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ADMINISTRATIE / SOCIAL 

O delegaţie din Arad s-a implicat
într-o campanie internaţională
împotriva traficului de persoane

 24/10/16 | 2:23 am Sandra Stoler 0 comentarii
Fundaţia Pro Prietenia Arad a par ticipat la un eveniment împotriva traficului de persoane,
desfăşurat în Marea Britanie, între 14 – 21 octombrie. Activitatea a fost organizată cu ocazia zilei
de 18 Octombrie – Ziua europeană împotriva traficului de persoane de către Poliţia Lancaster, în
parteneriat cu Friendship Foundation UK – RO, cu sprijinul fundaţiei Pro Prietenia Arad. 
Cu această ocazie, o delegaţie multidisciplinară de specialişti din România, a participat la
evenimentele organizate de către autorităţile britanice. Delegaţia a fost formată din procuror. şef
Codrin Miron din cadrul D.I.I.C.O.T Arad, comisar şef, Laurenţiu Dincă din cadrul A.N.I.T.P. –
C.R.Timisoara, Florea Romeo Tarcea, preşedinte Fundaţia Pro Prietenia Arad, Adina Schwartz,
director departament „Justiţie”, Fundaţia Pro Prietenia Arad şi o delegaţie a Universităţii de Vest
din Timişoara. 
„În cadrul acestei săptămâni, au avut loc o serie de activităţi de prevenire a traficului de persoane,
întâlniri de lucru şi schimburi de experienţă precum şi o conferinţă internaţională pe tema sclaviei
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moderne. 
Aceste evenimente s-au desfăşurat, pe de o parte la instituţii de aplicare a legii – poliţie şi parchet,
iar pe de altă parte, cu reprezentanţii universităţilor din zonă – Manchester University, University
of Central Lancashire, University of Lancaster. Scopul reuniunilor a constat în dezvoltarea unor
colaborari internaţionale şi multidisciplinare în vede - rea cercetării fenomenului traficului de
persoane şi a altor infracţiuni din sfera criminalitaţii or - ganizate, precum şi în vederea promovării
specializării universitare – Asistenţa integrată a victimelor traficului de persoane, organizată în
cadrul Universi tăţii de Vest din Timişoara – unicul curs post universitar din România pe această
arie de interes, specializare care se desfăşoară cu sprijinul Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului
de Persoane. Întâlnirile de lucru dintre procurorii şi poliţiştii români şi englezi au fost de un interes
deosebit dat fiind faptul că, în zona de Nord a Marii Britanii există o comunitate mare de români
implicată în operaţiuni de trafic de persoane în grup infracţional organizat”, susţine Adina
Schwartz, director departament Justiţie al Pro Prietenia Arad. 
Scopul evenimentului a fost acela de a explora noi oportunităţi pentru îmbunătăţirea colaborării
între actorii implicaţi în prevenirea şi combaterea traficului de persoane.


