
 

1 
 

 
 
 
 

COMUNICAT DE PRESĂ 
 
 

www.munca.info - punct unic de informare  
despre prevenirea exploatării prin muncă  

 
 
În perioada septembrie - decembrie 2020, Asociația eLiberare a desfășurat proiectul ”Rămâi 

în siguranță! O campanie de prevenire a exploatării prin muncă, în contextul pandemiei 

generate de COVID 19” în parteneriat cu Romanian Airport Services, cu sprijinul financiar 

Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin 

Granturile SEE 2014-2021. Proiectul s-a bucurat de sprijinul Ambasadei SUA la București, 

Ambasadei Regatului Unit la București, Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane, 

IOM - UN Migration, Justice&Care, Global Initiative - Resilience Fund, Blocul Național 

Sindical - BNS România, INCA România, FairWork, Fundația Ușă deschisă, ADPARE, 

LOGS precum și aeroporturile din București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Suceava, Bacău, 

Târgu-Mureș, Sibiu, Craiova, Oradea, Satu-Mare și Maramureș. 

 

În cadrul proiectului s-a dezvoltat platforma www.muncă.info, un punct unic de informare 

despre prevenirea exploatării prin muncă care a fost accesat, în perioada implementării 

proiectului, de peste 5028 utilizatori unici. De asemenea, s-au realizat materiale precum 

postere, flyere, carduri și două materiale video despre drepturile muncitorilor în străinătate și 

despre măsurile de siguranță personale care trebuie adoptate de orice cetățean român care 

își dorește să plece la muncă în străinătate. Aceste materiale au fost distribuite în cadrul 

aeroporturilor care au susținut proiectul, precum și la punctele de trecere a frontierei din 

vestul României. 

 

O componentă principală a proiectului a fost o campanie online, desfășurată pe paginile de 

social media ale Asociației eLiberare, dar și pe paginile organizațiilor care au susținut 

proiectul, despre cum o persoană poate repera eventuale pericole sau încălcări ale 

drepturilor ca muncitor în străinătate și unde poate cere ajutor. Materialele campaniei au fost 

distribuite și în numeroase grupuri de români în căutarea unui loc de muncă în străinătate, 

ajungând, în perioada implementării proiectului, la peste 216.254 utilizatori unici având și 

440.737 apariții ale materialelor pe rețeaua de socializare facebook. Materialele video 

dezvoltate în cadrul proiectului au fost vizualizate de  70.629 de utilizatori. 

 

În cadrul proiectului, Asociația eLiberare a dezvoltat și un instrument de evaluare a riscurilor 

la care se expune o persoană atunci când decide să plece la muncă în străinătate și a oferit 

ajutor profesionist prin consiliere din partea unui expert. Instrumentul de evaluare a fost 

completat de 213 de persoane în perioada implementării proiectului dintre care 5 au solicitat 

sprijin punctual din partea expertului. 
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“Pe durata desfășurării proiectul am dezvoltat o colaborare strânsă cu reprezentanți ai 

instituțiilor publice și private din România și alte țări din Europa. Am reușit să asigurăm 

suportul necesar începerii unui proces juridic într-un caz de exploatare și să identificăm alte 

situații cu potențial de a fi considerate situații de exploatare. Cu siguranță lupta împotriva 

traficului de persoane și a exploatării de orice natură nu se poate finaliza odată cu 

închiderea proiectului, însă prin intermediul acestuia s-au creat conexiuni și instrumente care 

să se autosusțină. Ne bucurăm și de faptul presa a fost interesată de acest proiect, 

comunicatul de presă având peste 20 de apariții, dar mai ales de oportunitățile pe care le-am 

avut să prezentăm acest proiect la radio și televiziune. Mulțumim tuturor celor care ne-au 

susținut în perioada de implementare și, ca echipă, rămânem aproape de cei care, în 

căutarea unui viitor mai bun se expun pericolelor traficului de persoane.”, spune Cristina 

Aftenii, managerul de proiect. 

 

Platforma www.munca.info rămâne activă și după încheierea proiectului, oferind sprijin și 

suport persoanelor care îl solicită. De asemenea, echipa eLiberare prezintă și promovează 

materialele dezvoltate prin proiectul care s-a încheiat, în cadrul tuturor evenimentelor și 

sesiunilor de formare pe care le organizează pentru profesioniștii din diferite domenii dar și 

în cadrul programului educațional de prevenire a traficului de persoane, adresându-se în 

special elevilor de clasa XI-XII dar și elevilor din cadrul școlilor profesionale care 

intenționează să părăsească România odată cu finalizarea studiilor.  

 

 
Persoană contact:  
Cristina Aftenii | cristina@eliberare.com | 0770238172 
 
 
 
Despre Programul Active Citizens Fund România 
 
Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. 
Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a 
consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, 
Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din 
Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de 
Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează 
în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al 
Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea 
societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o 
alocare totală de 46.000.000 Euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a 
sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea 
participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același 
timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai 
multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați 
www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și 
Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro 
 

http://www.munca.info/
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Despre eLiberare 
 
Asociația eLiberare construiește de peste 7 ani o mișcare socială împotriva traficului de 
persoane și a exploatării 
sexuale în România. 

 Peste 650.000 elevi informați în cadrul Școlii Altfel - soluție digitalizată oferită de 
Asociația eLiberare în parteneriat cu Ministerul Educației, prin care profesorii 
descarcă un plan de lecție și materialele necesare pentru a ține prezentări pe 
prevenire 

 Peste 25.000 de tineri informați în cadrul festivalurilor UNTOLD – campania 
https://banipebune.ro/ și https://www.untoldsecrets.ro/truth/ 

 Peste 100 de prezentări în diferite centre sau prin intermediul altor organizații non-
guvernamentale 

 Sesiuni de formare pentru 320 de asistenți sociali, 571 preoți, 39 inspectori de 
muncă, 265 lucrători comunitari și persoane care lucrează în ONG-uri sociale. 

 Sprijin constant pentru Centrele de primire în Regim de Urgență a victimelor 

 Parteneriate cu Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane pe campaniile 
mari publice derulate în ultimii ani 

 Proiecte internaționale derulate în parteneriat cu alte organizații de profil din Europa 

 Reuniuni internaționale ale organizațiilor de profil, sub umbrela Rescue Freedom 
International 

 Activitate continuă de advocacy 
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