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RAPORTUL 

privind activitățile desfășurate pe linia prevenirii traficului de persoane în 

perioada 1 ianuarie – 31 octombrie 2019 de către Centrul Regional Împotriva 

Traficului de Persoane Galați la nivelul județului Galați 

 

 

 

    Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane, denumită în continuare Agenţie, se 

organizează şi funcţionează la nivel de direcţie, în subordinea Ministerului Administraţiei şi 

Internelor, având personalitate juridică.
1
 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 460 din 11 mai 2011 privind organizarea şi 

funcţionarea Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane, Agenţia 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. 

 Agenţia are următoarele atribuţii principale: 

a) elaborează, pe baza propunerilor instituţiilor cu atribuţii în domeniu, proiectul Strategiei 

naţionale împotriva traficului de persoane, denumită în continuare Strategie naţională, care se 

supune spre aprobare Guvernului; 

b) monitorizează şi evaluează activităţile desfăşurate de instituţiile publice cu atribuţii în 

domeniul traficului de persoane şi de organizaţiile neguvernamentale, în raport cu obiectivele 

prevăzute în planurile de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale;  

c) elaborează proiectele standardelor naţionale în domeniu, împreună cu instituţiile publice şi 

organizaţiile neguvernamentale implicate, pe care le supune aprobării Guvernului, în condiţiile 

legii;  

d) stabileşte şi transmite instituţiilor cu responsabilităţi în domeniu indicatorii şi criteriile de 

apreciere a fenomenului traficului de persoane, pe baza evoluţiilor în dinamica fenomenului la 

nivel naţional şi internaţional; 

e)  colectează, stochează, procesează şi analizează date şi informaţii cu caracter personal şi 

statistic în domeniul său de competenţă; 
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f) efectuează studii şi cercetări privind diagnoza şi evoluţia fenomenului traficului de persoane;  

g) facilitează şi contribuie la schimbul de date şi informaţii cu caracter statistic între instituţiile cu 

competenţe în domeniu, din ţară şi din străinătate; 

h)  formulează propuneri pentru modificarea şi completarea legislaţiei în domeniul său de 

activitate;  

i) elaborează, pe baza analizei proprii şi a contribuţiei instituţiilor cu responsabilităţi în domeniu, 

răspunsurile la chestionare, precum şi rapoartele de ţară în domeniul traficului de persoane; 

j)  dezvoltă campanii de prevenire a traficului de persoane şi programe de facilitare a asistenţei 

victimelor traficului de persoane şi colaborează cu instituţiile publice, private şi organizaţiile 

neguvernamentale pentru implementarea unor campanii şi programe comune; 

k)  întocmeşte, cu participarea celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne şi pe baza 

datelor furnizate de instituţiile publice cu atribuţii în domeniu şi organizaţiile 

neguvernamentale, Raportul anual privind evoluţia traficului de persoane şi formulează 

recomandări instituţiilor cu atribuţii în domeniu cu privire la îmbunătăţirea activităţilor 

antitrafic;  

l) elaborează şi fundamentează programe de interes naţional privind prevenirea traficului de 

persoane şi asistenţa acordată victimelor acestuia în vederea reintegrării sociale; 

m) realizează evaluarea iniţială a situaţiei victimelor traficului de persoane, pentru identificarea 

nevoilor de asistenţă specializată; 

n)  facilitează participarea victimelor traficului de persoane la activitatea de urmărire penală şi 

judecată în cooperare cu instituţiile cu atribuţii în domeniu;  

o) gestionează sau, după caz, monitorizează gestionarea fondurilor alocate pentru finanţarea 

programelor din domeniul său de activitate; 

p) sprijină activitatea de informare privind traficul de persoane, atât în ţară, cât şi în 

străinătate, elaborând şi realizând diferite materiale cu caracter informativ-preventiv; 

q)  furnizează, la cererea instituţiilor publice sau organizaţiilor neguvernamentale, date statistice 

necesare planificării activităţilor proprii pentru reducerea fenomenului traficului de persoane şi 

obţinerea resurselor necesare desfăşurării acestora; 

r)  asigură reprezentarea în grupuri specializate sau structuri ale Uniunii Europene, precum şi în 

organizaţii internaţionale în domeniul de competenţă, sub coordonarea structurii de 

specialitate a Ministerului Administraţiei şi Internelor; 

s) exercită şi alte atribuţii în domeniu, potrivit legii. 

 

 Activităţile prevăzute mai sus se desfăşoară fără a se produce imixtiuni în competenţele şi 

activităţile specifice fiecărei instituţii. 

 În cadrul Agenţiei se înfiinţează 15 centre regionale, fără personalitate juridică, a căror 

organizare şi funcţionare se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a 

Agenţiei. Centrele regionale se constituie în judeţele în care funcţionează Curţi de Apel.  

 Personalul Agenţiei este format din funcţionari publici cu statut special, funcţionari publici şi 

personal contractual. Numărul de posturi pentru Agenţie se stabileşte prin ordin al ministrului 

afacerilor interne.  
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Centrul Regional Galați din cadrul Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane, îşi 

desfăşoară  activitatea profesională pe raza teritorială de competenţă ce include judeţele Galați, Brăila 

şi Vrancea. 

Statul de funcţii al Centrului este prevăzut cu un număr de 3 posturi: 1 ofiţer coordonator și 2 

posturi inspector de specialitate. Pe linie de încadrare a funcţiilor, la nivelul Centrului Regional 

Galaţi, în perioada 1 ianuarie – 31 octombrie 2019 și-au desfășurat activitatea un ofiţer și un inspector 

de specialitate, fiind vacant 1 post de inspector de specialitate (personal contractual). 

În perioada 1 ianuarie – 31 octombrie 2019, Centrul Regional a urmărit dezvoltarea 

semnificativă a activităţii sale, în toate domeniile de competenţă care decurg din atribuţiile stabilite de 

cadrul normativ, având ca scop principal realizarea obiectivelor stabilite prin Hotărârea de Guvern nr 

861 din 31 octombrie 2018 pentru aprobarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane 

pentru perioada 2018-2020 şi a Planului de acţiune 2018-2020 pentru implementarea Strategiei în 

cauză. 

În intervalul menționat, Centrul Regional Galaţi a desfăşurat activităţi specifice următoarelor 

domenii:  

- sistemul regional integrat de monitorizare şi evaluare a fenomenului traficului de persoane, la 

nivelul judeţelor Galaţi, Brăila si Vrancea; 

- prevenirea traficului de persoane, fiind desfăşurate acţiuni de informare şi sensibilizare la nivelul 

comunităţilor locale, în cadrul campaniilor A.N.I.T.P. ce s-au derulat în acest an; 

- cooperarea interinstituţională pentru protecţia, asistenţa şi reintegrarea socială a victimelor, 

urmărindu-se realizarea unei coeziuni funcţionale în cadrul echipelor interinstituţionale constituite 

la nivelul celor trei judeţe, pentru creşterea rolului instituţiilor implicate în domeniul prevenirii 

traficului de persoane şi asistenţei acordate victimelor; 

- coordonarea în procesul penal şi monitorizarea asistenţei acordate victimelor traficului de 

persoane din zona de competenţă teritorială.  

 

Având în vedere amploarea fenomenului traficului de ființe umane prin exploatare sexuală la 

nivelul județelor Brăila, Galați și Vrancea, activitățile de prevenire desfășurate au pus accent pe 

această formă de manifestare, dar şi pe exploatarea prin muncă şi cerşetorie, susţinută prin materiale 

de promovare eficiente. Astfel, activitățile de prevenire au avut ca adresabilitate cu preponderență 

tineri cu vârste cuprinse între 14 și 20 de ani și s-au derulat atât în timpul orelor de curs din școli, cât 

și în incinta unor centre rezidențiale din cadrul DGASPC –urilor, fundațiilor sau ONG-urilor, precum 

şi în spaţii publice frecventate de publicul ţintă. 

S-a urmărit abordarea tuturor formelor de exploatare, cât mai apropiat de realitățile care se 

regăsesc în mediul de viață al beneficiarilor, cu exemple concrete, studii de caz, dezbateri, soluții ce 

pot fi folosite în mod curent pentru a reduce riscul traficului de persoane și a semnala existența 
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acestor abuzuri, în special prin intermediul abordării şi punctării victimelor prin reţelele de 

socializare. 

Cele mai multe sunt activități de informare pe tema prevenirii traficului de persoane au fost 

realizate cu sprijinul Inspectoratului Școlar  Județean Galați în unitățile de învățământ în colaborare 

cu parteneri instituționali – Inspectoratul de Poliție Județean Galați și Inspectoratul Județean de 

Jandarmi Galați. De asemenea, demersul profilactic a fost sprijinit de către Autoritatea Teritorială de 

Ordine Publică Galați (prin implicarea directă în editarea de pliante cu informații privind prevenirea 

delincvenței juvenile și a faptelor antisociale), Organizația Nonguvernamentală Tinerii și Viitorul 

Galați, precum şi Asociația Speranța și Vis Împlinit Galați.  

Totodată, o serie de acțiuni de informare/ prevenire abordate interinstituțional au fost derulate 

în zone aglomerate (piețe, parcuri, gară cfr și autogară de călători, punct de trecere a frontierei de stat, 

punct trecere bac), cu ocazia diverselor evenimente (bursa locurilor de muncă) și s-au adresat 

publicului larg, vizând creșterea gradului de informare privind riscurile traficului de persoane.  

Activităţile de prevenire au avut ca scop prevenirea traficului de persoane în scopul exploatării 

sexuale, exploatare prin muncă, prin exploatare la obligarea practicării cerşetoriei, precum şi  

creşterea gradului de conştientizare în rândul persoanelor vulnerabile cu privire la traficul de fiinţe 

umane şi informarea/ sensibilizarea populaţiei privind implicaţiile traficului de persoane, în vederea 

reducerii cererii de servicii oferite de victimele fenomenului.  

De asemenea, s-a urmărit creşterea implicării în activităţile de prevenire a multiplicatorilor de 

opinie, în vederea reducerii numărului de informaţii inexacte şi ambigue referitoare la unele aspecte 

ale traficului de persoane transmise publicului. 

 

 

Din punct de vedere cantitativ, activităţile de prevenire realizate în perioada 1 ianuarie – 31 

octombrie 2019 de către Centrul Regional Împotriva Traficului de Persoane Galați la nivelul județului 

Galați pot fi descrise prin următorii indicatori: 

 Nr. campanii de informare: 7 campanii (5 naționale și 2 locale),  după cum urmează:                  

1) Campania națională ”Distruge zidul indiferenței! Traficul de persoane poate fi prevenit” 

(prevenirea traficului de persoane în scopul exploatării sexuale);  

2) Campania națională  ”Informare acasă! Siguranță în lume! (implementată în parteneriat 

cu Ministerul Românilor de Pretutindeni și Ministerul Afacerilor Externe);  

3) Campania Națională ”10 pentru siguranță!” (prevenirea victimizării minorilor – 

implementată în sistem integrat cu structurile de prevenire din cadrul MAI – IPJ Galați, 

IJJ Galați, CEPCA Galați, SJA Galați, STPF Galați); 

4) Campanie națională ”18 octombrie - Ziua europeană de luptă împotriva traficului de 

persoane”; 
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5) Campanie națională ”Dă-i libertate! Nu-i plăti exploatarea!” (prevenirea traficului de 

persoane în scopul exploatării prin cerşetorie);  

6) Campanie locală ”Informează-te pentru siguranța ta on-line!” (parteneri: Inspectoratul 

de Poliție Județean Galați și Palatul Copiilor Galați); 

7) Campanie locală ”Împreună pentru prevenirea traficului de persoane!” ed. 2018-2109 

(în parteneriat cu Asociația Speranța și Vis Împlinit Galați).  

 Nr. activități (total): 108 activități de prevenire (28 în rural, 80 în urban/ 78 în instituţii de 

învăţământ, 3 în centre de asistenţă socială ale DGASPC Galaţi, 27 alte categorii,   vezi detaliat în 

anexă la prezentul raport). 

 Nr. beneficiari (total): 6957 de persoane (2983 elevi, 330 cadre didactice - profesori, consilieri 

educativ, instructori, psihologi, 3644 persoane adulte - părinţi, specialişti, reprezentanţi UAT etc). 

  

Concluzii: 

Activitățile preventive desfășurate s-au bucurat de aprecierea și implicarea beneficiarilor direcți 

(tinerii din școli și instituții de protecție socială), cu mențiunea că frecvența acțiunilor de acest tip 

trebuie să fie una mult mai mare și susținută prin mijloacele media și cele din mediul online - mai 

accesibile și cu un impact deosebit asupra tinerilor (film tematice actualizate, vlogeri, canale youtube 

etc). 

 

Cu deosebită stimă,  

 

COORDONATOR CENTRU REGIONAL 

Comisar de poliţie 

 

Ionel MEREUŢĂ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
   

                                                   Galați, str. Al. I. Cuza nr. 47, bloc Cristal, sc. III, ap.1   

                                                         Tel./Fax: + 40 236 410 999; anitp.galati@mai.gov.ro 
 

mailto:anitp.galati@mai.gov.ro
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ANEXĂ 

privind activitățile de prevenire a traficului de persoane 

desfăşurate de Centrul Regional Galaţi  la nivelul județului Galați 

în perioada 1 ianuarie – 31 octombrie 2019 

 

Nr. 

crt. 
Instituția/ locația Mediul  

Nr. 

beneficiari 
Eveniment Partener Data 

1.  

Scoala Gimnazială 

Hanu Conachi 

Rural 15 (14 elevi+ 

1 profesor) 

Activitate de prevenire 

individuală - Siguranță 

pe internet 

IPJ Galați 17.01 

2.  
Scoala Gimnazială 

Hanu Conachi 

Rural 15 (14 elevi+ 

1 profesor) 

Activitate de prevenire 

individuală - Siguranță 

pe internet 

IPJ Galați 17.01 

3.  
Scoala Gimnazială 

Fundeni 

Rural 17 (15 elevi+ 

2 profesori) 

Activitate de prevenire 

individuală - Siguranță 

pe internet 

IPJ Galați 17.01 

4.  
Scoala Gimnazială 

Fundeni 

Rural 19 (17 elevi+ 

2 profesori) 

Activitate de prevenire 

individuală - Siguranță 

pe internet 

IPJ Galați 17.01 

5.  

Școala Gimnazială 

Nămoloasa  

Rural 42 (39 elevi+ 

3 profesori) 

Campanie ”Împreună 

pentru prevenirea 

traficului de 

persoane!” 

Asociația 

Speranță și 

Vis Împlinit 

17.01 

6.  

Școala Generală 

Chiraftei 

Rural 33 (31 elevi+ 

2 profesori) 

Activitate de prevenire 

individuală - Siguranță 

pe internet 

IPJ Galați 18.01 

7.  

Școala Gimnazială 

Chiraftei 

Rural 22 (20 elevi+ 

2 profesori) 

Activitate de prevenire 

individuală - Siguranță 

pe internet 

IPJ Galați 18.01 

8.  

Școala Gimnazială 

Măstăcani 

Rural 20 (15 elevi+ 

5 profesori) 

Activitate de prevenire 

individuală - Siguranță 

pe internet 

IPJ Galați 18.01 

9.  

Asociația Creștin-

ortodoxă ”Sf. Vasile 

cel Mare” 

Urban  23 (22 elevi + 

1 psiholog) 

Activitate de prevenire 

individuală 

IPJ Galați 08.02 

10.  

DGASPC Galați 

Complexul de 

servicii sociale 

”Dumbrava 

minunată” Galați 

Urban 18 (16 copii + 

2 instructori 

de specialitate) 

Activitate de prevenire 

individuală – 

prevenirea cerșetoriei 

DGASPC 

Galați 

13.02. 

11.  

DGASPC Galați 

Complexul de 

servicii sociale 

Urban 18 (16 copii + 

2 instructori 

de specialitate) 

Activitate de prevenire 

individuală a traficului 

de persoane 

DGASPC 

Galați 

13.02. 
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”Dumbrava 

minunată” 

12.  

Palatul Copiilor 

Galați 

Urban 18 (16 elevi 

+2 profesori) 

Campanie 

”Informaeză-te pentru 

siguranța ta on-line!” 

Palatul 

Copiilor 

Galați, IPJ 

Galați 

15.02 

13.  

Școala Gimnazială 

nr. 18 Galați 

Urban 22 (21 elevi + 

1 profesor) 

Activitate de prevenire 

a traficului de 

persoane și a hărțuirii 

pe internet 

cyberbullying 

IPJ Galați 19.02 

14.  

Școala Gimnazială 

nr. 18 Galați 

Urban 24 (23 elevi + 

1 profesor) 

Activitate de prevenire 

a traficului de 

persoane și a hărțuirii 

pe internet 

cyberbullying 

IPJ Galați 19.02 

15.  

Școala nr. 18 Galați Urban 18 (17 elevi + 

1 profesor) 

Activitate de prevenire 

a traficului de 

persoane și a hărțuirii 

pe internet 

cyberbullying 

IPJ Galați 19.02 

16.  

Școala Gimnazială 

nr. 18 Galați 

Urban 19 (18 elevi + 

1 profesor) 

Activitate de prevenire 

a traficului de 

persoane și a hărțuirii 

pe internet 

cyberbullying 

IPJ Galați 19.02 

17.  

Liceul Teoretic 

Dunărea Galați  

Urban 56 (50 elevi+ 

6 profesori) 

Campanie ”Împreună 

pentru prevenirea 

traficului de 

persoane!” 

Asociația 

Speranță și 

Vis Împlinit 

20.02 

18.  

Clubul Copiilor 

Tecuci 

Urban 55 (50 elevi 

+5 profesori) 

Campanie 

”Informaeză-te pentru 

siguranța ta on-line!” 

Palatul 

Copiilor 

Galați, IPJ 

Galați 

21.02 

19.  

Școala Gimnazială 

Movileni 

Rural   19 (18 elevi 

+1 profesor) 

Activitate de prevenire 

a traficului de 

persoane 

IPJ Galați 21.02 

20.  

Școala Gimnazială 

Movileni 

Rural   14 (14 părinți) Activitate de prevenire 

a traficului de 

persoane 

IPJ Galați 21.02 

21.  Școala Gimnazială Rural   19 (18 elevi Activitate de prevenire IPJ Galați 21.02 
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Movileni +1 profesor) a traficului de 

persoane 

22.  

Școala Gimnazială 

Movileni 

Rural   18 (17 elevi 

+1 profesor) 

Activitate de prevenire 

a traficului de 

persoane 

IPJ Galați 21.02 

23.  

Școala nr. 18 Galați Urban 21 (20 elevi + 

1 profesor) 

Activitate de prevenire 

a traficului de 

persoane și siguranță 

pe internet  

IPJ Galați 26.02 

24.  

Centrul 

Multifuncțional de 

Servicii Sociale 

pentru Tinerii din 

Galați (Primăria 

mun. Galați) 

Urban 46 (40 tineri+ 

6 personal de 

specialitate) 

Campanie ”Împreună 

pentru prevenirea 

traficului de 

persoane!” 

Asociația 

Speranță și 

Vis Împlinit 

28.02 

25.  

Colegiul Național 

A.I. Cuza Galați 

Urban  23 (22 de levi 

+ 1 profesor) 

Campanie Națională 

”Distruge zidul 

indiferenței! Traficul 

de persoane poate fi 

prevenit.” 

 01.03 

26.  

Colegiul Național 

A.I. Cuza Galați 

Urban  31 (30 de levi 

+ 1 profesor) 

Campanie Națională 

”Distruge zidul 

indiferenței! Traficul 

de persoane poate fi 

prevenit.” 

 01.03 

27.  

Școala Gimnazială 

Chiraftei 

Rural 42 (42 de 

elevi) 

Activitate de prevenire 

a traficului de 

persoane 

IPJ Galați 06.03 

28.  

Școala Gimnazială 

Măstăcani 

Rural 39 (33 elevi+   

6 profesori) 

Activitate de prevenire 

a traficului de 

persoane 

IPJ Galați 06.03 

29.  

Școala Gimnazială 

Măstăcani 

Rural 36 (36 elevi) Activitate de prevenire 

a traficului de 

persoane 

IPJ Galați 06.03 

30.  

Școala Gimnazială 

Ludovic Cosma 

Galați 

Urban 42 (38 elevi+ 

4 profesori) 

Campanie ”Împreună 

pentru prevenirea 

traficului de 

persoane!” 

Asociația 

Speranță și 

Vis Împlinit 

13.03 

31.  

Colegiul Tehnic 

Radu Negru 

Urban 43 (40 elevi+ 

3 profesori) 

Campanie ”Împreună 

pentru prevenirea 

traficului de 

Asociația 

Speranță și 

Vis Împlinit 

14.03 
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persoane!” 

32.  

Inspectoratul de 

Poliție Județean 

Galați 

Urban 70 (65 de elevi 

+ 5 cadre) 

didactice 

Campanie Națională 

”Distruge zidul 

indiferenței! Traficul 

de persoane poate fi 

prevenit.” 

IPJ Galați, IJJ 

Galați 

18.03 

33.  

Școala Gimnazială 

nr. 17 Galați 

Urban 40 (37 elevi+ 

3 profesori) 

Campanie ”Împreună 

pentru prevenirea 

traficului de 

persoane!” 

Asociația 

Speranță și 

Vis Împlinit 

21.03 

34.  

Școala Gimnazială 

nr. 18 Galați 

Urban 41 (38 elevi+ 

3 profesori) 

Campanie ”Împreună 

pentru prevenirea 

traficului de 

persoane!” 

Asociația 

Speranță și 

Vis Împlinit 

21.03 

35.  

Școala nr. 13 Galați Urban 27 (26 elevi + 

1 profesor) 

Activitate de prevenire 

a traficului de 

persoane, prevenirea 

victimizării minorilor 

și siguranță pe internet 

IPJ Galați 21.03 

36.  

Societatea Națională 

a femeilor Ortodoxe 

Române – Filiala 

Galați 

Urban 55 (20 elevi + 

35 adulți) 

Campanie Națională 

”Distruge zidul 

indiferenței! Traficul 

de persoane poate fi 

prevenit.” 

 02.04 

37.  

Palatul Copiilor 

Galați 

Urban 24 (21 elevi + 

3 profesori) 

Campanie 

”Informaeză-te pentru 

siguranța ta on-line!” 

Palatul 

Copiilor 

Galați, IPJ 

Galați 

08.04 

38.  

Colegiul Național 

Vasile Alecsandri 

Galați 

Urban 200 ( 100 elevi 

+ 100 

profesori) 

Campania națională  

”Informare acasă! 

Siguranță în lume!  

Ministerul 

Românilor de 

Pretutindeni  

11.04 

39.  

Universitatea 

Dunărea de Jos 

Galați 

Urban 360 adulți  Bursa locurilor de 

muncă 

AJOFM 

Galați 

12.04 

40.  

Școala Gimnazială 

nr. 28 

Urban 55 (50 elevi+ 

5 profesori) 

Campanie ”Împreună 

pentru prevenirea 

traficului de 

persoane!” 

Asociația 

Speranță și 

Vis Împlinit 

15.04 

41.  

Liceul tehnologic 

Simion Mehedinți 

Galați 

Urban 50 (40 

elevi+10 

profesori) 

Campanie Națională 

”Distruge zidul 

indiferenței! Traficul 

 15.04 
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de persoane poate fi 

prevenit.” 

42.  

Școala Gimnazială 

nr. 29 

Urban 52 (49 elevi+  

3 profesori) 

Campanie ”Împreună 

pentru prevenirea 

traficului de 

persoane!” 

Asociația 

Speranță și 

Vis Împlinit 

16.04 

43.  

Școala Gimnazială 

Dan Barbilian 

Urban  30 (25 elevi + 

5 profesori) 

Campanie ”Împreună 

pentru prevenirea 

traficului de 

persoane!” 

Asociația 

Speranță și 

Vis Împlinit 

16.04 

44.  

Școala Generală 

Braniștea 

Rural 28 (21 elevi + 

7 profesori) 

Campanie Națională 

”Distruge zidul 

indiferenței! Traficul 

de persoane poate fi 

prevenit.” 

 17.04 

45.  

Școala Generală 

Braniștea 

Rural 27 (25 elevi + 

2 profesori) 

Campanie Națională 

”Distruge zidul 

indiferenței! Traficul 

de persoane poate fi 

prevenit.” 

 17.04 

46.  

Școala Gimnazială 

nr. 5 Dan Barbilian 

Urban  104 (98 elevi 

+ 6 profesori) 

Campanie ”Împreună 

pentru prevenirea 

traficului de 

persoane!” 

Asociația 

Speranță și 

Vis Împlinit 

18.04 

47.  

Liceul Teoretic 

Mircea Eliade 

Urban  56 (52 elevi + 

4 profesori) 

Campanie Națională 

”Distruge zidul 

indiferenței! Traficul 

de persoane poate fi 

prevenit.” 

 18.04 

48.  

Școala Generală 

Șendreni 

Rural 32 (30 elevi  + 

2 profesori) 

Activitate de prevenire 

individuală - Siguranță 

pe internet 

IPJ Galați 19.04 

49.  

DGASPC Galați 

”Casa David 

Austin” Munteni 

Rural 27 (23 elevi + 

4 instructori) 

Campanie Națională 

”Distruge zidul 

indiferenței! Traficul 

de persoane poate fi 

prevenit.” 

DGASPC 

Galați 

23.04 

50.  

Școala Gimnazială 

Valea Mărului 

Rural 46 (44 elevi + 

2 profesori) 

Campanie Națională 

”Distruge zidul 

indiferenței! Traficul 

de persoane poate fi 

 06.05 
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prevenit.” 

51.  

Școala Gimnazială 

Valea Mărului 

Rural 38 (36 elevi + 

2 profesori) 

Campanie Națională 

”Distruge zidul 

indiferenței! Traficul 

de persoane poate fi 

prevenit.” 

 06.05 

52.  

Școala Gimnazială 

nr. 40 Iulia Hașdeu 

Galați 

Urban  44 (40 elevi + 

4 profesori) 

Campanie ”Împreună 

pentru prevenirea 

traficului de 

persoane!” 

Asociația 

Speranță și 

Vis Împlinit 

13.05 

53.  

Școala Gimnazială 

Ștefan cel Mare 

Galați 

Urban  44 (40 elevi + 

4 profesori) 

Campanie ”Împreună 

pentru prevenirea 

traficului de 

persoane!” 

Asociația 

Speranță și 

Vis Împlinit 

13.05 

54.  

Clubul Copiilor 

Tecuci  

Urban 26 specialiști Campanie Națională 

”Distruge zidul 

indiferenței! Traficul 

de persoane poate fi 

prevenit.” 

MAE, MRP 14.05 

55.  

Colegiul Spiru Haret 

Tecuci 

Urban 60 (60 elevi) Campanie Națională 

”Distruge zidul 

indiferenței! Traficul 

de persoane poate fi 

prevenit.” 

MAE, MRP 14.05 

56.  

Școala Gimnazială 

Miron Costin Galați 

Urban 29 (28 elevi + 

1 profesor) 

Campanie Națională 

”Distruge zidul 

indiferenței! Traficul 

de persoane poate fi 

prevenit.” 

IPJ Galați 17.05 

57.  

Școala Gimnazială 

Miron Costin Galați 

Urban 22 (21 elevi + 

1 profesor) 

Campanie Națională 

”Distruge zidul 

indiferenței! Traficul 

de persoane poate fi 

prevenit.” 

IPJ Galați 17.05 

58.  

Școala Gimnazială 

Miron Costin Galați 

Urban 32 (30 elevi + 

2 profesori) 

Campanie Națională 

”Distruge zidul 

indiferenței! Traficul 

de persoane poate fi 

prevenit.” 

IPJ Galați 20.05 

59.  
Liceul Tehnologic 

Traian Vuia  

Urban 51 (47 elevi 

+4 profesori) 

Campanie Națională 

”Distruge zidul 

 21.05 
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indiferenței! Traficul 

de persoane poate fi 

prevenit.” 

60.  

Liceul Teoretic  Urban 27 (26 elevi 

+1 profesori) 

Campanie Națională 

”Distruge zidul 

indiferenței! Traficul 

de persoane poate fi 

prevenit.” 

 22.05 

61.  

Școala Gimnazială 

nr. 22 

Urban 320 (160 elevi 

+ 160 părinți) 

Prevenirea dispariției 

și victimizării 

minorilor 

IPJ Galați,  

IJJ Galați, 

ONG Tinerii 

și Viitorul 

Galați 

22.05 

62.  

Școala Gimnazială 

Miron Costin Galați 

Urban 26 (25 elevi + 

1 profesor) 

Campanie Națională 

”Distruge zidul 

indiferenței! Traficul 

de persoane poate fi 

prevenit.” 

IPJ Galați 29.05 

63.  

Liceul Teoretic Emil 

Racoviță 

Urban  12 (11 elevi + 

1 profesor) 

Activitate de prevenire 

a traficului de 

persoane și a hărțuirii 

pe internet 

cyberbullying 

IPJ Galați 30.05 

64.  

Clubul Polițiștilor 

Galați 

Urban 27 (21 elevi + 

6 profesori) 

Campanie Națională 

”Distruge zidul 

indiferenței! Traficul 

de persoane poate fi 

prevenit.” 

IPJ Galați,  

Asociația 

Speranță și 

Vis Împlinit 

04.06. 

65.  
Școala Gimnazială 

nr. 43 

Urban  15 (14 elevi + 

1 profesor) 

Prevenirea victimizării 

minorilor 

IPJ Galați 05.06 

66.  
Școala Gimnazială 

Maria Grecu 

Urban 16 (15 elevi+ 

1 profesor) 

Prevenirea victimizării 

minorilor 

IPJ Galați 12.06 

67.  

Piața centrală mun. 

Galați 

Urban  80 adulți Activitate stradală IPJ Galați, IJJ 

Galați, STPFr 

Galați 

19.06 

68.  

Palatul Copiilor  Urban 30 (15 elevi, 

15 părinți) 

Activitate de prevenire 

– Vacanță în siguranță 

IPJ Galați, IJJ 

Galați, STPFr 

Galați 

21.06 

69.  

Punctul de Trecere 

al Frontierei Galați 

Rutier 

Urban 80 adulți Activitate de prevenire IPJ Galați, IJJ 

Galați, 

SJA Galați, 

04.07 
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CRPECA 

Galați, STPFr 

Galați 

70.  

Liceul Tehnologic 

Costache Conachi 

Pechea  

Rural 10 părinți Activitate de prevenire  IPJ Galați,  

ONG Tinerii 

și Viitorul 

Galați 

23.07 

71.  

Agenția de Servicii 

Sociale Comunitare 

Alternativa Galați 

Urban 19 (14 elevi + 

5 insp. spec) 

Activitate de prevenire IPJ Galați 24.07 

72.  

Consiliul Județean 

Galați 

Urban 27 adulți  

(reprezentanți 

unități 

administrative) 

Campania națională  

”Informare acasă! 

Siguranță în lume!  

Instituția 

Prefectului 

Județul 

Galați, 

Ministerul 

Românilor de 

Pretutindeni  

07.08 

73.  

Centrul Speranța 

mun. Galați 

Urban 17 (16 elevi + 

1 profesor) 

Activitate de prevenire 

a traficului de 

persoane și a hărțuirii 

pe internet 

cyberbullying 

IPJ Galați 12.08 

74.  

Așezământul 

Filantropic Sf. 

Vasile cel Mare 

Galați 

Urban 35 (34 elevi + 

1 profesor) 

Activitate de prevenire 

a traficului de 

persoane și a hărțuirii 

pe internet 

cyberbullying 

IPJ Galați 12.08 

75.  

Centrul de 

recuperare a 

victimelor violenței 

domestice Fundația 

Familia 

Urban 9 (6 

beneficiare + 3 

specialiști) 

Campanie Națională 

”Distruge zidul 

indiferenței! Traficul 

de persoane poate fi 

prevenit.” 

 14.08 

76.  

Gara CFR Galați Urban 40 adulți Activitate stradală de 

prevenire a traficului 

de persoane și a 

infracțiunilor 

IPJ Galați 21.08 

77.  

Centrul Rezinețial 

de fete Sf. Vasile cel 

Mare Galați 

Urban  17 (15 eleve + 

2 profesori) 

Activitate de prevenire 

a traficului de 

persoane și a 

infracțiunilor cu 

violență 

IPJ Galați 21.08 
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78.  

Centrul 

Multifuncțional de 

Servicii Sociale 

pentru Tinerii din 

Galați (Primăria 

mun. Galați) 

Urban 35 (29 tineri + 

6 instructori) 

Activitate de prevenire 

a traficului de 

persoane și a 

infracțiunilor cu 

violență 

IPJ Galați 21.08 

79.  

Autogara Metropoli 

Galați 

Urban 30 adulți Activitate stradală de 

prevenire a traficului 

de persoane și a 

infracțiunilor  

IPJ Galați 22.08 

80.  

Punct trecere bac 

Galați 

Urban 60 adulți Activitate stradală de 

prevenire a traficului 

de persoane și a 

infracțiunilor contra 

patrimoniului 

IPJ Galați 

IJJ Galați 

23.08 

81.  

Centrul Regional de 

cazare și proceduri 

pentru solicitanții de 

azil Galați 

Urban 31 adulți 

(cetățeni 

străini 

solicitanți de 

azil) 

Activitate stradală de 

prevenire a 

infracțiunilor 

IPJ Galați, IJJ 

Galați, 

SJA Galați, 

STPFr Galați 

27.08 

82.  

Biblioteca V. A. 

Urechia Galați 

Urban  34 elevi Activitate de prevenire 

a traficului de 

persoane și a hărțuirii 

pe internet 

cyberbullying 

IPJ Galați 29.08 

83.  

Grădina Publică 

Galați 

Urban 200 (100 elevi 

+ 100 părinți) 

Campania Națională 

”10 pentru siguranță!” 

(prevenirea 

victimizării minorilor) 

 

IPJ Galați, 

ISUJ Galați 

07.09 

84.  

Gara CRF Galați Urban 250 persoane Campania Națională 

”10 pentru siguranță!” 

(prevenirea 

victimizării minorilor) 

 

IPJ Galați, 

SRPT Galați,  

CRPECA 

Galați, 

08.09 

85.  

Faleza Dunării, str. 

Domnească – mun. 

Galați 

Urban 2100 persoane Campania Națională 

”10 pentru siguranță!” 

(prevenirea 

victimizării minorilor) 

IPJ Galați, 

ISUJ Galați,  

CRPECA 

Galați,  

IJJ Galați 

08.09 

86.  Liceul Tehnologic Urban 34 (31 elevi + Campania Națională  10.09 
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Anghel Saligny 

Galați 

3 profesori) ”10 pentru siguranță!” 

(prevenirea 

victimizării minorilor) 

87.  

Colegiul Economic 

Virgil Madgearu 

Urban 28 (24 elevi + 

4 profesori) 

Campania Națională 

”10 pentru siguranță!” 

(prevenirea 

victimizării minorilor) 

 10.09 

88.  

Colegiul Economic 

Virgil Madgearu 

Galați 

Urban 25 (22 elevi + 

3 profesori) 

Campania Națională 

”10 pentru siguranță!” 

(prevenirea 

victimizării minorilor) 

 10.09 

89.  

Liceul Tehnologic 

Traian Vuia Galați 

Urban 184 (172 elevi 

+ 12 profesori) 

Campania Națională 

”10 pentru siguranță!” 

(prevenirea 

victimizării minorilor) 

 10.09 

90.  

Colegiul Național 

A.I. Cuza Galați 

Urban 30 (28 elevi + 

2 profesori) 

Campania Națională 

”10 pentru siguranță!” 

(prevenirea 

victimizării minorilor) 

 10.09 

91.  

Liceul Teoretic 

Mircea Eliade Galați 

Urban 42 (38 elevi + 

4 profesori) 

Campania Națională 

”10 pentru siguranță!” 

(prevenirea 

victimizării minorilor) 

 13.09 

92.  

Liceul Tehnologic 

Radu Negru Galați 

Urban 43 (40 elevi + 

3 profesori) 

Campania Națională 

”10 pentru siguranță!” 

(prevenirea 

victimizării minorilor) 

 13.09 

93.  

Liceul de Turism și 

Alimentație Dumitru 

Moțoc Galați 

Urban 70 (70 elevi + 

4 profesori) 

Campania Națională 

”10 pentru siguranță!” 

(prevenirea 

victimizării minorilor) 

 13.09 

94.  

Liceul Teoretic Sf. 

Maria Galați 

Urban 30 (29 elevi + 

1 profesor) 

Campania Națională 

”10 pentru siguranță!” 

(prevenirea 

victimizării minorilor) 

 13.09 

95.  

Liceul Teoretic 

Dunărea Galați 

Urban  29 (27 elevi + 

2 profesori) 

Campania Națională 

”10 pentru siguranță!” 

(prevenirea 

victimizării minorilor) 

 13.09 

96.  

Școala Gimnazială 

Tulucești  

Rural 42 (40 elevi + 

2 profesori) 

Campania Națională 

”10 pentru siguranță!” 

(prevenirea 

victimizării minorilor) 

 18.09 
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97.  

Școala Gimnazială 

Șivița  

Rural 15 (14 elevi + 

1 profesor) 

Campania Națională 

”10 pentru siguranță!” 

(prevenirea 

victimizării minorilor) 

 18.09 

98.  

Școala Gimnazială 

Șivița 

Rural 13 (12 elevi + 

1  profesor) 

Campania Națională 

”10 pentru siguranță!” 

(prevenirea 

victimizării minorilor) 

 18.09 

99.  

Școala Gimnazială 

nr. 1 Șivița  

Rural  21 (20 elevi + 

1 profesor) 

Campania Națională 

”10 pentru siguranță!” 

(prevenirea 

victimizării minorilor) 

 18.09 

100.  

Școala Gimnazială 

nr. 1 Foltești 

Rural 23 (22 elevi + 

1 profesor) 

Campania Națională 

”10 pentru siguranță!” 

(prevenirea 

victimizării minorilor) 

 18.09 

101.  

Școala Gimnazială 

nr. 1 Foltești 

Rural 37 (31 elevi + 

6 profesori) 

Campania Națională 

”10 pentru siguranță!” 

(prevenirea 

victimizării minorilor) 

 18.09 

102.  

Direcția Sport și 

Tineret Galați + 

Lotul Național 

Junioare Haltere 

Urban 14 (12 

sportive + 2 

antrenori/ 

profesori) 

Campanie Națională 

”Distruge zidul 

indiferenței! Traficul 

de persoane poate fi 

prevenit.” 

 24.09 

103.  

Școala Gimnazială 

nr. 15 ”Elena Cuza” 

Galați 

Urban 38 (38 de 

elevi) 

Campanie națională 

”18 octombrie ziua 

europeană de luptă 

împotriva traficului de 

persoane”  

IPJ Galați, IJJ 

Galați 

15.10 

104.  

Acțiune stradală 

mun. Galați – str. 

Brăilei – zona 

cartier Țiglina I - II 

Urban 100 persoane Campanie națională 

”18 octombrie ziua 

europeană de luptă 

împotriva traficului de 

persoane” 

IPJ Galați, 

ONG Tinerii 

și Viitorul 

18.10 

105.  

Școala Gimnazială 

nr. 7 Galați 

Urban 40 părinți Campanie națională 

”18 octombrie ziua 

europeană de luptă 

împotriva traficului de 

persoane” 

IPJ Galați, 

ONG Tinerii 

și Viitorul 

18.10 

106.  Clubul Polițiștilor Urban 24 elevi Campanie națională IPJ Galați, 18.10 
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Galați ”18 octombrie ziua 

europeană de luptă 

împotriva traficului de 

persoane” 

ONG Tinerii 

și Viitorul 

107.  

Liceul tehnologic 

Simion Mehedinți 

Urban 32 (25 elevi + 

7 profesori) 

Campanie națională 

”Dă-i libertate! Nu-i 

plăti exploatarea!” 

(prevenirea exploatării 

persoanelor prin 

obligarea la 

practicarea cerșetoriei) 

 

 23.10 

108.  

Punctul de Trecere 

al Frontierei Galați 

Rutier 

Urban 40 adulți 

(persoane 

aflate în 

tranzit) 

Campanie națională 

”18 octombrie ziua 

europeană de luptă 

împotriva traficului de 

persoane” 

IPJ Galați, IJJ 

Galați, STPFr 

Galați 

 

 

 

 

 

 

 


