLOATĂRII

PRIN MUNCA:
 

• primește cereri de ajutor și/sau semnalari de pe
tot teritoriul național;

• efectuează o acțiune de filtrare constând în
identificarea apelurilor telefonice relevante;

• informează cu privire la legislația în vigoare
privind imigrația și traficul de persoane și despre
posibilitatea de a se elibera din condițiile de
constrângere și exploatare prin munca;

• transmite semnalarile relevante către Proiectele
Antitrafic - care implementează programele de
asistență și integrare socială - pe baza
competenței lor teritoriale;

• oferă consiliere institutiilor de stat si private care
intră în contact cu potențiale victime ale traficului
de persoane și/sau exploatării prin munca;

• asista Proiectele Antitrafic în găsirea unui nou
proiect cand victimele pe care le asista au nevoie
sa fie transferate in un alt teritoriu;

• promovează publicizarea numărului gratuit și
sensibilizarea opiniei publice in legatura cu
fenomenul  traficului de fiinte umane, inclusiv prin
utilizarea principalelor rețele de socializare;

• administrează site-ul multilingv
www.osservatoriointerventitrata.it și baza de date
națională numită SIRIT;

• organizeaza întâlniri de aprofundare pe tema
traficului de fiinte umane care se adreseaza
Proiectelor Antitrafic;

“Tra f icul  de  persoane  const i tu ie  o
v io lare  a  dreptur i lor  omulu i  ș i  o

at ingere  adusa  demnitat i i  s i
integr i tat i i  f i inte i  umane.”

 
Convenț ia  Cons i l iu lu i  Europei  împotr iva

t ra f iculu i  de  f i inte  umane

NUMĂR MOBIL NV

www.osservatoriointerventitratta.it

Număr de
te lefon

www.facebook.com/NVAntitratta/

@antitratta

numeroverde@numeroverdeantitratta.org

ilnumeroverde

numero verde antitratta



Numărul gratuit este un dispozitiv stabilit de
Președinția Consiliului de Miniștri-Departamentul
pentru Egalitatea de Șanse.

Prin „trafic de ființe umane” înțelegem deplasarea
unei persoane prin folosirea forței sau a înșelăciunii
într-un alt loc decât cel în care locuiește, în scopul
exploatării sexuale, a muncii, in economiile subterane,
cerșetorie sau trafic de organe.

Victimele traficului și/sau exploatării prin munca pot
accesa Programul Unic de emergență, asistență și
integrare socială, finanțat la nivel național de
Departamentul pentru Egalitatea de Șanse –
Președinția Consiliului de Miniștri. Fiecare Proiect,
având ca organism care propune proiectul, un
organism social public sau privat, care folosește o
rețea de organisme de implementare care se ocupă
de:

• Activități de prim contact cu populațiile
expuse riscului de exploatare care vizează
protejarea sănătății și individualizarea unor
potențiale victime ale traficului de fiinte umane
și/sau exploatării prin munca;

• Acțiuni proactive multi-agenții de identificare a
victimelor traficului și/sau exploatării prin munca,
inclusiv la Comisiile teritoriale de recunoaștere a
protecției internaționale;

Serviciul, activ din anul 2000, este administrat în
prezent de Regiunea Veneto.

Primii destinatari sunt victimele traficului supuse
tuturor formelor de exploatare, în plus, semnalarile
catre număr gratuit sunt facute in special de:

• Protecția imediată și primă asistență pentru
victimele traficului de fiinte umane și/sau
exploatării prin munca, inclusiv oferirea imediata
a unui adapost, îngrijirea medicala și protecția
juridică în conformitate cu prevederile art. 13 din
Legea 228/2003;

• Activități care vizează obținerea Permisului
de Ședere în temeiul art. 18 din Decretul legislativ
286/98;

• Măsuri menite să promoveze integrarea
sociala si in munca a persoanelor luate în îngrijire,
precum si obtinerea unui spatiu locativ.

 Instituții;

 Organisme publice și private;

 Fortele de Ordine;

Cetăţeni privaţi;

 Numărul gratuit constă într-un serviciu operativ
7 zile pe săptămână, 24 de ore pe zi, gestionat
de operatori multiprofesionali capabili să
interacționeze în principalele limbi cu victimele
traficului și sa furnizeze informații tuturor celor
care suna la numărul gratuit

Activitatea este condusa de o echipa
multiprofesionala capabila sa raspunda cererilor.
Acoperirea următoarelor limbi este garantatăi:

• Albaneză

• Arabă

• Bangladesh

• Belarus

• Bulgară

• Chineza

• Limba franceza

• Engleză

• Moldovenească

• Nigeriana

• Portugheză

• Română

• Rusă

• Sârba croata

• Spaniolă

• Ucraineană

• Urdu
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