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1. ECHIPA PROIECTULUI: 

Coordonator  proiect: Prof. Mardare Liliana 

Membri în echipa de proiect: Prof. Capmare Lavinia, Țenea Mioara, Popovici Anca, 

Mănăstireanu Diana, Mușat Carla 

2. PARTENERI  

 Poliția Tecuci 

 Judecătoria Tecuci 

 Bibliotecar, Luminița Vrabie 

 Asociația TINERII ȘI VIITORUL GALAȚI 

 IPJ Galați 

 Agenția Județeană Împotriva Traficului de Persoane 

3. JUSTIFICAREA PROIECTULUI 

Traficul de persoane reprezintă una dintre cele mai acute manifestări ale criminalităţii 

organizate transfrontaliere, cu consecinţe vizibile pentru victimele traficului şi efecte secundare greu 

de evaluat pe termen lung.  

Traficul de fiinţe umane şi cel de migranţi sunt unele dintre cele mai profitabile infracţiuni, 

situate din punct de vedere al veniturilor realizate pe al treilea, respectiv al patrulea loc în lume, după 

traficul de arme si cel de droguri. Statisticile EUROPOL arată că traficanţilor de persoane le revine 

anual un profit ilicit cuprins între 6 şi 9 miliarde USD.  

Spania şi Italia rămân principalele ţări de destinaţie ale traficului, în Europa.  

Traficul de fiinţe umane nu ne pândeşte la colţul străzii, nu ne bate la uşă, însă sărăcia, 

credulitatea, dorinţa de a avea o situaţie materială bună, neînsoţite de discernământ, pot transforma pe 

mulţi tineri în victime ale criminalităţii organizate - o lume inumană, în care traficanţii folosesc cele 

mai crude mijloace pentru a obţine bani dispunând fizic, psihologic şi economic de alţi oameni, 

transformându-i în sclavi, într-o lume în care sclavia a apus de mult, fără să ţină cont de faptul că 

fiinţele umane nu au preţ.  

4. SCOP:  

 Prevenirea traficului de ființe umane în rândul adolescenţilor din grupa de vârstă 15– 19 ani, 

elevi ai Liceul Tehnologic ,,Elena Caragiani”din Tecuci  prin: dobândirea unor informaţii 
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corecte despre traficului de ființe umane şi riscurile asociate  acestuia; dezvoltarea de 

abilităţi personale şi sociale; implicarea în activităţi de timp liber cu caracter artistic;  

5.OBIECTIVELE PROIECTULUI 

 Conştientizarea, către elevi, a riscului la care sunt expuşi  atunci când intră în contact 

cu persoane care le promit servicii în străinătate și în țară bine plătite. 

 Stabilirea rolului familiei şi cel al cercului de cunoscuţi în prevenirea acestor fapte, 

dar şi în comiterea lor;  

 Conştientizarea riscurilor de a deveni victimă a traficului de persoane, din punct de 

vedere individual, social şi legislativ; 

 Informarea populaţiei cu privire la aspectul penal al traficului intern şi internaţional de 

persoane; fapte ce intră în sfera acestei infracţiuni;  

 Definirea termenilor: trafic de persoane, exploatarea unei persoane, prevenţie, a 

recruta, traficant, victimă, protecţie, combatere, asistenţa victimelor; 

 Identificarea şi detalierea etapelor traficului de persoane;  Profilul recrutorului; 

Profilul victimei traficului de persoane;  

 Mituri privind traficul de persoane. 

 Dezvoltarea în rândul tinerilor a altor abilități : de comunicare, de socializare, abilități 

culturale, sportive. 

4. PERIOADA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI:  

 Octombrie 2018—iunie 2019 

5. GRUP ŢINTĂ:  Elevi din clasele a IX-XII ale Liceului Tehnologic ,,Elena Caragiani”din 

Tecuci.   

   8. BENEFICIARI:  

- direcţi:  40 elevi ai Liceului Tehnologic ,,Elena Caragiani”din Tecuci  cu vârsta cuprinsă între 15 

– 19 ani;   

- indirecţi: peste 100 de elevi ai Liceului Tehnologic Elena Cargiani, Tecuci, 10 profesori diriginţi, 

30 cadre didactice, 140 familii.  

  9.ZONA DE IMPLEMENTARE: Municipiul Tecuci,Liceul Tehnologic ,,Elena Caragiani”din 

Tecuci, zonele limitrofe ale municipiului. 

10. INDICATORI: 

a. CANTITATIVI: 
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- numărul de elevi implicaţi în proiect; 

- numărul de elevi participanţi la fiecare activitate; 

- numărul de activităţi realizate; 

b. CALITATIVI: 

- calitatea lucrărilor prezentate (portofolii, desene, picturi) 

- gradul de informare al beneficiarilor direcţi – chestionare pretest şi post-test 

- gradul de apreciere al activităţilor proiectului – chestionare de satisfacţie  
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12. DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR 

 

ACTIVITATEA 

- tema, conţinuturi, 

metodologie -   

Participanţi  Obiective  

 

Perioada de 

desfăşurare 

Responsabil Parteneri 

 

1.Ziua Europeană de Luptă 

împotriva traficului de 

persoane 

40 elevi de la 

clasele XIA, 

C, D, E, F, 

XIIA, C, D, 

E, F 

 O1 : Informarea şi conștientizarea 

elevilor cu privire la riscurile şi 

implicaţiile asociate traficului de 

persoane.  

O2 : În egală măsură, iniţiativa îşi 

propune să abordeze ambele 

dimensiuni ale traficului, 

respectiv cererea şi oferta care 

favorizează existenţa acestui 

fenomen. 

OCT. 2018 Profesor: 

Mardare 

Liliana 

 

- IPJ GALAȚI 

- Asociația TINERII ȘI 

VIITORUL GALAȚI 

- IPJ Galați 

- Agenția Județeană Împotriva 

Traficului de Persoane 

 

2. Alege să spui NU! 

Atelier  - crearea de afișe, 

postere, pliante. Realizarea 

unui stand cu produsele 

elevilor 

20 elevi – 

reprezentanţi 

ai tuturor 

claselor 

implicate în 

proiect; 

O1.Stabilirea unor reguli de grup; 

O2.Identificarea cunoştinţelor şi a 

atitudinii elevilor faţă de traficul 

de ființe umane; 

O3.Identificarea şi detalierea 

etapelor traficului de persoane;  

O4.Creionarera profilul 

recrutorului; 

O5.Creionarea Profilul victimei 

traficului de persoane;  

 

 

 

 

Noiembrie 

2018 

 Responsabili 

activitate:  

Prof. Capmare 

Lavinia, 

Mardare 

Liliana 

 

  

 

 

 

 

 

Psihologul școlar 

Prof. Țenea Mioara, 

Prof.Mușat Carla 
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3. Intenetul și traficul de 

persoane – Siguranța pe 

Internet 

40 elevi ai 

claselor a 

implicate în 

proiect; 

O1.Enumerarea riscurilor la care 

sunt expuşi copiii şi tinerii când 

utilizează internetul şi telefonia 

mobilă  

O2.Identificarea cazurilor în care 

internetul sau telefonia mobilă au 

fost utilizate în traficarea unor 

copii sau tineri sau în exploatarea 

acestora 

O3.Identificare  categoriile de 

elevi care au risc crescut   de a fi 

racolați de traficanții de persoane 

O4.Care sunt modalităţile prin 

care aceştia se pot proteja 

împotriva abuzurilor şi 

exploatării.  

 

 

 

 

 

Decembrie 

2018 

Responsabili 

activitate 

Mardare 

Liliana 

 

Psihologul școlar 

Prof. Mănăstireanu Diana 

Prof. Popovici Anca 

 Poliția Tecuci 

 Bibliotecarul școlii – Vrabie 

Luminița 

 

4.Înființarea unei trupe de 

teatru – spectacol 

 

15 elevi 

reprezentanţi 

ai claselor  

implicate în 

proiect; 

O1.Dezvoltarea abilităților de 

comunicare pe scenă, transpunere 

în rolul unui personaj, socializare. 

 

Noiembrie, 

decembrie – 

selecței 

+repetiții 

ianuarie 2019 

Responsabili 

activitate: 

Prof. Mardare 

Liliana 

Prof. Mușat 

Carla 

 

 

 

 

 

Psiholog școlar: Colea Violeta 

 

5. Ființele umane nu au 

preț 

 Vizionarea de filme 

documentare cu mărturii ale 

victimelor – masă rotundă 

 

40 elevi ai 

claselor  

implicate în 

proiect 

O1.Informarea şi sensibilizarea 

adolescentelor asupra riscurilor 

datorate traficul de persoane 

O2.Dezvoltarea abilităţilor de 

comunicare asertivă; 

O3.Cunoaşterea modului în care 

 

 

 

 

 

 

Responsabili 

activitate: 

 

Mardare 

Liliana, 

Capmare 

Psihologul școlar 

Prof. Țenea Mioara 

 Asociația TINERII ȘI 

VIITORUL GALAȚI 
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 curiozitatea şi presiunea grupului 

influenţează comportamentul 

individului; 

O4.Identificarea unor strategii de 

a evita traficul de persoane;   

 

februarie 

2019 

 

 

 

 

Lavinia  IPJ Galați 

 Agenția Județeană Împotriva 

Traficului de Persoane 

 

6.ACTIVITATEA 

 „Nu pune cătușe 

VISELOR, ci traficanților 

care le răpesc “  

Atelier de pictură 

20 elevi  

Beneficiari: 

elevii liceului 

prin 

vizionarea 

expoziției de 

pictură 

O1.Identificarea unor modalităţi 

de sensibilizare a comunităţii 

(şcolare, locale) în ceea ce 

priveşte fenomenul traficului de 

persoane;   

O2.Exprimarea emoţiilor şi 

atitudinilor generate de activităţile 

proiectului în forme de 

manifestare artistică: arte plastice, 

mişcare, artă în general   

 

 

 

Martie - 

 

Aprilie 2019 

Prof. 

Mardare 

Liliana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof.  Țenea Mioara 

Prof.Mănăstireanu Diana 

Viața mea, viața ta… viața 

noastră ! 

Activitate sportivă 

cros O1.Exprimarea emoţiilor şi 

atitudinilor generate de activităţile 

proiectului în forme de 

manifestare sportivă 

Mai 2019 Prof. 

Mardare 

Liliana 

Psihologul școlar 

Prof. de sport 

Prof. Popovici Anca 

 

8. Întocmirea raportului de 

evaluare finală  a 

proiectului. 

Echipa de 

proiect 

- Concluzii, documente elaborate, 

materiale, diseminarea 

informaților acumulate, 

continuarea activității în anul 

școlar viitor. 

 prof. Mardare 

Liliana, 

Capmare 

Lavinia 

Psihologul școlar 

 

           Întocmit, 

          Prof. Mardare Liliana 
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