
În octombrie 2013, Armata Salvării a lansat un Răspuns European Împotriva 

Trafi cului de Ființe umane cu scopul de a reacționa în mod efi cient față de 

nevoile victimelor și supraviețuitorilor trafi cării, prin intermediul unei abordări 

unitare și coordonate care să acționeze dincolo de granițele și hotarele 

internaționale. Armata Salvării este profund dedicată luptei împotriva trafi cului 

de fi ințe umane indiferent de modalitatea de manifestare. Noi încercăm să dăm 

dovadă de grijă în restabilirea libertății și demnății acelora afectați.

Un număr mare de victime provine din Moldova/Ucraina și sunt trafi cate în UE prin 

intermediul Românei, în calitate de țară majoră de tranzit și țară de destinație. 

Pentru a consolida cooperarea transfrontalieră dintre țările-sursă, țările de tranzit și 

țările de destinație, Armata Salvării a desemnat un ofi țer de legătură pentru regiunea 

România/Moldova/Ucraina. Ofi țerul de legătură îndeplinește o sarcină crucială în calitate 

de punct de legătură stabil pentru partenerii și părțile interesate relevanți care se ocupă 

de programele de reintegrare durabile în cazul victimelor provenite din această regiune.

This project is co-funded 

by the Asylum, Migration 

and Integration Fund of 

the European Union



“Haideți să OPRIM 
traficarea ÎNAINTE  
să înceapă!”

În calitate de punct de legătură 
în cadrul rețelei de Combatere a 
Traficului de Ființe umane, ofițerul  
de legătură:

• Oferă ajutor practic victimelor/

potențialelor victime

• Oferă instruire/activități care cresc 

gradul de conștientizare grupurilor 

expuse riscului traficării

• Se ocupă de cereri provenite de la 

organizații din alte țări europene 

(spre exemplu, colectarea 

documentelor solicitate)

• Oferă consultanță partenerilor din 

țările de tranzit și țările de destinație

• Face legătura între părțile 

interesate și partenerii relevanți 

pentru programele de prevenție și 

reintegrare

 AHTinfo@eet.salvationarmy.org

 +373 76 077 845

Galina Chetroi
Ofițer de Legătură și Vicepreședintele Rețelei Europene Împotriva Traficului de 
Persoane a Armatei Salvării. Stabilită în Chișinău, Moldova.
 
“Scopul meu este să lupt împotriva traficului de ființe umane în Europa de Est. 
Obiectivul meu este să cresc gradul de conștientizare și să instruiesc tinerii 
pentru a-i împiedica să cadă în capcanele traficanților. Sunt dedicată construirii 
unei rețele puternice cu ONG-uri și părți interesate. Putem lupta doar împreună.”

Vă rog să nu ezitați să mă contactați:


