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“Foloseşte Internetul Cu grijă…Traficul de Minori are Feţe Ascunse!” 

Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane– avertizează să nu subestimăm riscul la 
exploatare şi trafic de minori prin utilizarea noilor mijloace tehnologice şi promovează 

prevenirea asupra acestui fenomen. 
 
O fată din judeţul Iaşi locuia cu bunica într-un oraş mic. Avea 17 ani, iar părinţii erau la muncă în străinătate. A cunoscut un băiat 
pe Messenger şi s-a hotărât să se întâlnească cu el şi în viaţa reală. Bărbatul cu care s-a întâlnit a violat-o şi a trimis-o acasă. Ea nu 
a spus nimic nimănui. După ceva timp, bărbatul a abordat-o pe stradă şi a ameninţat-o că v-a spune tuturor ce i-a făcut dacă nu 
vine cu el. A dus-o acasă unde a adus şi alţi bărbaţi cu care a obligat-o să aibă relaţii sexuale. Aceste episoade s-au repetat de mai 
multe ori până a fost descoperită de poliţie. După ce a depus mărturie a plecat din ţară împreună cu părinţii. 

 
Miercuri, 23 martie 2011, are loc conferinţa Finală a proiectului transnaţional REACT - 

“Creşterea gradului de conştientizare şi responsabilizare împotriva traficului de copii” la Roma, 
Italia. 

Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane este partener de implementare în cadrul 
acestui Proiect co-finanţat de către Comisia Europeană, prin programul DAPHNE şi coordonat de 
Salvaţi Copiii Italia. Proiectul a fost implementat simultan în Bulgaria de către Asociaţia Animus, în 
Danemarca de către Asociaţia Salvaţi Copiii Danemarca (Red Barnet) şi în România. 

Scopul proiectului este de prevenire a exploatării şi a traficului de minori, în special a 
cazurilor ce pot apărea prin utilizarea noilor mijloace tehnologice şi se doreşte a fi atins prin 
intermediul acţiunilor de îmbunătăţire a cunoştinţelor în rândul copiilor şi tinerilor aflaţi în situaţie 
de risc la trafic şi exploatare. 

Grupul ţintă al activităţilor de prevenire şi informare în România, identificat pe baza 
studiului de identificare a pattern-urilor şi a modalităţilor de utilizare a noilor mijloace tehnologice 



în rândul copiilor şi tinerilor din România, este reprezentat de minori şi tineri cu vârste cuprinse 
între 12 şi 18-20 ani. 

Cazul fetei din Iaşi, prezintă un caz tipic de minori aflaţi în situaţie de risc la exploatare şi 
trafic de minori prin intermediul noilor mijloace media. 

Noile mijloace tehnologice informatice pot deveni instrumente de exploatare a copiilor. 
Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane, coordonator al politicilor naţionale de 
luptă împotriva traficului de persoane, doreşte să evidenţieze nevoia de a nu subestima 
riscurile de exploatare şi trafic de minori asociate utilizării necorespunzătoare a noilor 
mijloace tehnologice. 

  
* * * 

 
Informaţii de background  
 

Prin exploatarea unei persoane se înţelege, executarea unei munci sau îndeplinirea de 
servicii în mod forţat ori cu încãlcarea normelor legale privind condiţiile de muncă, salarizare, 
sãnãtate şi securitate, ţinerea în stare de sclavie sau alte procedee asemãnãtoare de lipsire de 
libertate ori de aservire, obligarea la practicarea prostituţiei, la reprezentări pornografice în vederea 
producerii şi difuzãrii de materiale pornografice sau alte forme de exploatare sexualã, prelevarea de 
organe, efectuarea unor alte asemenea activitãţi prin care se încalcă drepturi şi libertãţi 
fundamentale ale omului. Prin traficul de minori se înţelege Recrutarea, transportarea, transferarea, 
găzduirea sau primirea unui minor cu scopul exploatãrii acestuia. 

În România, în 2010, 307 minori au fost identificaţi ca victime ale traficului de minori. 
Dintre aceştia, 270 au fost fete şi 37 au fost băieţi. Cei mai mulţi dintre aceşti copii au fost traficaţi 
sexual, atât în interiorul graniţelor ţării noastre cât şi extern. În acelaşi timp au existat cazuri de 
minori victime exploataţi şi prin obligarea la muncă, cerşetorie sau furturi precum şi minori 
exploataţi prin obligarea la reprezentări pornografice şi pe internet.  

Informaţiile cu privire la utilizarea noilor mijloace tehnologice în exploatarea şi traficarea 
minorilor sunt puţine datorită cazuisticii reduse, însă cu siguranţă este un fenomen aflat în continuă 
ascendenţă la nivel mondial şi naţional, internetul şi telefoanele mobile apărând din ce în ce mai des 
ca intrumente cheie în recrutarea sau exploatarea minorilor. Astfel, venim cu un pas înainte şi dorim 
să atragem atenţia asupra riscurilor asociate utilizării noilor mijloace tehnologice (în special a 
internetului şi telefoniei mobile) cu traficul de minori. 

Campanii similare au fost organizate în toate cele 4 ţări partenere ale proiectului 
transnaţional, în Italia fiind creată o pagină specială de Facebook, în Danemarca un site dedicat, în 
Bulgaria pagină de Facebook şi alte asemenea portaluri de informare în mediul virtual, în România, 
cu ajutorul şi a 10 adolescenţi ce au fost implicaţi în grupuri de lucru menite a dezvolta strategia şi 
materialele de campanie, pe lângă materialele de prevenire clasice şi o pagină specială pe Facebook 
precum şi un blog dedicat proiectului. 

Materialele de informare şi prevenire sunt disponibile şi pot fi descărcate pe paginile 
dedicate proiectului: 

http://www.facebook.com/pages/Traficul-de-minori-are-fete-ascunse-React/122475144475614 
http://traficdepersoane.wordpress.com 
De asemenea, informaţii suplimentare legate de acest proiect, precum şi alte informaţii 

relevante cu privire la fenomenul traficului de persoane se regăsesc pe website-ul reconfigurat 
al ANITP:  http://anitp.mai.gov.ro  

 

Foloseşte Internetul Cu Grijă…Traficul de minori are Feţe Ascunse! 
 


