
În perioada 14 - 20
octombrie 2019, Agenţia
Naţională Împotriva Traficului
de Persoane (A.N.I.T.P.)
organizează o serie de
evenimente dedicate marcării
Zilei Europene de Luptă
Împotriva Traficului de
Persoane - 18 octombrie,
incluse în cadrul campaniei de
informare şi prevenire
„Săptămâna prevenirii traficului
de persoane“. Campania
vizează promovarea Zilei
Europene de Luptă Împotriva
Traficului de Persoane - 18
Octombrie, precum şi
informarea şi constientizarea
publicului cu privire la riscurile
şi implicaţiile asociate traficului
de persoane. În egală măsură,
iniţiativa îşi propune să
abordeze ambele dimensiuni
ale traficului, respectiv cererea şi oferta care favorizează
existenţa acestui fenomen. Prin cele 15 Centre Regionale
ale sale, ANITP va desfăşura la nivel naţional activităţi de
informare şi prevenire destinate publicului larg şi
categoriilor vulnerabile. Activităţile vor presupune întâlniri
cu grupuri ţintă, dezbateri, ateliere de lucru, diseminare de
materiale informative etc.

18 Octombrie - Ziua Europeană de Luptă Împotriva

Traficului de Persoane

Această zi a fost instituită în
anul 2007 ca urmare a
recomandării Parlamentului
European, precum şi a
propunerii înaintate de către
Comisia Europeană, pentru a
atrage atenţia asupra acestei
forme de crimă organizată şi
pentru a influenţa în mod pozitiv
deciziile şi acţiunile guvernelor,
autorităţilor locale şi celorlalte
instituţii publice cu privire la
sclavia modernă. În egală
măsură, rolul acestei zile este
de a creşte nivelul de
conştientizare a populaţiei şi de
a stimula comunicarea şi
interacţiunea între organizaţiile
care activează în acest
domeniu. Pentru marcarea
acestei zile, începând cu luna

octombrie 2007, Agenţia Naţională Împotriva Traficului de
Persoane organizează, independent sau în colaborare cu
partenerii săi guvernamentali şi neguvernamentali,
campanii şi activităţi de prevenire la nivel naţional.  Agenţia
Naţională Împotriva 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.
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Lucrările edilitare din această
săptămână în Constanța

Conform graficului de lucru din săptămâna
14 - 20 octombrie al Primăriei Municipiului
Constanța, angajații societății Confort Urban
SRL continuă să reabiliteze trotuarele pe
strada Unirii, tronsonul delimitat de strada
Războieni și strada Zorelelor și pe bulevardul
Mamaia, între strada I.G. Duca și strada Mihai

Viteazul.
Concomitent,
se asfaltează
strada
Micșunelelor,
între strada
Mugurului și
sediul Secției
Nr. 5 de Poliție,
iar pe strada
Mihai Viteazul,
între strada
Traian și strada
Ferdinand, se
efectuează
lucrări de

frezare și asfaltare. De asemenea, echipele
administratorului drumului public intervin pe
străzile Alexandru Bogza, Prelungirea Eduard
Caudella, Dumitru Kiriac, Cella Delavrancea și
Sfântul Ioan Damaschin. Se amenajează noi
parcări pe strada Mugurului, în spatele blocului
22 și pe strada Arcului, în zona blocurilor I și
D1. Tot în această săptămână, se trasează
marcajele rutiere în zona trecerilor de pietoni și
se dezafectează cablurile neetichetate de pe
bulevardul Aurel Vlaicu, între strada Caraiman
și pasajul rutier de la IPMC.

Pe scurt. 14 - 20 octombrie 2019

Săptămâna prevenirii
traficului de persoane

Amenzi pentru nerespectarea
curățeniei în Constanța

Trotuarele din Constanța, parcurile și
chiar locurile de joacă devin, din ce în ce
mai des, locuri pline de mormane de coji
de semințe. Polițiștii locali acționează în
permanență pentru combaterea acestui
fenomen, iar cei care sunt
prinși în fapt nu numai că vor fi
puși să strângă mizeria făcută,
ci vor fi și sancționați
contravențional cu amenzi
cuprinse între 400 și 800 de lei.
Acțiunile polițiștilor locali cu
privire la respectare H.C.L.
184/2013  se desfășoară atât
pe marile bulevarde, cât și pe
aleile dintre blocuri, în locurile
cunoscute ca fiind zone unde
se produc astfel de
contravenții, dar și în funcție de
sesizările cetățenilor. În
ultimele două zile, agenții locali
au aplicat 13 sancțiuni în aces
sens. O altă problemă cu care
se confruntă polițiștii locali
constănțeni  este legată de
desfășurarea activităților de
picnic în afara spațiilor special
amenajate. Conform Legii
54/2012 este strict interzisă
aprinderea focului pentri așa-
zisele grătare pe străzi, în
parcări, în curţile interioare ale blocurilor,
pe spaţiile verzi, în cimitire şi oricare alte
locaţii care nu sunt special amenajate în
acest sens. Conform actelor normative în
vigoare, cei care desfăşoară activităţi de
picnic în afara zonelor special amenajate
sau a zonelor indicate pentru astfel de
activităţi, pot fi sancţionaţi cu o amendă

contravențională cuprinsă între 1.000 şi
3.000 de lei. În ultimele două zile, doi
constănțeni au fost sancționați pentru că
nu au respectat normele legale în
această privință. Reamintim numerele de

telefon la care cetățenii pot apela pentru
a semnala situații din sfera de
compentență a instituției - 0241/484.205
- Dispecerat sau 0799.606142
(WhatsApp). Ne dorim cu toții să locuim
într-o țară civilizată, din păcate însă,
drumul până acolo este presărat cu coji
de semințe și îmbâcsit cu fum de grătar.


