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Planul Naţional de Acţiune 2006-2007 pentru implementarea Strategiei Naţionale 
Împotriva Traficului de Persoane pentru perioada 2006-2010 cuprinde un număr de 91 de 
activităţi, din care 27 de activităţi au avut caracter permanent, 8 anual, 6 semestrial, 2 
trimestrial. Un număr de 7 activităţi au avut ca termen de realizare luna decembrie 2006, 
10 luna martie 2007, 8 luna iunie 2007, 4 luna iulie 2007 şi 19 activităţi au avut ca termen 
de realizare luna decembrie 2007. 

Din numărul total de activităţi, 40 au fost în responsabilitatea ANITP, 12 în 
responsabilitatea ANITP în colaborare cu diferite instituţii cu atribuţii în domeniu şi 39 în 
responsabilitatea altor instituţii.  

 
În ceea ce priveşte activităţile prevăzute în perioada 2006-2007, precizăm că au 

fost realizate un  număr de 86 activităţi, 3 au fost parţial realizate iar un număr de 2 
activităţi nu au fost realizate, astfel:  
 în cadrul domeniului de acţiune privind Sistemul naţional integrat de monitorizare 

şi evaluare a fenomenului traficului de persoane, au fost realizate toate cele 9 
activităţi planificate; 

 în cadrul domeniului de acţiune privind Coordonarea interinstituţională au fost 
realizate un număr de 16 activităţi, , iar o activitate nu a fost realizată;  

 în cadrul domeniului de acţiune Prevenirea traficului de persoane, 23 activităţi au 
fost realizate, în timp ce o alta a fost parţial realizată; 

 în cadrul domeniului de acţiune privind Protecţia, asistenţa şi reintegrarea socială a 
victimelor, 24 activităţi au fost realizate, o activitate a fost realizată parţial, iar o alta 
nerealizată;   

 în cadrul domeniului de acţiune privind Combaterea traficului de persoane, 
cercetarea şi urmărirea penală a traficanţilor, au fost realizate toate cele 6 activităţi 
planificate;  

 în cadrul domeniului de acţiune privind Cooperarea internaţională, un  număr de 8 
activităţi au fost realizate, în timp ce una a fost parţial realizată. 
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Domeniul de acţiune A. Sistemul naţional integrat de 
monitorizare şi evaluare a fenomenului traficului de persoane 
 
 
Obiectiv A.1. Crearea şi dezvoltarea unui sistem naţional centralizat de 
evidenţă a datelor privind traficul de persoane 
 
 
Obiectiv A.1.a) – Realizarea bazei centralizate de date privind traficul de persoane 

REALIZAT 
Instituţia responsabilă: MIRA - ANITP  
Termen de realizare: Decembrie 2007  
 

În anul 2006 s-a realizat dotarea cu tehnică pentru  gestionarea bazei de date în 
proporţie de 100% la nivelul sediului central şi CR Bucureşti, Constanţa, Timişoara, 
Galaţi. În cursul anului 2007, dotarea cu tehnică de calcul atât a ANITP, cât şi a 
structurilor teritoriale subordonate,  s-a realizat în proporţie de 100% după cum urmează: 
-server de date  -2 buc. 
-staţii de lucru   -80 buc. 
-imprimante - 17 buc. 
-staţii de lucru portabile-17 buc. 
-autoturisme -9 buc. 

Atât la nivelul Agenţiei cât şi a Centrelor Regionale, dotarea cu echipamente 
tehnice   pentru o cât mai bună gestionare a bazei de date este completă, toate cadrele 
Agenţiei fiindu-le asigurate instrumentele necesare unei munci eficiente.  
Reţeaua de colectare şi distribuţie a datelor s-a stabilit a fi Reţeaua de Comunicaţii Voce-
Date a MIRA, deja funcţională. 

Referitor la asigurarea cu resurse umane pentru Compartimentul IT al ANITP, în 
organigramă sunt prevăzute 3 posturi, din care 2 posturi au fost ocupate. 
În ceea ce priveşte evidenţa victimelor traficului de persoane, a fost dezvoltat, pretestat şi 
validat, software-ul specializat (SIMEV), care  a devenit operaţional în ianuarie 2007.   
În anul 2007 au fost conectate la sistemul informatic 15 Centre Regionale, 30 de structuri 
din cadrul IGPF şi 43 structuri din cadrul IGPR - DGCCO cu un total de peste 280 de 
utilizatori.  

A fost creat un fisier in format Excel cu 103 contacte introduse (ONG-uri, structuri 
guvernamentale si organizatii internationale care dezvolta programe in aria prevenirii 
traficului de persoane si asistentei acordate victimelor acestuia). Fisierul este accesibil si 
se gaseste in computerul care deserveste serviciul  „Help-line” Numărul de ONG-uri, 
structuri guvernamentale, organizaţii internaţionale cu activitate în prevenirea traficului de 
persoane, asistenţa şi protecţia victimelor este înregistrat permanent în lista deja existentă 
a serviciilor anti-trafic. 

Numărul de proiecte/măsuri, interne şi regionale desfăşurate în domeniul antitrafic 
în perioada 2006-2007 a fost de 25. 
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Obiectiv A.1.b) – Dezvoltarea de indicatori comuni pentru colectarea datelor  

REALIZAT 
Instituţia responsabilă: MIRA-ANITP 
Termen de realizare: Decembrie 2006 
 

Pentru obţinerea de informaţii relevante cu privire la dinamica fenomenului, au fost 
dezvoltate două instrumente de lucru: fişa de evaluare iniţială şi fişa de asistenţă a 
victimei, împreună cu metodologia necesară completării datelor. 

Fişa de evaluare iniţială a victimei cuprinde un număr de 34 indicatori comuni 
referitori la cetăţenie, mediul de provenienţă, starea civilă, perioada de trafic (modul de 
recrutare şi transportare, ţara de destinaţie, tipul de exploatare, abuzuri suferite). Aceasta a fost 
transmisă şi negociată cu instituţiile partenere şi cu organizaţiile neguvernamentale implicate, 
convenindu-se ca fiecare instituţie/organizaţie să transmită datele în conformitate cu atribuţiile 
sale. 

ANITP a devenit operator de date cu caracter personal, înregistrat cu nr. 4916 la 
Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, iar 
toţi utilizatorii sistemului au autorizaţii de acces la informaţii clasificate. Accesul la date 
se face diferenţiat, pe nivele de acces, în funcţie de utilizator, folosind Reţeaua de 
Comunicaţii Voce-Data a MIRA, printr-un canal criptat. 
Au fost elaborate şi diseminate Centrelor regionale ANITP 3 tipuri de fişe destinate 
evaluării iniţiale a cazului, colectării datelor în domeniul asistenţei şi monitorizării.   
 
 
Obiectiv A.1.c) – Adoptarea şi implementarea unei metodologii unitare de colectare 
şi de actualizare a datelor şi informaţiilor, luarea în evidenţă şi monitorizarea 
victimelor traficului intern sau aflate în dificultate pe teritoriul altor ţări 

REALIZAT 
Instituţia responsabilă: MIRA - ANITP  
Termen de realizare: Iunie 2007  
 

A fost elaborată metodologia necesară completării indicatorilor conţinuţi în fişa 
victimei, informaţii ce sunt furnizate  de către structurile specializate ale poliţiei şi poliţiei 
de frontieră, precum şi metodologia destinată indicatorilor referitori la asistenţa acordată 
victimelor, informaţii ce sunt colectate de către lucrătorii Centrelor Regionale ale ANITP 
de la furnizorii de servicii specializate de asistenţă, publici şi privaţi (DGASPC, DAS, 
SPAS, ONG). 

Metodologia de lucru, implementată în sistemul informatic, permite completarea 
operativă a câmpurilor cu informaţiile specifice obţinute în practica profesională în 
activităţile de prevenire şi combatere a traficului de persoane sau în cea de asistenţă a 
victimelor. Analiza cantitativă şi calitativă încrucişată a informaţiilor obţinute prin 
răspunsurile furnizate de către operatorii autorizaţi permite specialiştilor ANITP 
radiografierea periodică a dinamicii fenomenului traficului de persoane şi formularea de 
concluzii şi recomandări pentru prevenirea victimizării, precum şi pentru asistenţa 
acordată victimelor. 

Toţi utilizatorii sistemului au autorizaţii de acces la informaţii clasificate. 
Utilizatorii din instituţiile partenere menţionate au acces doar pentru completarea datelor 
privind indicatorii specifici activităţii lor. Aceştia pot accesa doar datele necesare 
îndeplinirii atribuţiilor  de serviciu, accesul fiind limitat atât în ceea ce priveşte numărul 
indicatorilor, cât şi numărul de persoane. Astfel, datele personale pot fi accesate doar de 
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către utilizatorul care le-a introdus, iar datele statistice sunt accesibile, pentru 
indicatorii specifici, pe nivele ierarhice. 

Pentru a avea un bun control al informaţiilor introduse şi pentru coerenţa datelor 
statistice, dreptul de ştergere şi modificare a acestora este oferit unui număr restrâns de 
utilizatori, iar toate operaţiile asupra datelor sunt păstrate în tabele de tip jurnal.  
 
 
Obiectiv A.1.d) – Încheierea de protocoale de colaborare cu privire la schimbul de 
date cu toate instituţiile şi organizaţiile relevante, guvernamentale şi 
neguvernamentale, naţionale şi internaţionale şi cu reţelele hoteliere, firmele de 
transport internaţional, taxi, construcţii, impresariat, recrutare a forţei de muncă 
etc. pentru informarea, identificarea şi semnalarea aspectelor referitoare la traficul 
de persoane 

REALIZAT 
Instituţia responsabilă: MIRA - ANITP  
Termen de realizare: Iunie 2007  
 

În perioada de referinţă au fost încheiate 43 de protocoale care fac referire la 
schimbul de date si informaţii, la nivel central şi teritorial; 4 în anul 2006 şi 39 în 2007. 
Principalele instituţii cu care au fost încheiate aceste protocoale sunt: Poliţia naţională, 
Poliţia de frontieră, Jandarmeria română, ANPDC, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Tineretului, ONG. 
 La data de 13.09.2006, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 
Ministerul Internelor şi Reformei Administrative şi Consiliul Superior al Magistraturii au 
semnat „Protocolul de cooperare pentru operaţionalizarea bazei de date privind 
cazuistica din domeniul traficului de persoane şi a traficului de migranţi”, pentru 
permiterea accesului procurorilor DIICOT la bazele de date necesare în activitatea de 
investigaţii şi urmărire penală inclusiv în domeniul combaterii traficului de persoane. 
 
 
Obiectiv A.1.e) - Stabilirea canalelor de comunicare şi a punctelor de contact pentru 
schimbul de date între instituţiile cu atribuţii pe linia investigării şi urmăririi în 
justiţie a cazurilor de trafic de persoane 

REALIZAT 
Instituţia responsabilă: MIRA (IGPR – DGCCO) 
Termen de realizare: Decembrie 2006 
 

A avut loc cea de-a 3-a Întâlnire Naţională a Poliţiştilor care lucrează pe linia 
combaterii traficului de fiinţe umane şi migraţiei ilegale, la care au participat 30 
reprezentanţi din cadrul DGCCO. Această reuniune reprezintă, în acelaşi timp, şi cea de-a 
doua Întâlnire a membrilor Compartimentelor Reflex la nivel naţional (alcătuite din 
ofiţeri din cadrul DGCCO, IGPF şi DGIPI), constituind astfel un demers menit să dezvolte 
cunoaşterea inter-personală, care să ducă pe viitor la o şi mai bună colaborare.  
La această întâlnire au participat şi reprezentanţi din cadrul Poliţiei de Frontieră, Ministerului 
Public, Ministerului Justiţiei, Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane, ONG-uri, 
dar şi ofiţeri de legătură acreditaţi la Bucureşti.  
Reprezentanţii Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate şi cei ai Poliţiei de 
Frontieră au prezentat anumite cazuri specifice soluţionate pe linia traficului de persoane şi a 
migraţiei ilegale. 
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La sediul EUROPOL de la Haga s-a desfăşurat Conferinţa experţilor în trafic de 
fiinţe umane, la care a participat un reprezentant al DGCCO, reprezentanţi ai statelor membre 
şi candidate, organizaţii internaţionale şi reprezentanţi EUROPOL.  
Lucrările acestor întâlniri au cuprins prezentări ale unor operaţiuni anti trafic, rapoarte ale 
UNODC (United Nations for Drugs and Crime) şi SIOD (Serviciul de Informaţii şi Investigaţii 
Sociale din Olanda), precum şi intervenţii ale reprezentanţilor UE, respectiv organizaţiilor 
internaţionale. 

În urma reorganizării Direcţiei Generale  de Combatere a Criminalităţii  
Organizate, a fost înfiinţată Direcţia de Combatere a Traficului de Persoane, cu 
următoarele componente: Serviciul de Combatere a Traficului de Fiinţe Umane, Serviciul 
de Combatere a Traficului de Migranţi, Serviciul de Combatere a Traficului de Minori şi 
Organe, Centrul de Resurse pentru Combaterea Traficului de Persoane. În noua 
organizare, au fost păstrate punctele de contact pentru schimbul de date între Direcţia nou 
creată şi celelelalte instituţii cu atribuţii pe linia investigării şi urmăririi în justiţie a 
cazurilor de trafic de persoane, menţinând canalele de comunicare şi punctele de contact 
cu MP, MJ, SRI, SIE, DSOI, DGIPI, IGPFR, ORI, SECI, EUROPOL, INTERPOL, 
EUROJUST, OIM. 
 
 
Obiectiv A.1.f. - Conectarea bazei centrale de date cu instituţiile implicate în 
prevenirea şi combaterea  traficului de persoane şi acordarea asistenţei necesare 
victimelor traficului de persoane   

REALIZAT  
Instituţia responsabilă: MIRA - ANITP  
Termen de realizare: Martie 2007  
 

Au fost conectate la sistemul informatic cele 15 Centre Regionale, precum şi 30 
structuri din cadrul IGPF şi 43 structuri din cadrul IGPR - DGCCO, cu un total de 280 de 
utilizatori.  

În cazul celor 15 Centre Regionale, pentru Alba-Iulia, Cluj-Napoca, Târgu-Mureş, 
Braşov, Craiova, Piteşti acesul nu este direct, ci folosind terminalele de la nivelul 
structurilor judeţene BCCO. 
 
 
Obiectiv A.1.g) – Diseminarea informaţiilor către instituţiile cu competenţe în 
domeniu din ţară şi străinătate   

REALIZAT 
Instituţia responsabilă: MIRA - ANITP  
Termen de realizare: permanent   
 

În anul 2006 a fost realizat site-ul web al ANITP, disponibil la adresa 
anitp.mira.gov.ro, cu un număr de 31 de pagini în limbile română şi engleză.  
Site-ul ANITP este funcţional şi actualizat permanent. În prezent, acesta conţine 35 de 
pagini în limbile română şi engleză, prin intermediul cărora sunt difuzate 201 documente 
în limba română şi 62  documente în limba engleză. Site-ul cuprinde documentele de 
interes public în conformitate cu Legea 544/2001, actele normative care reglementează 
organizarea şi funcţionarea ANITP, structura organizatorică, atribuţiile serviciilor, 
programul de funcţionare, programul de audienţe al ANITP, numele şi prenumele 
persoanelor din conducere şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor 
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publice, coordonatele de contact, programele şi strategiile proprii, lista documentelor 
produse şi/sau gestionate potrivit legii, modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau 
a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului 
de acces la informaţiile de interes public solicitate. 

Pe parcursul anului 2007, site-ul Agenţiei, http://anitp.mai.gov.ro a fost accesat de 
23464 ori. Cele mai multe accesări au vizat pagina de angajări (6444), structura Agenţiei 
(1293), conducerea Agenţiei (1042), informaţiile privind traficul de persoane (1241). 
 
 
Obiectiv A.2. Cercetarea şi evaluarea periodică a caracteristicilor, 
dimensiunilor şi evoluţiei fenomenului traficului de persoane  
 
 
Obiectiv A.2.a) – Realizarea unor evaluări periodice pentru identificarea tendinţelor 
de evoluţie a fenomenului  

REALIZAT 
Instituţia responsabilă: MIRA - ANITP  
Termen de realizare: semestrial  
 

A fost elaborat studiul: „Accesul victimelor traficului de persoane la serviciile de 
asistenţă şi protecţie”. Acesta şi-a propus să analizeze atât poziţionarea victimelor faţă de 
serviciile de asistenţă şi protecţie existente în România, cât şi modalitatea şi gradul   în 
care anumiţi factori conduc la excluziunea victimelor de la aceste servicii.  
 Cercetarea a constat într-o documentare cu privire la legislaţia din domeniu şi 
situaţia serviciilor de asistenţă şi protecţie destinate victimelor. Aceasta s-a materializat 
prin  realizarea de interviuri cu specialiştii implicaţi în furnizarea de asistenţă victimelor, 
atât din mediul public, cât şi din cel privat, prin  intervievarea a 14 victime aflate fie  în 
asistenţă în regim rezidenţial, fie monitorizate de către specialiştii  Centrelor Regionale ale 
Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane. Cercetarea de teren s-a desfăşurat în 
perioada martie-aprilie 2007, în judeţele Galaţi, Constanţa, Timiş, Alba, Cluj, Giurgiu, 
Argeş şi Călăraşi. 

Concluzia esenţială a cercetării este că excluziunea victimelor de la serviciile de 
asistenţă şi protecţie este determinată de către o serie de factori de natură individuală, 
structurală sau de factori care ţin de mediul de rezidenţă al victimelor, astfel că, 
neaccesarea acestor servicii nu poate fi interpretată ca un refuz al victimelor de a beneficia 
de asistenţă.  
 
 
Obiectiv A.2.b) – Informarea periodică a publicului asupra evoluţiei fenomenului în 
urma cercetării şi evaluării periodice a acestuia   

REALIZAT  
Instituţia responsabilă: MIRA - ANITP  
Termen de realizare: semestrial  
 

În anul 2007, fenomenul traficului de persoane a cunoscut cel puţin 460 de 
prezenţe mediatice. Astfel, 24 publicaţii din presa centrală (Adevărul, Realitatea 
Românească, România liberă, Ziua, Cotidianul, Atac, Curentul, Evenimentul Zilei, 
Gardianul, Libertatea, Gândul, Cronica Română, Jurnalul Naţional, Curierul Naţional, Azi, 
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7 Plus, Ultima oră, Ziarul, Click, Can-can, Top Business, Play Boy, Pentru Patrie, Poliţia 
Română), 11 din presa teritorială şi locală (Eveniment – Moldova, Hunedoreanul, Ziua de 
Vest, Şansa buzoiană, Frontal de Buzău, Viaţa Buzăului, Gazeta de Prahova, Prahova, 
Amprenta – Buzău, Monitorul de Neamţ, Ieşeanul) şi cinci agenţii de presă (Rompres, 
Mediafax, Reuters, Prompt Media, Amos News) au găzduit materiale (interviuri, anchete, 
ştiri, fotografii etc.) referitoare la traficul de persoane. Dintre acestea, 429 au apărut în 
presa centrală, iar 31 în presa locală. 

În presa audio-vizuală, fenomenul traficului de persoane a cunoscut cel puţin 127 
de  apariţii. Din totalul materialelor, 64 au fost transmise de posturile Tv centrale (Prima 
TV, Pro TV, Antena-1, Realitatea TV, TVR 1, Antena-3, B1 TV), 60 de posturile de radio 
centrale (Europa FM, Info Pro, Radio România Actualităţi, BBC, Radio Total) şi 3 de 
televiziunile din Marea Britanie (Chanel 4), Italia (TG 24) şi Spania (New Atlantic).  

Totodată, în anul 2007, Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane a 
cunoscut un număr de 179 apariţii mediatice (108 în presa scrisă centrală, 44 în cea 
audio-vizuală centrală şi 37 în presa scrisă locală). Subiectele intens mediatizate 
referitoare la ANITP au fost: numărul de telefon al serviciului info-line în cotidiane (14 
apariţii- 3 în Jurnalul Naţional, 4 în Libertatea şi 7 în Evenimentul Zilei), operaţionalizarea 
centrelor regionale şi statisticile publicate de ANITP (21), campania de prevenire a 
traficului de persoane desfăşurată în parteneriat cu Marea Britanie şi OIM (9), celelalte 
făcând referire la campania „Ai grijă, tu plăteşti!” (14), colaborarea pe plan internaţional, 
proiectul „Coordonarea victimelor în procesul penal” implementat cu Ambasada SUA la 
Bucureşti, lansarea campaniei „Fereşte-te de ocazii, perfecte cu locuri de muncă perfecte” 
(17). 

În cadrul tuturor prezenţelor mediatice ale fenomenului traficului de persoane, atât 
în presa scrisă cât şi în cea audio-vizuală, s-a avut cu precădere dorinţa de informare a 
publicului larg despre caracteristicile fenomenului în România, despre dimensiunile şi 
cauzele acestuia, precum şi prezentarea evaluărilor fenomenului dar şi ale cercetărilor din 
domeniu. 

În cursul anului 2007, ANPDC şi organizaţia „Salvaţi Copiii” au semnat un 
protocol de colaborare în vederea realizării unei evaluări a eficienţei centrelor de tranzit 
pentru copii repatriţi neacompaniaţi şi/sau victime ale traficului create în perioada 2004-
2006. Raportul acestei evaluări a fost prezentat în cursul lunii noiembrie 2007, în cadrul 
unei conferinţe de presă organizate de către ANPDC, Salvaţi Copiii şi ANITP.  
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Domeniul de acţiune B. Coordonarea interinstituţională 
 
 
Obiectiv B.1. Îmbunătăţirea coordonării sistemului naţional anti-trafic 
 
 
Obiectiv B.1.a)  Organizarea de întâlniri periodice ale GIL pentru analizarea şi 
evaluarea activităţilor desfăşurate de instituţiile cu responsabilităţi în prevenirea şi 
combaterea traficului de persoane şi asistenţa acordată victimelor traficului de 
persoane   

REALIZAT 
Instituţia responsabilă: GIL  
Termen de realizare: trimestrial  
 

În urma desfăşurării celor 3 întâlniri ale GIL au fost emise un număr de 7 
recomandări cu privire la actualele şi viitoarele proiecte comune şi procedurile ce trebuie 
urmate de către toate instituţiile din cadrul GIL. 

În cadrul celor 3 întâlniri ale GIL au fost supuse spre analiză, consultare sau 
informare  un număr de 4 materiale (Hotărârea Guvernului 1238/2007 privind 
implementarea standardelor naţionale specifice pentru serviciile de asistenţă şi protecţie a 
victimelor traficului de persoane precum şi prezentarea Programului de Interes Naţional 
privind asistenţa victimelor traficului de persoane, Planul Naţional de Acţiune 2008-2010 
pentru implementarea Strategiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane pentru 
perioada 2006-2010). 

Agenda de lucru pentru toate cele 3 întâlniri ale GIL au cuprins: prezentarea 
activităţilor desfăşurate în domeniul traficului de persoane de către instituţiile cu atribuţii 
în domeniu şi responsabilităţile acestora prevăzute pentru anul 2007 în Planul Naţional de 
Acţiune 2006-2007 pentru implementarea Strategiei Naţionale împotriva Traficului de 
Persoane 2006-2010, analiza activităţilor prevăzute de PNA, probleme identificate în 
cadrul activităţilor de monitorizare a asistenţei acordate victimelor, căutarea soluţiilor 
pentru o cât mai eficientă identificare şi asistenţă a victimelor traficului de persoane,  
propunerea de constituire a Grupului tematic de lucru în domeniul asistenţei victimelor 
traficului de persoane, identificarea metodelor de cooperare pe activităţi pentru 
îndeplinirea obiectivelor cuprinse în PNA.  În cadrul unei întâlniri GIL a fost atinsă şi 
problematica violenţei în familie, fenomen conex şi favorizant al fenomenului traficului de 
persoane 
 GIL nu a luat în discuţie cazuri concrete de asistenţă, deşi în practica colaborării 
interinstituţionale acestea au existat.  
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Obiectiv B.1.b)  Armonizarea obiectivelor Strategiei Naţionale împotriva traficului 
de persoane cu cele din cadrul altor strategii şi planuri de acţiune care au relevanţă 
pentru prevenirea şi combaterea traficului de persoane şi asistenţa acordată 
victimelor acestuia (protecţia copilului, combaterea discriminării, egalitatea 
oportunităţii de şanse, combaterea criminalităţii organizate, etc.)  

REALIZAT 
Instituţia responsabilă: GIL  
Termen de realizare: permanent  
 

În cadrul întâlnirilor GIL au fost analizate planurile naţionale de acţiune ale IGPR, 
IGPF, IGJR, ANES, ANPDC, MAp. S-a concluzionat faptul că acestea sunt în 
concordanţă cu cel al ANITP şi prezintă măsuri de acţiune comune privind instruirea 
specialiştilor în domeniul traficului de persoane, prevenirea şi combaterea traficului de 
persoane, protecţia copiilor şi combaterea discriminării.  

De aceea s-a stabilit realizarea obiectivelor în termenele fixate şi cooperarea 
instituţiilor pentru eficienţă maximă.  

În vederea eficientizării acţiunilor comune viitoare, proiectul Planului Naţional de 
Acţiune 2008-2010 a fost prezentat în ultima întâlnire a GIL şi trimis tuturor partenerilor, 
pentru a formula propuneri şi observaţii, pe baza experienţei cumulate. 
 
 
Obiectiv B.2. Consolidarea rolului Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului 
de Persoane de coordonator naţional al activităţilor împotriva traficului de 
persoane 
 
 
Obiectiv B.2.a)  Dezvoltarea capacităţii operaţionale, a resurselor umane şi 
financiare ale ANITP  

REALIZAT 
Instituţia responsabilă: MIRA - ANITP  
Termen de realizare: permanent  
 
Dotările tehnice ale ANITP: 
-server de date  -2 buc. 
-staţii de lucru   -80 buc. 
-imprimante - 17 buc. 
-staţii de lucru portabile-17 buc. 
-autoturisme -9 buc. 
-videoproiectoare-15 buc. 
-Aparat foto digital-1buc. 
-aparate de multiplicat-10 buc. 

În luna septembrie 2006, a fost organizată o sesiune de pregătire, pentru personalul 
nou încadrat în Centrele Regionale ANITP. În luna mai, 2007, a fost organizată o sesiune 
de pregătire pentru coordonatorii Centrelor regionale ale ANITP. 

Un număr de 20 de cadre au beneficiat de cursuri de specializare, organizate de 
MIRA. 
 În iunie 2007 s-a organizat o sesiune de pregătire cu întreg personalul ANITP. Pe 
parcursul a 3 zile au fost abordate teme specifice activităţilor desfăşurate la nivelul 
ANITP. 
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Au fost organizate stagii de pregătire, în funcţie de nevoile de personal încadrat.       
La sfârşitul anului 2007, din totalul de 100 de posturi erau încadrate 83 de posturi 

astfel: 43 de posturi în structura centrală a Agenţiei şi 40 de posturi în centrele regionale. 
Bugetul propriu aprobat al ANITP a fost în valoare totală de 5341 mii RON 

(aproximativ 1.9 milioane EURO).   
 
 
Obiectiv B.2.b)  Implementarea de parteneriate între ANITP şi parteneri 
instituţionali şi organizaţionali, din ţară şi străinătate   

REALIZAT 
Instituţia responsabilă: MIRA - ANITP  
Termen de realizare: permanent  
 

În perioada de referinţa au fost implementate un număr de 11 protocoale de 
colaborare în anul 2006 şi 55 de  protocoale în anul 2007, la nivel central şi teritorial, cu 
instituţiile publice şi private cu atribuţii în domeniu. 
 În perioada raportată, reprezentanţii ANITP au participat la 13 întâlniri, seminarii 
şi grupuri de lucru desfăşurate în comun cu partenerii instituţionali şi organizaţionali.  
Au fost implementate sau sunt în curs de implementare un număr de 24 proiecte comune 
cu ONG-uri sau instituţii guvernamentale: Caritas, Conexiuni Deva, OIM, EURODEMOS, 
SCOP Timişoara, etc. 
 În ceea ce priveşte colaborarea cu  instituţiile din străinătate, ANITP a  semnat 6 
declaraţii de parteneriate (Departamentul pentru Drepturi şi Egalitate a Şanselor- Italia, 
Ministerul Justiţiei din Polonia, Serviciul  de Poliţie al Irlandei de Nord, UKHTC, Salvaţi 
Copiii Italia, Organizaţia Regiunea Lazio-Italia)  cu diferite instituţii publice sau private, 
pentru demararea de proiecte comune sau pentru o mai bună coordonare a activităţilor în 
cadrul unor programe internaţionale în domeniul traficului de persoane.  
 
 
Obiectiv B.2.c) – Centralizarea periodică de către ANITP a datelor statistice 
referitoare la traficul de persoane, în condiţiile legii, primite de la instituţiile şi 
organizaţiile implicate   

REALIZAT 
Instituţia responsabilă: MIRA - ANITP  
Termen de realizare: semestrial  
 

Semestrial au fost centralizate de către ANITP, datele statistice furnizate de către 
instituţiile implicate în identificarea victimelor traficului de persoane, precum şi totalul 
victimelor asistate de către centrele de stat şi organizaţiile neguvernamentale.    
Fişele de evidenţă ale victimelor furnizate de către instituţiile şi organizaţiile abilitate sunt 
centralizate.  

 La nivelul celor 2 ani de referinţă, 2006-2007, cu ajutorul informaţiilor primite din 
partea  tuturor instituţiilor şi organizaţiilor implicate în domeniul traficului de persoane, au 
fost întocmite Rapoarte de progrese, Rapoarte semestriale precum şi Rapoarte anuale 
privind Situaţia Traficului de Persoane în România.   
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Obiectiv B.3. Îmbunătăţirea coordonării în domeniul traficului de copii 
 
 
Obiectiv B.3.a) – Extinderea numărului de membri activi ai GTL pentru prevenirea 
şi combaterea traficului de copii  

REALIZAT 
Instituţia responsabilă: ANPDC   
Termen de realizare: martie 2007  
 

Subgrupul pentru coordonarea şi evaluarea activităţii de prevenire şi combatere a 
traficului de copii (GTL) funcţionează în coordonarea ANPDC şi a fost constituit în baza 
HG nr. 1295/2004, prin Ordinul comun nr. 123/429/10.11.2004 al ANPCA (ANPDC) şi 
MAI (MIRA). Potrivit ordinului comun menţionat, Subgrupul  este constituit la nivel de 
experţi şi cuprinde un număr de 9 membri, reprezentanţi ai ministerelor şi ai altor instituţii 
centrale cu atribuţii în domeniul protecţiei drepturilor copilului, al prevenirii şi combaterii 
traficului de persoane, respectiv:  câte 2 membri desemnaţi de către ANPDC şi MIRA 
(DGCCO şi IGPF) şi câte 1 membru desemnat de către MMFES, MECT, MJ, MSP şi 
MAE (Direcţia Generală de Afaceri Consulare). 

Ţinând cont de necesitatea implementării conjugate a Planului naţional de acţiune 
privind prevenirea şi combaterea traficului de copii (aprobat prin HG nr.1295/2004) şi a 
Planului naţional de acţiune privind prevenirea şi combaterea abuzului şi exploatării 
sexuale a copiilor în scopuri comerciale (aprobat prin HG nr. 1504/2004), a implicării 
permanente a mai multor instituţii sau compartimente din cadrul unor ministere, precum şi 
de evoluţiile survenite în organizarea dispozitivului naţional privind prevenirea şi 
combaterea traficului de persoane, cu precădere înfiinţarea şi dezvoltarea Agenţiei 
Naţionale Împotriva Traficului de Persoane, numărul de membri activi ai GTL a fost 
extins la 18, prin adăugarea efectivă de noi membri din cadrul: ANITP, ORI, Direcţia de 
Paşapoarte, Investigaţii Criminale (IGPR), MAE (Direcţia OSCE, Drepturile Omului), 
DGASPC Sector 2 Bucureşti. 

În această componentă extinsă, membrii Subgrupului au activat în reuniuni 
punctuale pe teme specifice, precum şi prin colaborarea operativă curentă. 
 Extinderea formală a numărului de membri ai GTL urmează a fi luată în 
considerare începând cu anul 2008, în relaţie cu reorganizarea internă a ANPDC, conform 
HG nr. 1168/26.09.2007 pentru modificarea şi completarea HG nr. 1432/2004 privind 
atribuţiile, organizarea şi funcţionarea ANPDC şi cu aprobarea prin hotărâre de guvern a 
proiectului Strategiei Naţionale în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului 
pentru perioada 2008-2013 şi a Planului operaţional aferent, precum şi în relaţie cu 
elaborarea noilor planuri naţionale de acţiune referitoare la problematica abuzului, 
exploatării sau traficării copiilor. 
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Obiectiv B.3.b) – Specializarea membrilor activi ai GTL pentru prevenirea şi 
combaterea traficului de copii   

REALIZAT 
Instituţia responsabilă: ANPDC   
Termen de realizare: martie 2007  
 

În luna aprilie 2007, prin colaborarea dintre ANPDC, ANITP şi Primăria oraşului 
Viena, au fost organizate două sesiuni de instruire la Bucureşti – cu participarea 
membrilor activi ai Subgrupului, inclusiv ai reprezentanţilor ANITP (un total de 20 de 
instituţii şi organizaţii reprezentate de 42 de persoane, din care 19 membri şi invitaţi 
permanenţi ai Subgrupului) - şi la Suceava – cu participarea ANPDC, a reprezentanţilor 
DGASPC din 6 judeţe din Estul ţării şi a reprezentanţilor instituţiilor subordonate celor 
reprezentate în Subgrup, inclusiv ANITP (15 instituţii şi organizaţii reprezentate de un 
total de 40 de persoane, din care 7 membri şi invitaţi permanenţi ai Subgrupului).  

În cursul lunii iunie 2007, ANPDC a organizat la Bucureşti, în colaborare cu 
Programul ILO-IPEC şi  Programul Consiliului Europei «Să construim o Europă cu şi 
pentru copii – Prevenirea violenţei împotriva copiilor», Seminarul tehnic naţional privind 
prevenirea şi combaterea violenţei împotriva copiilor. În relaţie cu problematica traficului 
de copii, acest seminar naţional a avut rolul de a pregăti atât membrii Subgrupului (GTL), 
cât şi ansamblul partenerilor instituţionali pentru noua abordare integrată a problematicii 
protecţiei copilului împotriva neglijării şi a diverselor forme de abuz, exploatare şi 
traficare, corespunzătoare atât conceptului global de prevenire a violeneţei împotriva 
copilului, promovat la nivel european şi internaţional, cât şi orientărilor politice prevăzute 
în cadrul proiectului Strategiei naţionale în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor 
copilului pentru perioada 2008-2013. La acest seminar au participat 15 membri activi ai 
Subgrupului, instituţii publice locale (DGASPC), organizaţii neguvernamentale şi 
organizaţii internaţionale.  
 
 
Obiectiv B.3.c) - Înfiinţarea în cadrul ANPDC a unui compartiment specializat 
pentru protecţia copilului împotriva abuzului, neglijării, exploatării şi traficului care 
să includă Secretariatul GTL pentru prevenirea şi combaterea traficului de copii 

NEREALIZAT 
Instituţia responsabilă: ANPDC   
Termen de realizare: iunie 2007  
 

Înfiinţarea unui compartiment specializat integrat - prin unificarea celor două 
unităţi specializate existente în cadrul ANPDC, respectiv Secretariatul Tehnic al 
Subgrupului şi Unitatea Specializată în Munca Copilului, precum şi prin includerea în 
cadrul acestuia, a atribuţiilor privind problematica abuzului, a neglijării şi a altor 
problematici circumscrise domeniului violenţei împotriva copilului – constituie pentru 
ANPDC un obiectiv operaţional important în cadrul unui obiectiv strategic care priveşte 
realizarea unui cadru de acţiune unitar şi îmbunătăţirea coordonării interinstituţionale în 
acest domeniu global.  

Modalitatea constituirii unui astfel de compartiment integrat urmează a fi luată în 
considerare începând cu anul 2009, în relaţie cu reorganizarea internă a ANPDC, conform 
HG nr. 1168/26.09.2007, precum şi cu aprobarea şi implementarea Strategiei naţionale în 
domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului pentru perioada 2008-2013 şi a 
Planului operaţional aferent. 
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În desfăşurarea ultimei sedinţe ordinare a Comitetului Naţional Director privind 
prevenirea şi combaterea exploatării copilului prin muncă (25 septembrie a.c.) s-a 
ridicat problema unificării, la nivelul acestuia, şi a grupurilor de lucru constituite (de către 
Unitatea Specializată pentru Munca Copilului) din tehnicieni de la nivelul autorităţilor 
centrale, specializaţi în problematica generală privind abuzul, neglijarea şi exploatarea 
copilului, migraţia în situaţii de risc şi problematica violenţei asupra copilului. 
 
 
Obiectiv B.4  Îmbunătăţirea  coordonării în domeniul asistenţei victimelor  
 
 
Obiectiv B.4. – Formarea unui Grup Tematic de Lucru (GTL) pentru coordonarea 
naţională a activităţilor de protecţie şi asistenţă a victimelor traficului de persoane. 

REALIZAT  
Instituţia responsabilă: MIRA - ANITP  
Termen de realizare: martie 2007  

 
ANITP a elaborat proiectul Ordinului comun al miniştrilor de resort (MMFES, 

MECT, MSP, ANPDC, ANOFM, ANPF, ANES) pentru aprobarea înfiinţării Grupului 
Tematic de Lucru (GTL) pentru coordonarea naţională a activităţilor de protecţie şi 
asistenţă a victimelor traficului de persoane. 

Documentul de referinţă a fost aprobat de către ministerele în cauză, nr. MIRA 
286/2007, şi a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 799 din 23 
noiembrie 2007. 

Grupul tematic de lucru pentru coordonarea naţională a activităţilor de protecţie şi 
asistenţã a victimelor traficului de persoane s-a înfiinţat pentru îmbunătăţirea activităţilor 
în domeniul asistenţei victimelor traficului de persoane. 
Grupul tematic are următoarele atribuţii principale: 

a) analizează programele de asistenţă desfăşurate la nivel naţional şi formulează 
concluzii; 

b) analizeazã problemele cu privire la asistenţa victimelor traficului de persoane 
identificate în situaţii practice şi propune măsuri de rezolvare a acestora; 

c) analizează datele şi informaţiile în domeniu pe baza cărora formulează propuneri 
pentru modificarea şi completarea legislaţiei, precum şi propuneri pentru 
elaborarea de noi acte normative în domeniul asistenţei victimelor traficului de 
persoane; 

d) urmăreşte îndeplinirea activităţilor în domeniul asistenţei şi protecţiei victimelor 
traficului de persoane stabilite în planurile naţionale de acţiune pentru 
implementarea Strategiei Naţionale împotriva traficului de persoane pentru 
perioada 2006-2010 şi formulează propuneri pentru îndeplinirea acestora; 

e) elaborează trimestrial rapoarte de activitate pe care le supune atenţiei Agenţiei 
Naţionale Împotriva Traficului de Persoane din cadrul Ministerul Internelor şi 
Reformei Administrative şi instituţiilor interesate. 

Autorităţile publice reprezentate în cadrul grupului tematic sunt: 
a) Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane din cadrul Ministerului 

Internelor şi Reformei Administrative; 
b) Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului; 
c) Ministerul Sănătăţii Publice; 
d) Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse; 

 14



e) Autoritatea Natională pentru Protecţia Drepturilor Copilului; 
f) Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi; 
g) Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă; 
h) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Familiei; 
i) Agenţia Naţională pentru Romi. 
      Conducătorii instituţiilor prevăzute mai sus numesc prin ordin/decizie/dispoziţie 

reprezentanţi în cadrul grupului tematic. Organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară 
activităţi în domeniul asistenţei victimelor traficului de persoane pot deveni, la cerere, 
membri în cadrul grupului tematic. Coordonatorul grupului tematic este preşedintele 
Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane. 

De asemenea, ANITP a iniţiat demersurile încheierii Protocolului de Colaborare 
pentru implementarea proiectului „Coordonarea victimelor traficului de persoane în 
procesul penal” , între ANITP, IGPR, IGPFR, IGJR, DIICOT. Protocolul a fost aprobat 
de toate instituţiile. 

Numărul de sedinte a Grup Tematic de Lucru (GTL) pentru coordonarea 
naţională a activităţilor de protecţie şi asistenţă a victimelor traficului de persoane, 
organizate la nivel judeţean în 2007 a fost de 39, şedinţe în care s-au întocmit 8 planuri de 
măsuri pe tematici şi s-au formulat 79 de recomandări. 
 
 
Obiectiv B.5.  Creşterea capacităţii instituţionale 
 
 
Obiectiv B.5.a) –  Transformarea echipelor interinstituţionale existente la nivel 
judeţean în echipe interinstituţionale antitrafic regionale, prin adăugarea 
reprezentanţilor locali ai tuturor instituţiilor cu atribuţii în domeniu şi ai ONG-
urilor locale  

REALIZAT 
Instituţia responsabilă: MIRA - ANITP  
Termen de realizare: iunie 2007  
 

Prin intermediul centrelor regionale s-au încheiat, în anul 2007, 218 protocoale de 
colaborare, planuri de cooperare şi convenţii de parteneriat, între Centrele Regionale ale 
ANITP şi, respectiv: direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, 
inspectoratele şcolare  judeţene, agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, 
inspectoratele judeţene de poliţie, inspectoratele judeţene de jandarmi, direcţiile poliţiei de 
frontieră, brigăzile de combatere a criminalităţii organizate, cu organizaţii 
neguvernamentale etc., astfel: Alba Iulia (1), Bacău (19), Braşov (36), Bucureşti (14), Cluj 
(4), Constanţa (4), Craiova (12), Galaţi (24), Iaşi (19), Piteşti (7), Ploieşti (25), Suceava 
(18), Timişoara (15), Oradea (11), Târgu – Mureş (9); 

ANITP a efectuat o analiză privind existenţa echipelor interinstituţionale antitrafic 
de la nivelul fiecărui judeţ. În urma acestei analize, a rezultat faptul că echipele 
interinstituţionale, constituite ca urmare a diferitelor proiecte derulate anterior înfiinţării 
ANITP, nu mai erau funcţionale. Ca urmare, prin intermediul Centrelor Regionale ale 
ANITP, echipele interinstituţionale antitrafic regionale au fost constituite în fiecare judeţ 
urmând a fi coordonate de către acestea. 
 Echipele au în general următoarea structură: Instituţia Prefectului; Poliţia 
Transporturi; Inspectoratul  Judeţean de Poliţie; Inspectoratul Judeţean de Jandarmi; 
Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră; Direcţia de asistenţă comunitară; 
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SPCEEPS; Autoritatea de Sănătate Publică; Serviciul de Probaţiune; Parchet; Tribunal; 
DGASPC; Inspectoratul Şcolar Judeţean; AJOFM; SCCO, constituirea lor formală 
realizându-se pe baza unor convenţii de parteneriat. Monitorizarea activităţilor şi a 
rezultatelor echipelor interinstituţionale se realizează de către un raportor judeţean, 
desemnat din cadrul Instituţiei Prefectului. Până în prezent s-au centralizat 7 astfel de 
rapoarte realizate de către raportorii judeţeni. La nivelul întregii ţări au avut loc, de la 
constituirea echipelor şi până în prezent, 51 de întâlniri ale acestora sub coordonarea 
centrelor regionale ale ANITP. 
 
 
Obiectiv B.5.b) - Desemnarea unui coordonator pentru echipele interinstituţionale 
antitrafic judeţene 

REALIZAT 
Instituţia responsabilă: MIRA - ANITP  
Termen de realizare: decembrie 2007  
 

Echipele interinstituţionale antitrafic au fost constituite în fiecare judeţ şi au fost 
desemnaţi coordonatori ale acestora din interiorul Centrele Regionale împotriva Traficului 
de Persoane ale ANITP, aceştia organizând întâlnirile echipelor în funcţie de problemele 
apărute la nivelul fiecărui judeţ în parte. În perioada 2006-2007 au fost întocmite 6 fişe ale 
postului coordonatorului echipelor interinstituţionale antitrafic, au fost dispuse 45 de 
măsuri locale şi au fost soluţionate 219 cazuri. 
 
 
Obiectiv B.5.c) – Desemnarea unui raportor judeţean pe tema antitrafic de către 
Instituţia Prefectului, care să verifice respectarea/ aplicarea legii privind asistenţa şi 
protecţia, pentru toate cazurile de victimă a traficului de persoane  

REALIZAT 
Instituţia responsabilă: Instituţia Prefectului 
Termen de realizare: martie 2007  
 

Monitorizarea activităţilor şi a rezultatelor echipelor interinstituţionale se 
realizează de către un raportor judeţean, desemnat din cadrul Instituţiei Prefectului.  

Desemnarea raportorilor judeţeni pe tema antitrafic se face prin ordine ale 
prefecţilor; toţi raportorii judeţeni au semnat o fişă a postului. La nivel naţional, în cadrul 
întâlnirilor interinstituţionale au fost verificate 36 de cazuri şi au fost adoptate 93 de 
măsuri. 
 
 
Obiectiv B.5.d) – Organizarea cursurilor de formare pentru echipele 
interinstituţionale antitrafic şi pentru raportorii antitrafic de judeţ  

REALIZAT 
Instituţia responsabilă: consilii judeţene  
Termen de realizare: iulie 2007  
 

În cadrul ANITP au fost elaborate temele de instruire a echipelor 
interinstituţionale, pentru sprijinirea consiliilor judeţene în realizarea acestei activităţi, care 
au fost transmise fiecărui judeţ. Temele abordate au fost: traficul de persoane – aspecte 
introductive; victimele traficului de persoane – perspectivă psiho-socială; intervenţia şi 
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asistenţa victimelor traficului de persoane şi vor fi prelucrate la nivelul fiecărei echipe 
interinstituţionale judeţene de către specialiştii centrelor regionale împotriva traficului de 
persoane.   

O situaţie centralizată, la nivel naţional, privind activităţile de pregătire şi instruire 
a membrilor echipelor interinstituţionale judeţene, este descrisă mai jos: 
- numărul sesiunilor de pregătire a specialiştilor a fost de 56. 
- 27 de raportori judeţeni au fost instruiţi în decursul anilor 2006-2007. 
- 313 membrii  ai echipelor interinstituţionale au primit instruire în domeniul antitrafic. 
 
 
Obiectiv B.5.e) Realizarea unui model de raport anual privind activităţile de 
asistenţă desfăşurate la nivel judeţean   

REALIZAT  
Instituţia responsabilă: MIRA - ANITP  
Termen de realizare: anual  
 

A fost elaborat de către ANITP un model de raportare lunară şi anuală privind 
activităţile de asistenţă desfăşurate la nivel judeţean pe baza următorilor indicatori: număr 
victime identificate de către echipele antitrafic, număr victime asistate, număr victime 
aflate încă în asistenţă, număr victime reintegrate social, programe/proiecte iniţiate la nivel 
local/regional în domeniul îmbunătăţirii activităţilor de asistenţă şi prevenire a traficului 
de persoane, număr campanii de sensibilizare/informare a populaţiei privind fenomenul 
traficului de persoane, deficienţe constatate, propuneri de colaborare la nivel 
local/regional.  

Până în prezent s-au centralizat 7 astfel de rapoarte privind respectarea şi aplicarea 
legii în ceea ce priveşte asistenţa şi protecţia victimelor traficului de persoane, realizate de 
către raportorii judeţeni. 
 
 
Obiectiv B.5.f) Creşterea nivelului de cunoaştere şi a abilităţilor necesare angajaţilor 
instituţiilor statului asupra tuturor aspectelor traficului de persoane –  

REALIZAT  
Instituţia responsabilă: MIRA – ANITP, MECT, MIRA, INM, MAE, MMFES, MSP  
Termen de realizare: permanent  
 
Institutul Naţional al Magistraturii a organizat la Bucureşti, în cadrul Programului de 
Formare Continuă pentru anul 2007, seminarul cu tema „Justiţia pentru minori” 1. Nouă 
judecători, opt procurori, doi experţi ai Ministerului Justiţiei şi un expert al Consiliului 
Superior al Magistraturii au avut oportunitatea de a se pregăti în arii curriculare 
subsecvente prevenirii traficului de copii: 
 cadrul legal de protecţie a drepturilor copiilor, 
 analiza cauzelor şi factorii care generează fenomenul traficului de copii, 
 traficul de copii. Protecţia victimei şi martorului în legislaţia internaţională, 
 opinii privind conduita procurorului în asigurarea exercitării drepturilor victimelor 

traficului de copii, 
 procedura judiciară specială prevăzută în Legea nr. 678/2001, privind prevenirea şi 

combaterea traficului de persoane, 

                                                 
1 Extras din raportul INM - notă de lucru MS 
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 copiii – victime ale infracţiunii de trafic de persoane în viziunea Legii nr. 678/2001, 
 traficul de copii. Cooperarea judiciară internaţională, 
 analiza concordanţei prevederilor pachetului legislativ- Legea nr. 272/2004 şi  Legea 

nr. 273/2004, cu dispoziţiile Codului de Procedură Civilă, 
 strategii de prevenire a fenomenului delincvenţei juvenile, 
 delincvenţa juvenilă şi evoluţia justiţiei pentru copii,  
 justiţia pentru copii în procesul de integrare europeană, 
 standarde internaţionale privind justiţia juvenilă. 
 

În colaborare cu Reţeaua Europeană de Formare Judiciară, Institutul Naţional al 
Magistraturii a organizat în perioada 2 - 7 iulie 2007 la Sovata, ediţia a IV-a a Şcolii de 
vară cu tema „Justiţia pentru minori”. Au participat 24 magistraţi români (9 judecători, 
15 procurori) şi 4 magistraţi din Spania. Agenda Şcolii de vară a inclus şi problematica 
prevenirii traficului de copii. 
 

În cadrul unui program de cooperare între Ministerul Public şi Comisia Europeană, 
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a organizat la Piteşti, în perioada 
26-28 noiembrie 2007, seminarul cu tema Traficul de persoane. Protecţia victimelor în 
timpul procesului penal şi ulterior. Proiectul care se va derula şi în anul 2008, are ca 
parteneri următoarelele organizaţii: Institutul Ludwig Boltzmann (Viena), Fundaţia 
Germană pentru Cooperare Juridică Internaţională (IRZ), Ministerul de Justiţie din Austria 
şi mai multe organizaţii neguvernamentale din România şi Europa. Agenda celor trei zile 
de seminar a cuprins aspecte privind legislaţia naţională şi internaţională în domeniu, 
punându-se accent pe dezbaterea aspectelor practice, metodele de investigaţie precum şi a 
alcătuirii unor echipe comune formate din procurori, judecători, poliţişti, avocaţi, 
reprezentanţi ai unor organizaţii neguvernamentale care să se ocupe de protecţia victimelor 
în timpul procesului penal şi ulterior. Institutul Naţional al Magistraturii a realizat selecţia 
a  7 judecători din cadrul Curţii de Apel Piteşti în vederea participării la desfăşurarea 
lucrărilor acestui seminar. 
 
 La 1 iunie 2007, s-a desfăşurat o reuniune cu participarea Direcţiei Relaţii 
Consulare şi reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene din 
Croaţia, OIM - Misiunea din Zagreb, OIM - Misiunea din România, înscrisă în cadrul unui 
proiect finanţat de guvernul Norvegiei - “Prevenirea fenomenului traficului de persoane şi 
întărirea capacităţii instituţionale a personalului diplomatic din Croaţia”. Delegaţia din 
Croaţia s-a arătat interesată de atribuţiile Ministerului Afacerilor Externe din România în 
combaterea traficului de persoane şi asistenţa oferită victimelor acestui fenomen, precum 
şi de capacitatea instituţională în domeniu a personalului diplomatic român. În cadrul 
discuţiilor au fost punctate atribuţiile MAE, conform Legii 678/2001 privind prevenirea şi 
combaterea traficului cu fiinţe umane: întocmirea unei liste cu statele care prezintă 
potenţial ridicat asupra traficului de persoane şi comunicarea acesteia, la cerere, 
instituţiilor interesate; acordarea, la cerere, de asistenţă, prin misiunile diplomatice şi 
oficiile consulare ale României, cetăţenilor români aflaţi pe teritoriul altor state, victime 
ale traficului cu persoane; eliberarea, în vederea repatrierii, a documentelor de 
identitate/călătorie cetăţenilor români, victime ale traficului de persoane; difuzarea de 
materiale de informare privind drepturile acestor persoane; desemnarea unui diplomat, în 
cadrul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, responsabil cu aplicarea metodologiei 
de repatriere a cetăţenilor români aflaţi în această situaţie; subiectul s-a aflat pe agenda 
reuniunii anuale a ambasadorilor români, la secţiunea relaţii consulare, fiind analizată 
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inclusiv posibilitatea introducerii acestei problematici în sistemul continuu de pregătire a 
personalului consular, cu sprijinul OIM şi ANITP2.  
 
 În cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Direcţia Generală 
Management Învăţământ Preuniversitar, există inspectori care au sarcini specifice în 
domeniul coordonării proiectelor şi a programelor de prevenire a traficului de fiinţe 
umane. Aceştia participă la acţiunile referitoare la această problematică, la întâlnirile 
menite să crească nivelul de cunoaştere şi abilităţile legate de activitatea de prevenire şi 
sunt persoanele delegate a face parte din grupurile de lucru care au activitate în domeniu.  
 
 Conform datelor primite de la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” 
Bucureşti, în programele analitice ale studenţilor de la specializările: „Investigarea 
Fraudelor”, „Investigaţii Criminale”, „Combaterea Crimei Organizate” şi „Poliţie de 
Frontieră” au fost introduse un număr de 5 teme referitoare la traficul de persoane. 
În ceea ce priveşte numărul absolvenţilor care au beneficiat, în cadrul instruirii primare, de 
informaţii despre traficul de persoane vă informăm  că numărul acestora a fost de 540 în 
anul universitar 2006-2007 şi de 429 în anul universitar 2007-2008. Numărul absolvenţilor 
care au beneficiat de instruire de specialitate în domeniul traficului de persoane a fost de 
173 de absolvenţi în anul universitar 2006-2007 şi de 196 de absolvenţi în anul universitar 
2007-2008.  
Tot în cadrul Academiei de Poliţie, la capitolul de pregătire profesională, sunt date un 
număr de două teste pe an în care sunt incluse şi întrebări legate de problematica traficului 
de persoane. 
 

Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane împreună cu Asociaţia 
Ecumenică a Bisericilor din România şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare au 
elaborat un Ghid de informare şi instruire pentru prevenirea traficului de persoane, 
asistarea şi reintegrarea socială a victimelor, precum şi teme cu conţinut referitor la 
traficul de persoane prezentate la întâlnirile cu personalul din MECT, Ministerul Justiţiei 
şi MIRA  
 Nu s-a reuşit introducerea unor capitole distincte referitoare la traficul de persoane 
în curricula de învăţământ a şcolilor de agenţi de poliţie datorită sistemului configurat 
(modular) aprobat deja de către MECT. 
 În luna decembrie 2007, ANITP şi IGPFR au semnat un parteneriat în vederea 
instruirii lucrătorilor din punctele de trecere a frontierei cu privire la identificarea şi 
referirea victimelor traficului de persoane. 

La nivelul anului 2007, specialiştii din Centrele Regionale ANITP au participat la 
instruirile cu poliţiştii ce au loc în fiecare lună, la nivelul inspectoratelor judeţene de 
poliţie. În cadrul acestor întâlniri, specialiştilor ANITP li s- a oferit posibilitatea ca, pe 
parcursul a câteva ore alocate la nivelul fiecărui judeţ să prezinte situaţia fenomenului 
traficului de persoane la nivel naţional, au avut posibilitatea să instruiască poliţiştii rurali 
pentru gestionarea situaţiilor de trafic atunci cînd acestea apar în aria lor de activitate.  La 
nivel naţional aceste întâlniri, convocări au fost în număr de 50 cu o participare de 1142 
poliţişti rurali prezenţi la aceste instruiri. 

 
 
                                                 
2 Extras din raportul anual privind stadiul implementării PLANULUI NAŢIONAL DE ACŢIUNE 2006-
2007 pentru implementarea Strategiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane 2006 - 2010, Ministerul 
Afacerilor Externe. 
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Obiectiv B.6. Monitorizarea şi evaluarea implementării SNITP şi PNA. 
 
 
Obiectiv B.6.a)  Elaborarea rapoartelor semestriale de monitorizare şi a rapoartelor 
de evaluare anuale 

REALIZAT  
Instituţia responsabilă: MIRA - ANITP  
Termen de realizare: semestrial  
 

A fost elaborat raportul privind situaţia traficului în România în anul 2006 şi 
raportul semestrial privind situaţia traficului în România pentru primele 6 luni ale anului 
2007, raport ce conţine şi stadiul implementării obiectivelor din PNA. 
 Toate aceste rapoarte privind traficul de persoane dar şi cel privind stadiul 
implementării obiectivelor din PNA, au fost diseminate către toate instituţiile partenere, 
implicate în lupta împotriva traficului de persoane. În acelaşi timp Raportul de activitate 
2006 a fost întocmit şi efectuat într-o variantă accesibilă publicului larg, în variantă 
electronică, pe site-ul ANITP. 
MECT a înaintat rapoarte semestriale referitoare la activităţile de prevenire a traficului de 
persoane realizate de unităţile şcolare şi alte structuri din subordine. 
 
 
Obiectiv  B.6.b) Evaluarea Planului Naţional de Acţiune 2006-2007 

REALIZAT Instituţia responsabilă: MIRA-ANITP 
Termen de realizare: Decembrie 2007 
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Domeniul de acţiune C. Prevenirea traficului de persoane 
 
 
Obiectiv C.1. Informarea şi sensibilizarea populaţiei în vederea 
conştientizării riscurilor asociate traficului de persoane şi întărirea 
capacităţii de autoprotecţie la ameninţările acestui fenomen  
 
 
Obiectiv C.1.a) – Dezvoltarea de campanii de informare şi sensibilizare a populaţiei 
privind traficul de persoane la nivel regional, în special în regiunea  de sud a 
României (inclusiv realizarea şi difuzarea de spoturi publicitare şi filme 
documentare, editarea de materiale informative de tip broşuri, CD-uri, DVD-uri)   

REALIZAT  
Instituţia responsabilă: consilii judeţene  
Termen de realizare: anual  

 
În anul 2007, Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane a desfăşurat 4 

campanii naţionale de prevenire a traficului de persoane şi a participat ca partener la alte 
campanii locale organizate de ONG-uri. 

Prima campanie naţională „Ai grijă, TU plăteşti!”, a fost iniţiată la sfârşitul 
anului 2006 şi implementată în perioada ianuarie-iunie 2007. Aceasta a urmărit 
sensibilizarea publicului asupra problematicii traficului şi promovarea numărului TEL-
VERDE 0800 800 678. Grupul ţintă al campaniei a fost constituit din tineri cu vârsta 
cuprinsă între 15-25 de ani, ce pot deveni victime ale traficului de persoane şi care ezită să 
ceară asistenţă specializată, în situaţia în care au devenit  victime. Această alegere a fost 
argumentată prin faptul că, din totalul victimelor identificate la nivel naţional în anul 2006, 
cel mai numeros segment a fost constituit de către persoane cu vârsta cuprinsă între 18-25 
de ani. 

Campania a fost în întregime finanţată din bugetul ANITP, ordonator terţiar de 
credite în cadrul MIRA, suma totală fiind de aproximativ 80 000 EURO. Din acest buget 
au fost realizate: spoturile radio şi TV, achiziţia unui spaţiu de publicitate în trei cotidiene 
de mare tiraj şi materialele promoţionale. Proiectul spotului TV a fost finanţat parţial de 
Ambasada Statelor Unite la Bucureşti, prin Centrul Cultural American cu suma de 5 000 
de dolari SUA. Agenţia Naţională pentru Romi a asigurat traducerea pliantelor în limba 
romanis şi distribuirea acestora în comunităţile de romi.   

Campania a fost derulată şi la nivel local prin intermediul Centrelor Regionale ale 
ANITP. Pentru a evalua impactul campaniei a fost realizat un studiu, ce a presupus 
chestionarea unui grup de tineri, înainte şi după desfăşurarea activităţilor de prevenire 
aferente campaniei.  
 A doua campanie naţională de prevenire <<Fereşte-te de ocazii „PERFECTE” cu 
locuri de muncă „PERFECTE”!>> s-a desfăşurat în perioada iulie 2007 – februarie 2008 
şi a avut ca obiective informarea şi sensibilizarea populaţiei în vederea conştientizării 
riscurilor asociate traficului de persoane şi întărirea capacităţii de autoprotecţie la 
ameninţările acestui fenomen, reducerea vulnerabilităţii grupurilor de risc (în primul rând 
copiii neînsoţiţi, nesupravegheaţi sau instituţionalizaţi, dar şi femei, persoane cu handicap, 
bătrâni, solicitanţi de azil şi persoane care au primit o formă de protecţie în România).  
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Grupul ţintă al campaniei a fost constituit din tineri cu vârsta cuprinsă între 16-25 
de ani, ce pot deveni victime ale traficului de persoane datorită încrederii manifestată faţă 
de „poveştile de succes”, bărbaţi şi femei cu vârsta cuprinsă între 25-45 de ani care doresc 
să găsească un loc de muncă bine plătit, în special, în străinătate. 

Campania a fost în întregime finanţată din bugetul ANITP, ordonator terţiar de 
credite în cadrul MIRA Este prima campanie care se adresează atât populaţiei cât şi 
instituţiilor de aplicare a legii, alături de ANITP au fost cooptate şi organizaţii non-
guvernamentale, respectiv AIDRom, Caritas şi ADPARE, care desfăşoară activităţi în 
domeniul traficului de persoane. 

Au fost create două tipuri de broşuri, o broşură intitulată „Măsuri de prevenire a 
traficului de persoane” pentru public şi o broşură intitulată „Drepturile victimelor” pentru 
instituţiile statului care intră în contact cu victimele traficului de persoane. Spotul  TV a 
fost realizat prin eforturile structurilor MIRA, respectiv ANITP (elaborare scenariu, 
utilizare locaţii) şi Direcţia Generală pentru Informare şi Relaţii Publice, cu sprijinul 
ehipei de teatru „Teatrul Nou”. Spotul TV a fost trimis către toate canalele de televiziune 
mai importante, cu acoperire naţională şi locală, fiind difuzat de către B1 TV, TVR 1, 
Prima TV, Realitatea TV, Antena 2 şi MTV. Materialele de campanie au fost distribuite în 
mijloacele de transport în comun din Capitală, cu sprijinul Prefecturii Municipiului 
Bucureşti. De asemenea, afişele campaniei au fost postate în 10 dintre cele mai importante 
staţii de metrou, cu suportul METROREX. O parte din materialele de campanie (afişe, 
broşuri, odorizante auto) au fost diseminate prin intermediul SC ATLASSIB SRL tuturor 
persoanelor care au beneficiat de serviciile oferite, de transport internaţional (200 
autocare), poştă internă şi internaţională (99 de agenţii). Broşurile intitulate „Drepturile 
victimelor” au fost repartizate către structurile MIRA şi MAE. 
 A treia campanie naţională a fost organizată având în vedere promovarea pentru 
prima oară, a Zilei europene de luptă împotriva traficului de persoane, în data de 18 
octombrie 2007, fiind elaborate şi realizate materiale de informare a populaţiei. 

ANITP a desfăşurat activităţi de prevenire şi informare în Bucureşti precum şi în 
toate judeţele ţării, prin intermediul centrelor regionale. Astfel, au fost organizate şi 
desfăşurate acţiuni stradale şi în instituţiile de învăţământ, toate aceste activităţi  fiind 
prezentate şi aduse spre informare  prin intermediul mass-mediei.  

A patra Campanie de Informare pentru Prevenirea Traficului de Persoane în 
Marea Britanie „Tu contezi, nu promisiunile”, a fost desfăşurată în parteneriat cu 
Centrul privind traficul de persoane din Marea Britanie(UKHTC) şi OIM România, în 
perioada ianuarie-martie 2007, proiect finanţat de Foreign & Commonwealth Office al 
Marii Britanii.  

 În cursul anului 2008 ANES a elaborat şi editat un pliant privind traficul de fiinţe 
umane  ce conţine definiţia traficului de persoane, cauze ale fenomenului, reglementări în 
vigoare, drepturile victimelor traficului de persoane, pliant ce va fi diseminat în toate 
campaniile derulate de ANES în acest an. Totodată, în baza parteneriatului deja încheiat 
între ANES şi ANITP în cursul anului 2006, ANES doreşte să pună la dispoziţia ANITP 
materiale informative din domeniu, editate in cursul anului 2008.  
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Obiectiv C1.b) – Organizarea de sesiuni de instruire a specialiştilor care intră în 
contact cu victime şi/sau potenţiale victime ale traficului (poliţişti comunitari, 
avocaţi, medici, psihologi, profesori, asistenţi sociali etc.)   

REALIZAT 
Instituţia responsabilă: MIRA, ANITP, MJ,  MP, MSP, MECT, MMFES, ANPDC, 
consilii judeţene şi locale  

Termen de realizare: anual  
 
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE ŞI ANPDC3 

Pentru instruirea specialiştilor, ANPDC a desfăşurat în anul 2007 următoarele acţiuni: 
În cursul lunii aprilie, în cadrul proiectului “Schimburi interprofesionale româno 

austriece privind sistemul intern şi bilateral de referire şi protecţie a copiilor migranţi 
neînsoţiţi şi a copiilor victime ale exploatării şi traficului de fiinţe umane”, au fost 
organizate două sesiuni de instruire organizate la Bucureşti şi Suceava, (prezentate la OB. 
B.3.b) – la care au participat 40 (Bucureşti) şi respectiv 42 de persoane (Suceava): 
profesionişti din 6 centre de tranzit pentru copii repatriaţi şi victime ale traficului din 
judeţele Maramureş, Suceava, Iaşi, Botoşani, Galaţi, Neamţ, profesionişti din cadrul 
poliţiei de frontieră, serviciilor teritoriale judeţene de crimă organizată şi din cadrul 
centrelor regionale ale ANITP, reprezentanţi ai inspectoratelor şcolare judeţene şi ai 
autorităţilor de sănătate publică, reprezentanţi ai instituţiilor centrale implicate. 
Componenta de formare a Campaniei de educare privind drepturile copilului, finanţată de 
Uniunea Europeană, prin intermediul programelor PHARE, adresată profesioniştilor care 
interacţionează cu copiii în activitatea lor zilnică - lucrători sociali, cadre didactice, 
personal medical, judecători şi procurori, poliţişti şi preoţi, a fost implementată în 
parteneriat cu instituţiile administraţiei publice centrale care coordonează activitatea 
acestor profesionişti, inclusiv Patriarhia Română, precum şi cu cele 47 Direcţii Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Drepturilor Copilului.  

În cadrul acestei componente s-au desfăşurat următoarele acţiuni: 
 au fost organizate 182 sesiuni locale de formare pentru un număr de 5.460 
persoane (182 sesiuni x 30 persoane) privind respectarea drepturilor copilului, inclusiv 
respectarea dreptului la protecţie împotriva oricărei forme de neglijare, abuz, exploatare 
sau traficare – perioada februarie – iunie 2007. Formatorii locali au susţinut sesiunile de 
formare în fiecare judeţ şi sector administrativ al municipiului Bucureşti; 
 au fost distribuite participanţilor la cursuri şi tuturor instituţiilor implicate de la 
nivel central şi local  manuale elaborate în cursul anului 2006, privind modul în care 
profesioniştii pot acţiona pentru a promova drepturile copiilor în activitatea lor 
profesională, în interacţiunea cu copiii şi părinţii acestora, precum şi în relaţia cu ceilalţi 
profesionişti. Aceste manuale cuprind informaţii generale, proceduri legale şi bune practici 
incluzând problematica neglijării, a diverselor forme de abuz şi de exploatare a copilului, 
precum şi traficul de copii. Fiecare manual se adresează în mod specific câte unui grup 
profesional, respectiv: personal medical, cadre didactice, asistenţi sociali, judecători şi 
procurori, preoţi. Manualele au fost postate şi pe site-ul Autorităţii Naţionale pentru 
Protecţia Drepturilor Copilului (www.copii.ro); 
 în plus faţă de cursurile de formare, au fost organizate 8 conferinţe regionale 
împreună cu 8 DGASPC, având ca obiectiv informarea profesioniştilor şi favorizarea 
schimburilor de experienţă interjudeţene şi interinstituţionale cu privire la diversele 
iniţiative în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copiilor. Fiecare conferinţă 
regională a reunit reprezentanţi ai tuturor judeţelor din regiune, unul dintre judeţe având 
                                                 
3 Extras din raportul anual - MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE ŞI ANPDC 
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rolul de gazdă. Cele 8 conferinţe regionale au avut loc în perioada aprilie – mai 2007 şi au 
reunit reprezentanţi ai DGASPC, inspectoratelor şcolare (inclusiv şcoli sau licee, case ale 
corpului didactic, centre de asistenţă psihopedagogică), autorităţilor de sănătate publică, 
primăriilor şi consiliilor locale, organizaţiilor neguvernamentale şi bisericii, unor 
organizaţii ale copiilor etc.    
 

În cadrul proiectului Phare RO 0108.02 “Construcţia instituţională a serviciilor 
sociale în România” au fost derulate activităţi de formare a personalului care are ca 
responsabilităţi acordarea de sprijin persoanelor aflate în situaţie de vulnerabilitate. 
Programul de formare destinat personalului din cadrul administraţiei locale a  fost 
structurat după cum urmează: 

o Formarea unui număr de 100 de persoane care lucrează în cadrul Direcţiilor 
generale de asistenţă socială şi protecţia copilului din subordinea consiliului judeţean.  

Principalele teme abordate: 
 Noţiuni introductive privind sistemul integrat de servicii sociale şi 

principiile dezvoltării comunitare; 
 Acumularea de noi cunoştinţe privind calitatea serviciilor sociale furnizate, 

monitorizarea respectării calităţii şi acreditarea furnizorilor de servicii sociale; 
 Prezentarea tehnicilor şi metodelor de monitorizare şi evaluare a furnizării 

de servicii sociale, precum şi a rolului indicatorilor sociali; 
 Rolul Fondului Social European şi prezentarea de exemple de bună practică 

în Europa. 
 

o Formarea în cascadă a unui număr de 1.200 de persoane din cadrul autorităţilor 
publice locale cu responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale. Formarea a avut în vedere 
furnizarea unui minim de cunoştinţe şi competenţe în domeniul asistenţei sociale, o 
introducere privind structura serviciilor sociale în România, legislaţie, elemente de bază în 
procesul de acordare a asistenţei sociale, comunicare, identificarea nevoilor şi a 
problemelor, toate acestea în legătură directă cu copiii şi familiile în situaţie de risc, 
persoanele vârstnice şi cu dizabilităţi, persoane victime ale violenţei domestice, persoane 
victime ale traficului de fiinţe, etc. 

MMFES, prin Departamentul Afaceri Sociale şi Egalitate de Şanse, în cadrul 
programării multianuale Phare 2004 – 2006 „Coeziune Economică şi Socială”, a demarat 
în decembrie 2007 proiectul Phare 2005 "Întărirea capacităţii Ministerului Muncii, 
Familiei şi Egalităţii de Şanse în domeniul asistenţei sociale – Instruire pentru dezvoltarea 
abilităţii personalului OIPOSDRU (Unităţilor de Implementare a Proiectelor), Direcţiilor 
de Muncă şi Protecţie Socială, Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului şi a autorităţilor locale din domeniul administrării serviciilor sociale, relaţiilor 
publice, elaborării şi implementării proiectelor".  

 
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI4 

În fiecare judeţ există Centre de Resurse şi Asistenţă Educaţională, cu cabinete în 
şcolile şi liceele din teritoriu, unde activează consilieri psihopedagogi. În cadrul Centrelor 
Judeţene şi cabinetelor de asistenţă din şcoli activează peste 1300 de consilieri care au 
sarcina de a asista elevii şi familiile acestora, în cele mai diverse situaţii; de asemenea, 
consilierii sunt aceia care sprijină profesorii diriginţi în abordarea temelor legate de 
reducerea riscurilor şi prevenirea comportamentelor dăunătoare. La începutul fiecărui 
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semestru, la întâlnirile dintre inspectorii şcolari şi directorii de unităţi şcolare, este 
abordată şi problematica reducerii riscurilor de trafic. 

 
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE are în curs de constituire  un grup de lucru pentru 
elaborarea unor programe de formare a specialiştilor din domeniul sănătăţii (medici, 
asistenţi medicali, mediatori sanitari pentru comunităţile de romi) 5. 
 
Participarea procurorilor la sesiuni de pregătire profesională: 
- procurorii din cadrul DIICOT au participat la un program de formare profesională 
organizat de Organizaţia Internaţională pentru Migraţie pe tema combaterii traficului de 
persoane. Au participat, de asemenea, ofiţeri de poliţie, judecători şi reprezentanţi ai ONG; 
- procurorii DIICOT sunt beneficiarii - alături de alte instituţii - programului 
PHARE   RO 02-IB/DH-08 TWINNING COMPONENT; 
- procurorii DIICOT participă la proiectul de cooperare bilaterală iniţiat în baza 
Memorandului de Înţelegere dintre România şi Olanda. Proiectul are ca arie de interes 
migraţia  ilegală şi traficul de persoane; 
- Au participat în perioada  23.04.2007 – 24.04.2007 la cursul de pregătire 
profesională cu tema” Cross – border cooperation in fighting transnational crime” 
organizat la Iaşi de Departamentul pentru Luptă Antifraudă – DLAF în cooperare cu 
Academia de Drept European din Trier - ERA; 
- au fost beneficiarii programului AGIS cu  tema „Traficul de persoane – 
îmbunătăţirea investigaţiei şi colaborării în S-E Europei” – care a avut ca principal 
obiectiv întărirea cooperării interinstituţionale în lupta pentru combaterea traficului de 
persoane în zonele de frontieră ale României, Serbiei, Ungariei, dezvoltarea strategiilor şi 
procedurilor de investigare, protecţia  victimelor şi necesităţile integrării sociale a 
acestora. 
 

De asemenea, procurorii DIICOT: 
-în cursul anului 2007, au fost desemnaţi să facă parte din Grupul operativ constituit în 
vederea pregătirii Programului Agis „ Protecţia drepturilor victimelor pe parcursul 
desfăşurării procedurilor penale şi după aceea” iniţiat de Institutul Ludwig Boltzmann 
pentru Drepturile omului din Viena, Fundaţia germană pentru Cooperare Juridică 
Internaţională. 
- au participat – în perioada 30 octombrie – 1 noiembrie 2007 - la a doua sesiune de lucrări 
a seminarului pentru implementarea unui Mecanism Transnaţional de Referire (MTR) 
pentru persoanele traficate în Europa de Sud-Est, finanţat de U.S.A.I.D şi implementat de 
Centrul Internaţional pentru Dezvoltarea de Politici Migraţioniste în parteneriat cu ACTA, 
MARRI şi Ministerul de Interne din Bulgaria, la Râşnov. 
-au participat la Bucureşti în perioada 16 – 18 mai 2007 la întâlnirea regională organizată 
în continuarea proiectului iniţiat de Ambasada Statelor Unite ale Americii „Coordonarea 
victimelor – martori în procesul penal”, proiect derulat de către ANITP în parteneriat cu 
DIICOT, iar în perioada 22-24 octombrie 2007, la Cluj-Napoca, fiind organizată o altă 
întâlnire regională care a avut ca scop prezentarea aceluiaşi proiect;  
-participă la lucrările Grupului Interministerial de Lucru din domeniul prevenirii şi 
asistenţei victimelor traficului de persoane, înfiinţat în baza HG nr 299/13.03.2003 pentru 
aprobarea regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii 678/2001 privind prevenirea şi 
combaterea traficului de persoane. 
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-în luna mai 2007, au participat la Conferinţa regională cu tema „Combaterea 
traficului/exploatării minorilor şi pornografiei infantile online”. 
 
ANITP 
Pentru sensibilizarea şi conştientizarea efectelor şi caracteristicilor fenomenului traficului 
de persoane, specialiştii centrelor regionale ale ANITP  au organizat şi susţinut un număr 
de 53 de sesiuni de instruire a personalului care intră în contact cu victimele/potenţialele 
victime ale traficului de persoane. În urma acestor sesiuni, au fost instruiţi la nivelul 
întregii ţări 16 poliţişti comunitari, 392 de cadre medicale, 11 avocaţi, 143 consilieri 
educaţionali şi psihologi şcolari, 210 cadre şcolare, 311 poliţişti de proximitate, 3 
inspectori de muncă, 2 consilieri prefectură, 24 jandarmi şi 183 de asistenţi sociali. 
Pentru Poliţia Rurală a fost realizat un program distinct de instruire, program în care, până 
în acest moment, au fost incluse 1068 de localităţi, fiind instruiţi de către specialiştii 
centrelor regionale un număr de 1993 de poliţişti rurali. 
 
MINISTERUL JUSTIŢIEI 

Din punct de vedere al organizării de sesiuni de instruire a specialiştilor ce intră în 
contact cu victime şi/sau potenţiale victime ale traficului de persoane, în perioada iulie – 
septembrie 2007, a avut loc un număr de 4 sesiuni de formare continuă în domeniul 
asistenţei şi consilierii victimelor infracţiunilor (fiecare sesiune având o durată de 5 zile). 
La aceste sesiuni de formare au participat un număr de 46 de consilieri de probaţiune, 
precum şi câte un reprezentant al Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane şi al 
Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Familiei. 
Specialişti din cadrul Direcţiei de Probaţiune, împreună cu experţi din Marea Britanie au 
elaborat un manual privind consilierea victimelor infracţiunilor prevăzute de legea 
211/2004. 
 
 
Obiectiv C.1.c) –  Campanii de sensibilizare a populaţiei cu privire la riscurile la care 
se expun clienţii şi cu drepturile victimelor traficului de persoane, în vederea 
implementării sistemului naţional de identificare a victimelor.  

REALIZAT 
Instituţia responsabilă: consilii judeţene şi locale 
Termen de realizare: permanent   
  
 Campania naţională de prevenire <<Fereşte-te de ocazii „PERFECTE” cu locuri 
de muncă „PERFECTE”!>> a avut ca gupul ţintă tineri cu vârsta cuprinsă între 16-25 de 
ani, ce pot deveni victime ale traficului de persoane datorită încrederii manifestată faţă de 
„poveştile de succes”, bărbaţi şi femei cu vârsta cuprinsă între 25-45 de ani care doresc să 
găsească un loc de muncă bine plătit, în special, în străinătate. 

Este prima campanie care se adresează atât populaţiei cât şi instituţiilor de aplicare 
a legii, alături de ANITP au fost cooptate şi organizaţii non-guvernamentale, respectiv 
AIDRom, Caritas şi ADPARE, care desfăşoară activităţi în domeniul traficului de 
persoane. 

Au fost create două tipuri de broşuri, o broşură intitulată „Măsuri de prevenire a 
traficului de persoane” pentru informarea publicului larg şi o broşură intitulată 
„Drepturile victimelor” pentru instituţiile statului care intră în contact cu victimele 
traficului de persoane.  
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Obiectiv C.1.d) – Dezvoltarea de activităţi la nivelul comunităţilor locale pentru 
înţelegerea fenomenului şi eliminarea atitudinilor de subestimare a fenomenului   

REALIZAT 
Instituţia responsabilă: consilii judeţene  
Termen de realizare: permanent   
 

La nivelul fiecărui judeţ a fost dezvoltat un complex de activităţi pentru prevenirea 
şi înţelegerea fenomenului traficului de persoane, activităţi desfăşurate de către centrele 
regionale ale ANITP, de către  DGASPC, ONG, ASP, MMFES, MECT dar şi organizaţii 
internaţionale. 

Până în prezent, au fost desfăşurate la nivelul comunităţilor locale un număr de 85 
de activităţi de conştientizare şi de considerare a fenomenului, informaţiile referitoare la 
traficul de persoane fiind diseminate publicului. S-au organizat sesiuni de pregătire pentru 
asistenţi sociali şi poliţişti, sesiuni de formare de formatori pentru lucrătorii din industria 
hotelieră şi turism în Bucureşti, Timiş, Craiova, Braşov şi Hunedoara. S-au cules 
informaţii şi date în vederea elaborării unui manual de pregătire a profesioniştilor şi 
realizarea unor studii de către parteneri ai ANITP. 
 
 
Obiectiv C.1.e) – Introducerea în programa şcolară a aspectelor privind traficul de 
persoane 

REALIZAT  
Instituţia responsabilă: MECT   
Termen de realizare: permanent  
 
 Abordarea problematicii traficului de fiinţe umane se face în cadrul programei de 
Consiliere şi orientare, capitolul „Stil de viaţă sănătos” la gimnaziu, liceu şi şcolile de arte 
şi meserii. Numărul de ore dedicat acestei problematici precum şi metodele folosite sunt 
decise de către cadrele didactice, în funcţie de dimensiunile fenomenului pe plan local. 

 „Programul naţional de Educaţie pentru sănătate în şcoala românească” (PNESSR), 
cuprinde capitole destinate formării unui stil de viaţă sănătos şi de asumare a unor 
responsabilităţi pentru asigurarea bunăstării individuale şi sociale. În anul şcolar 2006 - 
2007 acest obiect de studiu a fost predat de circa 14.000 de cadre didactice la nivel 
naţional; numărul de copii cuprinşi în program a fost de 400.000 elevi care au ore de 
educaţie pentru sănătate şi 1.700.000 elevi care au fost implicaţi, prin activităţi la clasă şi 
extraşcolare. 
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Obiectiv C.2. Reducerea vulnerabilităţii grupurilor de risc (în primul rând 
copii neînsoţiţi, nesupravegheaţi sau instituţionalizaţi, dar şi femei, cetăţeni 
de etnie rromă, persoane cu handicap, bătrâni, solicitanţi de azil şi 
persoane care au primit o formă de protecţie în România) 

 
 
Obiectiv C.2.a)–Implementarea de programe, proiecte şi campanii de reducere a 
vulnerabilităţii grupurilor de risc, în plan intern şi în rândul comunităţilor româneşti 
din străinătate  

REALIZAT 
Instituţia responsabilă: MIRA, MMFES,  MECT, MS, MAE  
Termen de realizare: anual  
 
MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI TINERETULUI 
 La începutul fiecărui an şcolar, inspectorul educativ, în colaborare cu coordonatorii 
activităţilor educative din fiecare unitate şcolară, cu Direcţia Judeţeană de Poliţie – 
departamentul de prevenire, cu Centrul de Resurse şi Asistenţă Educaţională, Autoritatea 
Judeţeană de Sănătate Publică şi reprezentanţi ai societăţii civile cu activitate în domeniul 
prevenirii traficului de fiinţe umane, elaborează o strategie de prevenire, care cuprinde şi 
un calendar al activităţilor ce urmează să se desfăşoare în şcoli.  
Cea mai mare parte a activităţilor cuprinse în Strategia de prevenie 2006-2007 a fost 
realizată.  
 Din rapoartele înaintate de către inspectoratele şcolare judeţene, putem estima 2 – 
3 campanii de prevenire la nivelul fiecărui judeţ pe lună, la care au participat între 200 şi 
400 de elevi şi cadre didactice.  
 Activităţi desfăşurate în anul şcolar 2006 – 2007: campanii de informare, dezbateri, 
exerciţii practice privind identificarea potenţialelor victime; mese rotunde (cu invitaţi din 
partea Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie); expoziţii fotografice sau de desene, 
concursuri de caricaturi; concursuri de scenarii; vizionare de materiale video; împărţirea 
de materiale informative la evenimente sportive şi artistice etc. 

În primăvara lui 2007 a fost finalizat un proiect de prevenire a traficului de copii şi 
a altor forme de exploatare, implementat de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Tineretului, Biroul Internaţional al Muncii şi „Asociaţia Alternative Sociale”. În cadrul 
acestui proiect au fost înfiinţate 14 centre de tineret (în Bucureşti şi judeţele Giurgiu, Iaşi 
şi Botoşani), având drept scop informarea, educarea în vederea reducerii vulnerabilităţii la 
trafic şi a altor forme de exploatare gravă a copiilor. 

Activităţile extraşcolare au constat în diverse acţiuni menite să atenţioneze elevii şi 
părinţii acestora asupra riscurilor de trafic şi asupra semnelor care pot duce la identificarea 
eventualilor traficanţi: studii de caz, cercetări, întâlniri cu specialişti, dezbateri etc. O 
atenţie deosebită se acordă acestui subiect în judeţele în care mare parte din populaţia 
adultă are slujbe în străinătate, minorii rămânând astfel în grija altor persoane. În cadrul 
programului „Global Education”, cinci judeţe au implementat proiecte vizând riscurile în 
care se află copiii cu părinţii plecaţi în străinătate, între care se numără şi riscul de a 
deveni victime ale traficului de persoane.  

Prin respectarea prevederilor Legii nr. 272/21.06.2004, privind protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului, se realizează prevenirea indirectă a unor situaţii de 
trafic în rândul elevilor, cadrelor  didactice revenindu-le obligaţia de a semnala serviciului 
public de asistenţă socială sau după caz, direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia 
copilului cazurile de rele tratamente, abuzuri sau de neglijare a copiilor.  
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Promovarea accesului la drepturi sociale a cetăţenilor României a constituit o 
acţiune lansată în anul 2005 de către Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse. În 
cadrul acestei campanii intitulată „Totul despre drepturile sociale” au fost elaborate şi 
distribuite peste 1.500.000 de broşuri în care erau mediatizate drepturi specifice, cum sunt: 
alocaţia familială complementară, alocaţia pentru susţinerea familiei monoparentale, 
ajutorul pentru încălzirea locuinţei, indemnizaţia de hrană pentru persoanele infectate 
HIV/SIDA, precum şi o broşură care prezintă toate prestaţiile sociale administrate prin 
structurile deconcentrate ale Ministerului Muncii, Familiei si Egalităţii de Şanse. 

În vederea întăririi capacităţii instituţionale în domeniul incluziunii sociale, 
Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, prin Departamentul Afaceri Sociale şi 
Egalitate de Şanse, în cadrul proiectului Phare 2006/018-147.04.04.02.01 „Campanie 
naţională de conştientizare a opiniei publice în domeniul incluziunii sociale” va organiza 
acţiuni de informare asupra diferitelor aspecte legate de domeniul incluziunii sociale a 
grupurilor vulnerabile. 
  
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 

România participă (alături de Albania, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, 
Macedonia, R. Moldova, Muntenegru, Serbia şi provincia Kosovo) la Mecanismul 
Transnaţional de Referire (MTR) pentru Victimele Traficului, proiect al ICMPD 
(International Centre for Migration Policy Development), finanţat de USAID. MAE a 
participat la reuniunile/seminariile organizate, în calitate de membru al echipei naţionale 
de implementare a proiectului; 

Au fost realizate două reuniuni consulare, în luna decembrie 2007, la Istanbul şi 
Beijing, referitoare la oportunităţile pe piaţa forţei de muncă din România, condiţiile de 
admisie şi şedere, precum şi riscurile la care emigranţii se supun în cazul nerespectării 
cadrului legal.  

În primul trimestru al anului 2007, colaborarea cu Marea Britanie s-a concretizat 
prin Campania de Informare pentru Prevenirea Traficului de Persoane în Marea Britanie 
„Tu contezi, nu promisiunile”, proiect finanţat de Foreign & Commonwealth Office al 
Marii Britanii, prin Centrul privind Traficul de Persoane din Marea Britanie (UKHTC).  
Prin campania derulată a avut loc diseminarea informaţiilot referitoare la traficul de 
persoane şi  s-a obţinut creşterea conştientizării asupra  fenomenului printre potenţialele 
victime  din Bulgaria şi România. 
 
 
Obiectiv C.2.b)–Elaborarea unei campanii antitrafic destinată grupurilor 
dezavantajate, inclusiv comunităţilor de romi   

REALIZAT  
Instituţia responsabilă: ANR, consilii judeţene şi locale 
Termen de realizare: decembrie 2007  
 

Cu sprijinul Agenţiei Naţionale pentru Romi, materialele informative realizate în 
cadrul campaniei „Ai grijă, Tu plăteşti! ”, au fost traduse în limba romanis, fiind 
diseminate în cadrul comunităţilor de etnie romă un număr de 5.000 de pliante. 

În perioada septembrie – decembrie 2006, ANR a desfăşurat în parteneriat cu 
Spitalul de Urgenţă Floreasca şi organizaţia Humaniterra, campania de informare şi 
conştientizare a femeilor rome, în 10 locaţii: Ianca, Brăila, Buzău, Galaţi, Focşani, Piteşti, 
Slobozia, Târgovişte, Urziceni, Bucureşti. Campania s-a adresat unui număr de 435 de 
participanţi. 
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Obiectiv C.2.c)  Elaborarea de programe de sensibilizare şi prevenire la nivelul 
firmelor din sectoare economice de risc (impresariat artistic, agenţii matrimoniale, 
de recrutare a forţei de muncă, de transport, turism etc.). 

REALIZAT 
Instituţia responsabilă: ANITP – consilii judeţene 
Termen de realizare: decembrie 2007  
 

La nivelul sectorului privat au fost iniţiate colaborări în vederea conştientizării 
acestui sector (turism, impresariat, agenţii de recrutare forţă de muncă) şi diseminării 
materialelor informativ-preventive. 

În parteneriat cu Salvaţi Copiii s-a desfăşurat proiectul “Codul de conduită” în 
ceea ce priveşte angajaţii agenţiilor de turism care pot sesiza anumite probleme referitoare 
la traficul de copii. La campaniile desfăşurate de către ANITP şi partenerii săi au participat 
7 firme de taximetrie (au fost distribuite odorizante auto şi materiale informative), o firmă 
de turism - SC Atlassib SA, precum şi FIHR şi ANAT (cursuri de instruire a specialiştilor 
din domeniul turismului). 

Au fost întâmpinate greutăţi în ceea ce priveşte atragerea unui număr mare de 
parteneri din partea sectorului privat (turism), iniţiindu-se discuţii cu reprezentanţii 
firmelor turistice, dar colaborarea cu ANITP fiind refuzată în mod diplomatic.  
 
 
Obiectiv C.2.d) – Crearea unui mediu sigur (economic, social şi educaţional) care să 
reducă vulnerabilitatea grupurilor aflate în situaţii de risc, inclusiv prin sprijinirea 
iniţiativelor vizând oportunităţi de dezvoltare locală şi de înlăturare a şomajului, 
sărăciei, insecurităţii, marginalizării şi inegalităţii de şanse/discriminării între sexe, 
cu o atenţie specială pentru implicarea fondurilor structurale ale U.E.   

REALIZAT 
Instituţia responsabilă: MMFES, ANOFM, ANR, MECT 
Termen de realizare: decembrie 2007  

 
Dezvoltarea sistemului de servicii sociale reprezintă una din preocupările 

Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse.  
În acest sens, o serie de acţiuni s-au axat pe implementarea de programe finanţate 

din fonduri internaţionale cu scopul dezvoltării şi diversificării serviciilor sociale destinate 
tuturor categoriilor de persoane vulnerabile: 
 - Proiectul Phare 2004/016-772.04.02.03. ”Întărirea capacităţii administrative în domeniul 
asistenţei sociale” – schemă de finanţare nerambursabilă în domeniul serviciilor sociale şi 
în cadrul căreia au fost selectate un număr de 92 de proiecte. 
 - În judeţul Vâlcea se derulează un proiect ce are ca scop furnizarea de servicii sociale în 
cadrul Centrului de reabilitare socială destinat persoanelor victime ale violenţei domestice, 
cât şi  victimelor  traficului de persoane. Numărul de beneficiari este de 131 persoane.  
- Pentru asigurarea unei cât mai eficiente dezvoltări a sistemului naţional de servicii 
sociale, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse a lansat, în data de 7 septembrie 
2007, o nouă schemă de finanţare nerambursabilă Phare 2006/018-147.04.02.03 Schemă 
de finanţare nerambursabilă „Servicii sociale”. Obiectivul specific al acestei scheme 
constă în dezvoltarea serviciilor sociale în vederea promovării incluziunii sociale a 
grupurilor vulnerabile şi a dezvoltării resurselor umane, precum şi pentru realizarea de 
parteneriate efective între autorităţile publice locale şi organizaţiile guvernamentale care 
activează ca furnizori acreditaţi de servicii sociale.  
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În cadrul Programului Operaţional Sectorial – „Dezvoltarea resurselor umane”, 
prioritatea 6 – Promovarea incluziunii sociale au fost create axe specifice destinate 
dezvoltării de programe comunitare pentru creşterea calităţii vieţii persoanelor 
defavorizate şi pentru integrarea socio-profesională a acestora..  
 

Din datele comunicate de ANOFM, până la data de 30 iunie 2007, s-au desfăşurat 
un număr de 1.429 de acţiuni de informare şi consiliere în şcoli. În cadrul acestor acţiuni 
au beneficiat de servicii de informare şi consiliere profesională aproximativ 40.000 de 
elevi. 

Numărul total al copiilor/tinerilor/părinţilor care au primit informaţiile prin 
şcoli/burse de locuri de muncă , la nivel judeţean, care să reducă vulnerabilitatea 
grupurilor aflate în situaţii de risc a fost de 1.112.550 de persoane. 

Tot în perioada de referinţă au fost dezvoltate, la nivel regional şi judeţean şi un 
număr de 4 proiecte pentru finanţare comunitară. 
            În perioada septembrie-decembrie 2006, ANR în parteneriat cu Spitalul de Urgenţă 
Floreasca şi organizaţia Humaniterra, au desfăşurat Campania denumită „Cu noi, printre 
noi, despre noi, femeile”- o campanie de informare şi conştientizare a femeilor, axată pe 
sănătatea şi înlăturarea discriminării femeii rome. Campania a fost organizată în 10 
locaţii: Ianca, Brăila, Buzău, Focşani, Galaţi, Piteşti, Slobozia, Târgovişte, Urziceni, 
Bucureşti. Pe lângă dezbaterile  despre starea de sănătate a mamelor, copiilor între 0-3 ani, 
tinerelor femei şi vârstnicelor, au fost reliefate şi problemele de ordin socio-economic, 
profesional,  cu care acestea  se confruntă, spre exemplu înlăturarea şomajului, a sărăciei, 
insecurităţii, marginalizării şi inegalităţii de şanse/discriminării între sexe. Campania s-a 
adresat unui număr de 500 de persoane din care 350 au beneficiat şi de teste medicale 
(250 femei şi 100 bărbaţi). Un aspect pozitiv, şi cu beneficii atât pentru populaţia 
majoritară cât şi pentru comunitatea romă, este faptul că acest program educaţional a reuşit 
să aducă în prim-planul autorităţilor locale, participante şi ele la aceste întâlniri, 
problemele sociale  ale acestei comunităţi. 
           O metodă eficientă de prevenire a transformării copiilor şi tinerilor în victime ale 
traficului de fiinţe umane este şi aplicarea unor programe menite să reducă absenteismul şi 
abandonul şcolar: „Laptele şi cornul”, „A doua şansă”, „Euro 200”, „Bani de liceu”, 
„Rechizite şcolare” etc.  
 
 
Obiectiv C.2.e)  Promovarea de campanii adaptate specificului de vulnerabilitate a 
grupurilor de risc, în special a copiilor.  

REALIZAT 
Instituţia responsabilă: consilii judeţene 
Termen de realizare: anual 
 

Numărul campaniilor/activităţilor adaptate specificului de vulnerabilitate a 
grupurilor de risc, derulate în perioada 2006-2007 au fost  de 7 : 

1) Campania „Traficul Uman e Inuman” a fost iniţiată de către Societatea pentru 
Copii şi Părinţi – SCOP Timişoara, având ca parteneri ANITP-Centrul Regional 
Timişoara, Direcţia Poliţiei de Frontieră Timişoara, BCCO Timişoara şi Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Timiş;  

2)Conform prezentului obiectiv, Centrul Regional Timişoara a desfăşurat pe 
parcursul anului 2007, 5 activităţi ce au constat în: 

 informarea populaţiei cu privire la riscurile asociate traficului de persoane (Iullius 
Mall Timişoara) prin distribuirea de materiale informative, derularea unor scenete 
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 formarea de voluntari pentru a deveni persoane resursă; - tabăra Marga 
 implicarea elevilor şi studenţilor în concursuri de desen, pictură şi fotografie pe 

tema traficului de persoane cu scopul de a înţelege fenomenul şi a elimina 
atitudinile de subestimarea a acestuia; 
Aceste activităţi au avut ca beneficiari aproximativ 2.350 de persoane. Au fost 

distribuite materiale informative realizate la nivel local (pliante, afişe, tricouri, pixuri); 
3) Societatea pentru copii şi părinţi-SCOP Timişoara a derulat  proiectul ”Traficul 

uman e inuman” în judeţul Timiş. 
Proiectul a avut  următoarele obiective: 
- Informarea elevilor cu privire la fenomenul traficului de persoane; 
- Formarea de consilieri şcolari; 
- Sporirea implicării populaţiei în activităţi de prevenire iar grupul ţintă a fost 

constituit din 4250 copii şi adolescenţi; 
4) Societatea pentru copii şi părinţi-SCOP Timişoara derulează proiectul ”Traficul 

uman e inuman” în judeţele Timiş şi Arad. 
Scopul proiectului este prevenirea fenomenului de trafic de persoane în rândul 
adolescenţilor. Grupul ţintă al acestei activităţi este format din: 
 2000 de tineri liceeni din Judeţul Timiş şi Arad; 
 50 de adolescenţi care vor fi învăţaţi cum pot forma alţi tineri prin metoda peer 
education; 
 50 de tineri din 10 oraşe din România vor participa la o tabără anti-trafic; 
 30 de specialişti din comunitate care au rol de formatori pentru tineri; 

5) Organizaţia “Salvaţi Copiii”, filiala Timiş derulează la nivelul judeţelor Timiş, 
Hunedoara şi Dolj, proiectul Regional Child Trafficking Response Programme.  
Obiectivele proiectului: 

- reducerea vulnerabilităţii copiilor cu risc de a fi traficaţi prin activităţi de 
prevenire; 

- creşterea numărului de copii traficaţi care sunt identificaţi, referiţi sistemului de 
protecţie şi cărora le sunt oferite servicii imediate de protecţie; 

- creşterea numărului de copii ce au fost traficaţi şi care au fost reintegraţi cu 
succes. 
Grupul ţintă este format din copii şi adolescenţi din judeţele Timiş, Hunedoara, Dolj; 

 6) În cursul anului 2007, în cadrul proiectului „Alege pentru binele tău”, iniţiat de 
către Centrul Raţiu pentru Democraţie, s-a continuat dezvoltarea de campanii de 
prevenire şcolare în instituţiile de învăţământ din Turda şi Câmpia Turzii;  

7) Proiectul derulat de către AFI PRO FAMILIA din Bistriţa Năsăud,  
„Adolescenţii actori în lupta traficului de persoane”  are ca obiectiv întărirea capacităţii 
locale în prevenirea şi protecţia potenţialelor victime ale traficului de persoane, 
cunoaşterea şi înţelegerea de către adolescenţii din Bistriţa Năsăud, şi populaţie în general, 
a fenomenului traficului de persoane şi a riscurilor asociate. 
Activităţile de informare şi educare din cadrul proiectului se desfăşoară în strânsă 
colaborare cu liceele din judeţul Bistriţa Năsăud. Aria de acoperire iniţială a proiectului a 
cuprins 16 licee dar, conform solicitărilor ulterioare sosite din partea Inspectoratului 
Şcolar Judeţean Bistriţa Năsăud, activităţile de prevenire se vor extinde în 27 de licee. 
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Obiectiv C.2.f) – Promovarea de campanii pentru combaterea discriminării femeilor, 
care reprezintă principala categorie de persoane traficate  

REALIZAT 
Instituţia responsabilă: ANITP, ANR 
Termen de realizare: decembrie 2007 
 

Descrierea campaniilor efectuate pentru combaterea discrimării femeilor, numărul 
de materiale informative elaborate dar şi numărul persoanelor participante sau vizate de 
aceste campanii/activităţi/programe:  
1).„Campania de 16 zile de luptă împotriva violenţei asupra femeii” ce s-a desfăşurat 
în Cluj Napoca în perioada 25 noiembrie – 10 decembrie 2007, a inclus o serie de 
evenimente cu scopul conştientizării populaţiei cu privire la fenomenul violenţei asupra 
femeii în toate formele sale. În 2007 problema traficului de femei a fost abordată pentru 
prima dată în cadrul campaniei. 
Campania s-a bucurat de sprijinul unui număr mare de tineri voluntari, a căror contribuţie 
a fost extrem de apreciată. Numărul total de beneficiari ai campaniei s-a ridicat la 700; s-
au distribuit afişe şi pliante pe tema violenţei domestice şi a traficului de persoane. 
2) ANES a derulat acţiuni/campanii în 9 oraşe: Giurgiu, Drobeta Turnu-Severin, Târgu–
Jiu, Petroşani, Ialomiţa, Călăraşi, Bucureşti, Iaşi, Suceava. Obiectivele acestor campanii au 
vizat conştientizarea şi sensibilizarea publicului tânăr cu privire la fenomenul discriminării 
de gen, modalităţi de identificare şi soluţionare a cazurilor de discriminare şi susţinere a 
principiului egalităţii de şanse.  
3) De asemenea, în vederea promovării obiectivelor menţionate în strategia ANES şi 
Planului Naţional de Acţiune 2006-2007 pentru implementarea Strategiei Naţionale 
împotriva Traficului de Persoane 2006-2010, reprezentaţii ANES în teritoriu, COJES 
(Comisia Judeţeană pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi) au desfăşurat 
următoarele acţiuni, la nivelul fiecărui judeţ din ţară:  
- o întâlnire cu reprezentanţii sindicatului SANITAS Arad cu două teme de dezbatere:  
„Discriminarea la locul de muncă” şi „Profesia sau familia?!”. 
- campania de informare privind „ Strategia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între 
femei şi bărbaţi pentru perioada 2006-2009” 
 - sensibilizarea opiniei publice cu privire la „Oprirea violenţei domestice împotriva 
femeilor” prin participarea la Simpozionul organizat de Compartimentul de Prevenirea şi 
Combaterea formelor de Violenţă  asupra femeii 
- campanii de informare şi sensibilizare a opiniei publice prin intermediul mass-mediei 
locale privind promovarea principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi. 
- sesiune de informare  pe tema “Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în domeniul 
relaţiilor de muncă” 
- Festivalul Naţional al Şanselor Tale, desfăşurat sub egida Anului European al Egalităţii 
de Şanse pentru Toţi. 
- întâlnire cu ONG-urile active din judeţul Buzău în vederea implicării acestora în 
implementarea principiului egalităţii de şanse între femei si bărbaţi la nivel local. 
- campania celor 16 zile de Activism împotriva  Violenţei  asupra Femeii din  judeţul  Cluj 
- masa rotundă privind îmbunătăţirea gradului  de ocupare şi formare profesională a 
persoanelor de etnie romă 
- campanie de informare prin distribuirea de materiale informative (sampling, dropmail) 
stradal, în cutiile poştale şi în zona cu standuri comerciale 
- promovarea în mediul rural a conceptului  egalităţii de şanse; septembrie - la Centrul 
Cultural Local  „ Ion Voinea ” Giurgiu 
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-– în cadrul Bursei  locurilor de muncă pentru absolvenţi o acţiune de informare privind 
egalitatea de şanse între femei si bărbaţi, acţiune destinată în principal tinerilor absolvenţi 
şi în secundar agenţilor economici participanţi la bursă 
- o campanie de informare pe tema ,, Asigurarea egalităţii de şanse şi tratament la locul de 
muncă”. 
-simpozioane cu tema „Toţi merităm aceeaşi şansă” 
-„ Egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi din perspectiva accesului la 
educaţie, o preocupare constantă a societăţii româneşti” 
 
 
Obiectiv C.2.g) – Elaborarea unor materiale de atenţionare asupra riscurilor asociate 
traficului de persoane şi distribuirea acestora la punctele de trecere a frontierei   

REALIZAT 
Instituţia responsabilă: MIRA-IGPF 
Termen de realizare: anual 
 

În cadrul campaniei naţionale “Ai grijă, Tu plăteşti!”, cu sprijinul Ambasadelor 
Ungariei şi Bulgariei în România, au fost distribuite 8 000 de pliante, la cele 15 puncte de 
trecere a frontierei (rutiere şi aeriene)  cu Ungaria şi Bulgaria. În cadrul campaniei 
„Fereste-te de ocazii „perfecte” cu locuri de muncă „perfecte” au fost realizate un număr 
de  15300 de materiale informative care au fost de asemenea, distribuite, şi la punctele de 
trecere a frontierei.  
 Cu ocazia organizării campionatului mondial de fotbal în Germania, au fost 
realizate, 4500 de materiale promoţionale (pliante şi afişe) distribuite de AidRom şi 
ANITP, în aeroporturile internaţionale din ţară şi la vama Nădlac, cel mai important punct 
de trecere al frontierei româneşti, către Germania. 
 
 
Obiectiv C.3. Eficientizarea activităţilor de prevenire a traficului de 
persoane 
 
 
Obiectiv C.3.a)  Încheierea şi implementarea unui protocol de colaborare între 
ANITP şi ANPDC vizând considerarea cu prioritate a aspectelor de trafic de 
persoane având ca victime copiii, coordonarea eforturilor în direcţia prevenirii 
acestui tip de trafic şi asigurarea asistenţei necesare victimelor în conformitate cu 
drepturile prevăzute în legislaţia naţională şi convenţiile internaţionale 

REALIZAT 
Instituţia responsabilă: MIRA-ANITP, ANPDC 
Termen de realizare: Decembrie 2006 
 

A fost încheiat un protocol  cu Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor 
Copilului (ANPDC) în scopul realizării unui parteneriat instituţional activ şi eficient în cadrul 
acţiunilor de elaborare şi aplicare a politicilor în domeniul traficului de persoane, în vederea 
diminuării progresive a fenomenului traficului de copii şi a asigurării respectării drepturilor 
copiilor victime sau potenţiale victime ale traficului de persoane la protecţie şi asistenţă. 

Au fost desfăşurate un număr de 8 activităţi de amploare (conferinţe naţionale, 
seminarii) în cadrul proiectului „Schimburi interprofesionale româno-austriece privind 
sistemul intern şi bilateral de referire şi protecţie a copiilor migranţi neînsoţiţi şi a copiilor 
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victime ale exploatării şi traficului de persoane”, precum şi numeroase activităţi privind 
primirea victimelor minori repatriate. 

 
 
Obiectiv C.3.b)  Monitorizarea şi adaptarea permanentă a legislaţiei naţionale 
specifice în sensul îmbunătăţirii asistenţei acordate copiilor implicaţi în traficul de 
persoane   

REALIZAT 
Instituţia responsabilă: MIRA – ANITP 
Termen de realizare: permanent  
 

În anul 2007 ANITP a primit spre consultare proiectul HG pentru modificarea şi 
completarea HG 617/2004 privind înfiinţarea şi organizarea Comitetului Naţional Director 
pentru prevenirea şi combaterea exploatării muncii copilului şi proiectul HG privind 
aprobarea Startegiei Naţionale în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului 
2007-2013, pentru care Compartimentul juridic ANITP a formulat propuneri şi observaţii, 
motivate juridic. 
 Rapoartele anuale de activitate ANITP (2006 şi 2007) conţin date cu privire la 
monitorizarea şi adaptarea legislaţiei naţionale specifice, în sensul îmbunătăţirii asistenţei 
acordate copiilor implicaţi în traficul de persoane. 
 
 
Obiectiv C.4. Reducerea oportunităţilor de trafic de persoane prin 
îmbunătăţirea controlului administrativ  
 
 
Obiectiv C.4.a) – Constituirea unor echipe operaţionale la nivel judeţean pentru 
monitorizarea activităţilor economice informale (locuri de muncă fără forme legale) 
din construcţii, agricultură, comerţ, industria alcoolului, exploatarea lemnului etc.  

REALIZAT 
Instituţia responsabilă: MMFES 
Termen de realizare: martie 2007  
 

La nivel naţional, echipe de control formate din inspectori de muncă desfăşoară 
acţiuni de identificare şi combatere a cazurilor de muncă fără forme legale de angajare. 
  

       În anul 2007, Inspecţia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, a 
desfăşurat acţiuni de control în cadrul campaniilor privind identificarea şi combaterea 
cazurilor de muncă fără forme legale de angajare, finalizate cu următoarele rezultate: 
 76.371 controale efectuate; 
 7.701 angajatori depistaţi folosind forţă de muncă fără forme legale de angajare din 

care 151 angajatori au fost sancţionaţi pentru folosirea la muncă fără forme legale de 
angajare a tinerilor între 15 – 18 ani; 

 16.059 persoane depistate fără forme legale de angajare, din care 6.383 femei, 203 
tineri cu vârsta între 15 – 18 ani; 

 8.603 contracte individuale de muncă încheiate şi înregistrate la inspectorate pentru 
persoanele depistate că lucrau fără forme legale; 

 24.217.500 lei amenzi aplicate pentru muncă fără forme legale; 
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 13.666 măsuri dispuse ca urmare a neconformităţilor depistate; 
 9.585 măsuri aduse la îndeplinire de angajatori. 

În această perioadă, Inspecţia Muncii a desfăşurat acţiuni de control tip campanie, 
pe domenii de activitate, obţinându-se următoarele rezultate: 

Construcţii 
- au fost controlaţi 2.777 angajatori. Au fost sancţionaţi 833 angajatori, din care 503 

pentru muncă fără forme legale, reprezentând 18,11% din numărul total de 
angajatori controlaţi; 

- numărul persoanelor depistate că munceau „la negru” a fost de 1.168; 
- valoarea totală a amenzilor aplicate a fost de 2.068.900 lei, din care 1.813.600 lei 

pentru muncă fără forme legale de angajare; 
Panificaţie  

În luna martie 2007, între Inspecţia Muncii pe de o parte, Asociaţia Pro Alim San şi 
Asociaţia APC – România, pe de altă parte, s-a încheiat un Protocol de colaborare  al cărui 
scop declarat este ca „relaţiile dintre părţile semnatare să permită crearea unui cadru 
comun, pe baza cooperării şi dialogului, care să sprijine structurile de control din teritoriu 
şi să garanteze mai buna aplicare a prevederilor legale din domeniul relaţiilor de muncă de 
către societăţile comerciale din industria de morărit şi panificaţie.” 
 Obiectivele cooperării sunt implementarea în comun a Programului „VREAU  
PÂINE CURATĂ”, respectiv efectuarea de acţiuni în vederea depistării, limitării şi 
combaterii nuncii la negru. 

În baza acestui protocol, Inspecţia Muncii a organizat şi desfăşurat acţiuni de 
control în unităţi de morărit şi panificaţie, finalizate cu următoarele rezultate: 

- 39 de unităţi de panificaţie controlate 
- 59.500 lei amenzi aplicate în domeniul relaţiilor de muncă, din care 32.000 lei 

pentru muncă fără forme legale de angajare. 
 

Litoralul Mării Negre 
De menţionat că în perioada 18 iunie – 15 septembrie 2007, inspectori de muncă 

din cadrul Inspecţiei Muncii au participat la acţiuni de control în unităţi care îşi desfăşoară 
activitatea pe Litoralul Mării Negre, acţiune organizată şi coordonată de Departamentul de 
Control al Guvernului şi s-a desfăşurat, sub denumirea „Parteneriat pentru Litoral 2007, 
rezultatele fiind următoarele:       

- 580 controale 
 - 85 sancţiuni aplicate 
 - 198. 000 lei valoare amenzi aplicate 
 - 20 avertismente 
 - 1238 măsuri dispuse 
 - 253 controale privind îndeplinirea măsurilor 
 - 920 măsuri remediate 
 - 318 măsuri în curs de remediere 
 
Confecţii – textile, pielărie şi încălţăminte 

      - 2.350 angajatori controlaţi 
      - 697 angajatori sancţionaţi, din care 198 pentru folosirea forţei de muncă fără 
forme legale de angajare 
      - 668 persoane depistate care desfăşurau activitate fără a avea încheiate contracte 
individuale de muncă, din care: 

o 572 femei 
o 9 tineri sub 18 ani 
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      - 1.278.800 lei amenzi aplicate, din care 974.500 lei pentru muncă fără forme 
legale 

 

În domeniul PETROLIER (foraj – extracţie de hidrocarburi şi activităţi de servicii anexe 
extracţiei petrolului şi gazelor naturale) 

      - angajatori controlaţi: 112 
      - număr salariaţi ai angajatorilor controlaţi: 26.427, din care:  3.606 femei   
      - număr deficienţe constatate: 279 
      - număr măsuri dispuse: 309 
      - număr angajatori sancţionaţi: 41, din care 2 angajatori pentru folosirea forţei de 
muncă fără forme legale de angajare; 
      - 2 persoane depistate care desfăşurau activitate fără a avea încheiate contracte 
individuale de muncă, 
      - valoarea totală a amenzilor aplicate  21.800, din care: 4.000 lei pentru muncă fără 
forme legale 

Până în prezent nu ne-au fost raportate cazuri de trafic de persoane sau de persoane care se 
consideră traficate6.  
 
 
Obiectiv C.4.b) – Controale ale modului în care sunt respectate obiectul activităţii şi 
codul de conduită de către agenţii matrimoniale, agenţii de angajare a forţei de 
muncă, agenţii turistice, firme de construcţii, firme de transport  etc.   

REALIZAT 
Instituţia responsabilă: MMFES, Inspecţia muncii 
Termen de realizare: permanent  
 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 156/2000, cu modificările şi completările 
ulterioare, Inspecţia Muncii are atribuţii de evidenţiere a agenţiilor de ocupare a forţei de 
muncă şi de control asupra modului în care sunt respectate dispoziţiile legale în domeniu. 
Astfel, până la data de 31 decembrie 2007, la nivelul inspectoratelor teritoriale de muncă 
s-au înregistrat 1.386 agenţii de ocupare a forţei de muncă, în baza art. 9 lit. e din Legea 
nr. 156/2000, modificată şi completată. 
 În baza sesizărilor primite, inspectorii de muncă din cadrul Corpurilor de control - 
relaţii de muncă, au controlat în perioada ianuarie – octombrie 2007, un număr de 229 
agenţii de ocupare a forţei de muncă, 56 au fost sancţionate, cu amenzi în valoare de 
515.000 lei. De asemenea, au fost controlate 13 persoane fizice sau juridice, 7 au fost 
sancţionate, valoarea amenzilor aplicate a fost de  60.000 lei ;   
 Au fost dispuse 256 măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate în timpul 
controalelor. În legătură cu sistemele de licenţă pentru agenţiile matrimoniale, turistice, 
transporturi, inspectorii de muncă nu au competenţa de a verifica bazele de date ale acestor 
agenţii (inclusiv bazele de date cu solicitanţii de servicii de acest gen), întrucât raporturile 
stabilite sunt de natură comercială, nu de muncă. 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Extras din raportul anual al MMFES 
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Obiectiv C.5. Elaborarea şi implementarea unor standarde naţionale 
privind programele şi proiectele de prevenire a traficului de persoane 
 
 
Obiectiv C.5. – a) Elaborarea şi aprobarea criteriilor de evaluare şi acreditare a 
proiectelor de prevenire  

REALIZAT 
Instituţia responsabilă: MIRA - ANITP 
Termen de realizare: martie 2007  
 

A fost elaborat proiectul Deciziei preşedintelui ANITP pentru aprobarea criteriilor 
de evaluare şi acreditare a proiectelor de prevenire în domeniul traficului de persoane. 
Documentul de referinţă a fost aprobat  prin Decizia nr. 4/2007, publicată în Monitorul 
Oficial nr. 837 din 06.12.2007. 

Criteriile de referinţă au fost elaborate în scopul facilitării procedurii de evaluare şi  
selecţie a proiectelor de prevenire a traficului de persoane depuse spre a fi finanţate de 
către ANITP. Acestea vor fi folosite de către ANITP şi pentru  a evalua oportunitatea 
susţinerii organizaţiilor care intenţionează să înainteze proiecte către diferiţi finanţatori 
pentru a căror implementare se solicită sprijinul ANITP. 
 
 
Obiectiv C.5.b) – Monitorizarea şi evaluarea implementării proiectelor de prevenire 

REALIZAT 
Instituţia responsabilă: MIRA - ANITP 
Termen de realizare: permanent  
   

Au fost implementate un număr de 8 proiecte de prevenire, implementate în 
comun cu parteneri nonguvernamentali: (Caritas, Conexiuni Deva, OIM, EURODEMOS, 
SCOP Timişoara, Salvaţi Copiii Timişoara), din care 4 proiecte au fost finalizate. ANITP 
a monitorizat desfăşurarea şi implementarea proiectelor de prevenire prin intermediul 
Centrelor Regionale. 

În cazul parteneriatului cu SCOP Timişoara, s-au desfăşurat două proiecte comune 
intitulate „Traficul uman e inuman”, ale căror grupuri ţintă au fost tinerii. Primul proiect, 
care s-a încheiat în decembrie 2007, a avut ca arie de desfăşurare judeţul Timiş, fiind 
elaborate materiale de informare şi organizându-se diferite activităţi de prevenire şi 
informare (concursuri, activităţi în şcoli, participare la evenimente publice). Cel de-al 
doilea este în desfăşurare pe o arie ce cuprinde judeţele Timiş şi Arad, fiind axat pe tinerii 
vulnerabili de a deveni victime ale traficului de persoane. 

În cazul parteneriatului cu Salvaţi Copiii Timişoara, s-a ales o modalitate unică de 
informare şi conştientizare a populaţiei, realizându-se o piesă de teatru, pe baza mărturiilor 
victimelor traficului de persoane şi jucată de către o trupă de actori amatori. Acest proiect 
a avut o arie de desfăşurare ce a cuprins judeţele Timiş, Hunedoara şi Mehedinţi, piesa de 
teatru jucându-se atât în oraşele mari cât şi în comune, sate. 

În cazul parteneriatului cu Conexiuni Deva, s-a desfăşurat  proiectul intitulat 
„Drepturile victimelor între lege şi practică”, în perioada 16.11.2006 – 16.04.2007, la care 
a participat şi BCCO Alba-Iulia. Acest proiect a avut ca scop conştientizarea drepturilor 
victimelor de către specialiştii din domeniu (poliţişti, procurori, judecători, asistenţi 
sociali). A avut o arie de desfăşurare ce a cuprins judeţele Alba-Iulia, Sibiu şi Hunedoara.  
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Obiectiv C.6. Reducerea cererii pentru exploatarea sexuală a femeilor  
 
 
Obiectiv C.6.a)  Instruirea personalului militar şi civil participant la misiunile de 
menţinere a păcii sau la alte activităţi internaţionale desfăşurate în afara teritoriului 
naţional precum şi a personalului militar sau civil străin de pe teritoriul României cu 
privire la identificarea, protecţia şi asistenţa victimelor traficului de persoane. 

REALIZAT 
Instituţia responsabilă: MAp, MAE 
Termen de realizare: permanent  
 

ANITP a elaborat trei teme de pregătire în domeniul prevenirii şi combaterii 
traficului de persoane. În urma întâlnirilor dintre reprezentanţii ANITP, MAp şi IGJR, cele 
trei teme au fost introduse în curricula de pregătire a trupelor care execută misiuni în 
teatrele de operaţii externe. Specialiştii ANITP au luat parte la sesiunile de pregătire a 
acestor trupe înainte de plecarea în misiuni.  
Ministerul Apărării, pe parcursul anului 2007, a organizat şi desfăşurat un număr de 55 de 
activităţi la care au participat 3264 de persoane, în cadrul cărora au fost prezentate 
materiale pentru pregătirea personalului militar sau civil cu privire la identificarea, 
protecţia şi asistenţa victimelor traficului de persoane, după cum urmează: 
1) pregătirea militarilor contingentelor care execută/vor executa misiuni în teatrele de 
operaţii din Afganistan, Iraq, Bosnia şi Kosovo: 
 Numărul de activităţi: 16; 
 Număr de participanţi: 2257; 
 Modul de instruire: prezentare de materiale informative. 

2) pregătirea organizată cu personalul care ocupă funcţii în comandamente multinaţionale 
în teatre de operaţii, comandamente multinaţionale în Europa şi SUA, observatori ONU: 
 Numărul de activităţi: 22; 
 Număr de participanţi: 552;  
 Modul de instruire: prezentare de materiale informative. 

3) pregătirea personalului din cadrul structurilor de informaţii militare care execută 
misiuni în teatrele de operaţii, precum şi informarea birourilor ataşaţilor apărării în 
vederea identificării, protejării şi acordării de asistenţă victimelor traficului de persoane: 
 Numărul de activităţi: 17; 
 Număr de participanţi: 455; 
 Modul de instruire: convocare, prezentare de materiale informative. 

 
 
Obiectiv C.6.b)  Realizarea şi distribuirea de materiale informative privind traficul 
de persoane în rândul personalului militar şi civil participant la misiunile de 
menţinere a păcii sau alte activităţi internaţionale desfăşurate în afara teritoriului 
naţional precum şi a personalului militar sau civil străin de pe teritoriul României 
REALIZAT 
Instituţia responsabilă: MAp  MAE 
Termen de realizare: permanent  
 

În vederea realizării acestui obiectiv, ANITP a elaborat 2 seturi de materiale 
informative pentru prevenirea traficului de persoane, sub forma unor broşuri, respectiv 
„Măsuri de prevenire a traficului de persoane” (200 exemplare au fost predate 
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contingentelor care au plecat în teatrele de operaţii) şi „Drepturile victimelor” (200 
exemplare au fost predate contingentelor care au plecat în teatrele de operaţii).  
Materialele de promovare a acţiunilor de combatere a traficului de persoane, furnizate 
MAp de către ANITP, au fost distribuite la fiecare activitate de pregătire.   
 
 
Obiectiv C.7. Reducerea cererii pentru exploatarea prin muncă 
 
 
Obiectiv C.7.a)  Informarea muncitorilor români asupra riscurilor muncii la negru, 
inclusiv aspectele legale specifice ţărilor de destinaţie 

REALIZAT  
Instituţia responsabilă: MMFES 
Termen de realizare: permanent 
 
MMFES  

MMFES a realizat şi postat pe pagina web proprie un material privind informarea 
muncitorilor români cu privire la riscurile muncii “la negru”. 
 În conformitate cu prevederile art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul 
muncii, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care persoana selectată în 
vederea angajării ori salariatul, după caz, urmează să îşi desfăşoare activitatea în 
străinătate, angajatorul are obligaţia de a-i comunica în timp util, înainte de plecare, 
informaţii referitoare la: 

a) durata perioadei de muncă ce urmează să fie prestată în străinătate; 
     b) moneda în care vor fi plătite drepturile salariale, precum şi modalităţile de plată; 
     c) prestaţiile în bani şi/sau în natură aferente desfăşurării activităţii în străinătate; 
     d) condiţiile de climă; 
     e) reglementările principale din legislaţia muncii din acea ţară; 
     f) obiceiurile locului a căror nerespectare i-ar pune în pericol viaţa, libertatea sau 
siguranţa personală. 
     g) condiţiile de repatriere a lucrătorului, după caz. 

Potrivit prevederilor art. 19 din Codul muncii, în situaţia în care angajatorul nu îşi 
execută obligaţia de informare, persoana selectată în vederea angajării ori salariatul, după 
caz, are dreptul să sesizeze, în termen de 30 de zile de la data neîndeplinirii acestei 
obligaţii, instanţa judecătorească competentă şi să solicite despăgubiri corespunzătoare 
prejudiciului pe care l-a suferit ca urmare a neexecutării de către angajator a obligaţiei de 
informare. 
 ANOFM are responsabilităţi în ceea ce priveşte prevenirea abuzurilor ale căror 
victime pot deveni cetăţenii români care lucrează în străinătate. În acest sens, agenţia 
informează cetăţenii români - potenţiali lucrători în afara ţării - în privinţa riscurilor 
implicate de migraţia ilegală, inclusiv a riscurilor de a deveni victime ale traficului de 
persoane. Până la data de 30 iunie 2007 s-au desfăşurat 1.429 sesiuni de informare şi 
consiliere profesională în şcoli, cu participarea unui număr total de 40.000 elevi7. 

În urma vizitei de studiu a unui reprezentant ANITP, în Marea Britanie, organizată 
de UKHTC şi Biroul din România al Proiectului REFLEX, Autoritatea de Licenţiere a 
plasatorilor forţei de muncă din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord 
(Gangmasters Licensing Authority) a transmis ANITP informaţii privind standardele de 
licenţiere şi drepturile muncitorilor în Marea Britanie, în vederea valorificării acestora prin 
                                                 
7 Extras din raportul semestrial al MMFES 
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serviciul Help-Line. Informaţiile sunt disponibile şi pe site-ul ANITP, la 
http://anitp.mira.gov.ro/ro/?zone=informatii_utile. Tot aici s-a convenit ca ofertele de 
locuri de muncă în Marea Britanie ce sunt făcute de diferite firme şi sunt aduse la 
cunoştinţa ANITP prin intermediul Help-Line 0800 800 678 sau pe altă cale de către 
diferite persoane, să fie verificate cu sprijinul GLA, pentru a evita astfel eventualele 
oferte-capcană, iar cetăţenii români să poată lua decizii în cunoştinţă de cauză. 
Deasemenea operatorii serviciului Help-Line pot oferii informaţii cu privire la condiţiile 
de muncă, documentele necesare pentru muncă legală şi documentele de călătorie pentru 
orice stat din Uniunea Europeană.  
 
 
Obiectiv C.7.b)   Consultări periodice cu factorii de decizie din ţările de origine şi 
destinaţie  

REALIZAT 
Instituţia responsabilă: MMFES 
Termen de realizare: anual 
 

Până la data de 30 iunie 2007, au avut loc 6 întâlniri cu factorii de decizie, după 
cum urmează: cu reprezentanţii Ministerului Muncii din Franţa, la Paris, cu reprezentanţi 
ai Ambasadei Ungariei la Bucureşti, cu cei ai Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi 
Sănătăţii la Roma, cu reprezentanţii Ministerului Muncii din Germania, cu reprezentanţii 
Ministerului Muncii, consilieri EURES din Cipru şi ai Centralei de Mediere a Forţei de 
Muncă de la Bonn.  În cadrul acestor întâlniri au fost discutate reglementările în vigoare 
de la 1 ianuarie 2007, cât şi proceduri concrete de implementare a măsurilor de 
restricţionare pe anumite domenii şi meserii pentru cetăţenii români în ţările în cauză, în 
scopul informării acestora asupra drepturilor conferite de noul statut. Totodată au fost 
abordate şi aspecte privind combaterea migraţiei ilegale, a muncii la negru şi a traficului 
de persoane în scopul exploatării prin muncă.  
 
 
Obiectiv C.7.c)  Întărirea schimbului de bune practici cu statele aflate pe traseele de 
traficare a forţei de muncă. 

PARŢIAL REALIZAT 
Instituţia responsabilă: MMFES 
Termen de realizare: iulie 2007 
 

În vederea încheierii unei Înţelegeri privind colaborarea în domeniul combaterii 
abuzului transfrontalier în domeniul prestaţiilor şi contribuţiilor de asigurări sociale, la 
data de 24 aprilie 2007, la Bucureşti a avut loc prima rundă de discuţii româno-germane 
referitoare la combaterea muncii la negru şi a muncii ilegale. 

În perioada 19-25 noiembrie 2007,un reprezentant ANITP, a participat la reuniunea 
experţilor din cadrul proiectului “Instruirea şi conştientizarea ofiţerilor din instituţiile de 
aplicare a legii cu privire la problemele victimelor traficului de persoane”, organizat de 
Centrul de Informare şi Documentare ANTIGONE  din Grecia. În cadrul acestei reuniuni 
reprezentantul ANITP a avut mai multe întâlniri cu experţi greci din cadrul instituţiilor de 
aplicare a legii şi din alte instituţii guvernamentale şi neguvernamentale cu atribuţii în 
prevenirea şi combaterea traficului de persoane şi a asistenţei şi protecţiei victimelor acestei 
infracţiuni, prezentând  realizările României în materia asistenţei şi protecţiei victimelor 
traficului şi a prevenirii traficului de persoane prin înfiinţarea în ţara noastră a primei agenţii 
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specializate în acest domeniu din Europa şi programele pe care ANITP le derulează cu 
succes. Toate aceste prezentări au fost strâns legate de situaţia traficului  de persoane în 
România anului 2007, Grecia fiind pe locul 4 ca ţară de destinaţie pentru exploatarea prin 
muncă forţată, cu un număr de 162 de victime, dintre care 152 de victime exploatate în 
agricultură. 

În urma participării unui reprezentant ANITP la vizita de studiu privind sistemul de 
prevenire şi combatere a traficului de persoane în Marea Britanie, organizată de Centrul 
privind traficul de persoane în Marea Britanie (UKHTC) şi Biroul din România al 
Proiectului REFLEX, în perioada 26-30 martie 2007, ocazie cu care s-au stabilit contacte de 
lucru cu Autoritatea de Licenţiere a plasatorilor forţei de muncă din Regatul Unit al Marii 
Britanii şi Irlandei de Nord (Gangmasters Licensing Authority), instituţia britanică a 
transmis ANITP informaţii privind standardele de licenţiere şi drepturile muncitorilor în 
Marea Britanie, în vederea valorificării acestora prin serviciul Help-Line. 

      La sfârşitul lunii ianuarie 2008, o delegaţie română a efectuat o vizită în Cehia, unde 
au avut loc o serie de discuţii bilaterale între reprezentanţii ministerului de interne  al 
României şi, respectiv, al Republicii Cehe, referitoare la lupta împotriva traficului de 
persoane. 

      Având în vedere că, Cehia este pe locul 2, ca ţară de destinaţie pentru exploatarea 
prin muncă,  a victimelor cetăţeni români, discuţiile purtate cu oficialii eleni au avut în 
vedere modalităţile de prevenire şi combatere a acestui fenomen, informarea corectă despre 
condiţiile de muncă, după cum urmează: 

- publicarea şi distribuirea către cetăţenii români care călătoresc în Cehia în căutarea 
unui loc de muncă a unui număr de 4000 de afişe şi pliante, la punctele de frontieră. 

- elaborarea unui proiect pentru reducerea numărului de victime exploatate prin 
muncă în Republica Cehă. 

-  în urma propunerii ca experţi ai ANITP să ofere asistenţă structurilor de aplicare a 
legii din Cehia prin comunicarea cu victimele de origine română astfel încât acestea 
să înţeleagă necesitatea participării lor voluntare în investigaţiile şi procesele 
intentate traficanţilor pe teritoriul acestui stat, ANITP a înaintat Serviciului TAIEX 
al Comisiei Europene solicitarea de sprijin pentru informarea şi pregătirea în Cehia a 
psihologilor ANITP. 

 
     În scopul întăririi schimbului de bune practici cu statele aflate pe traseele de traficare 

a forţei de muncă s-au făcut demersuri pentru adoptarea unor protocoale/convenţii, dintre 
care amintim:  

-Hotărâre nr. 1237 din 10 octombrie 2007 pentru aprobarea Acordului dintre 
Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze privind cooperarea în vederea 
protecţiei minorilor români neînsoţiţi pe teritoriul Republicii Franceze şi a introducerii 
acestora în ţara de origine, precum şi în vederea luptei împotriva reţelelor de exploatare a 
minorilor, semnat la Bucureşti la 1 februarie 2007. 

-Protocolul din 14 noiembrie 2007 de cooperare între Ministerul Muncii, Familiei şi 
Egalităţii de Şanse din România şi Ministerul Afacerilor Sociale şi Muncii din Republica 
Ungară. 

-Protocolul din 1 august 2006 de cooperare între Ministerul Muncii, Solidarităţii 
Sociale şi Familiei din România şi ministerul Muncii şi Solidaritătii Sociale din Republica 
Portugheză. 

-Convenţia din 24 ianuarie 2006 între România şi Spania în domeniul securităţii 
sociale. 
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Obiectiv C.7.d)  Eficientizarea controlului administrativ privind respectarea 
condiţiilor legale de încadrare în muncă, în special prin realizarea unor acţiuni de 
control privind evidenţa angajaţilor cetăţeni străini (carte de muncă), salarizare 
(salariu minim pe economie), sănătate (asigurări de sănătate), securitate socială 
(şomaj).  

REALIZAT 
Instituţia responsabilă: MMFES 
Termen de realizare: permanent 
 

În anul 2007, inspectorii de muncă au efectuat 197 controale care au avut ca obiectiv 
verificarea respectării prevederilor Legii nr. 344/2006 privind detaşarea salariaţilor în 
cadrul prestării de servicii transnaţionale. 

În baza HG 104/2007 pentru reglementarea procedurii specifice privind detaşarea 
salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale pe teritoriul României, au fost 
aplicate sancţiuni contravenţionale în valoare de 130.500 lei, din care: 

- 121.500 lei pentru netransmiterea către inspectoratul teritorial de muncă a 
comunicării privind detaşarea salariaţilor; 

- 9.000 lei pentru netransmiterea către inspectoratul teritorial de muncă a declaraţiei 
din care rezultă că salariaţii detaşaţi în cadrul prestării de servicii transnaţionale 
îndeplinesc condiţiile legale de muncă. 

Pentru remedierea neconformităţilor constatate au fost dispuse 54 măsuri obligatorii, cu 
termene concrete de realizare. 
 În ceea ce priveşte încadrarea în muncă a cetăţenilor străini conform prevederilor  
OUG nr. 56/2007 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul 
României, în anul 2007 au fost sancţionaţi 105 angajatori pentru nerespectarea actului 
normativ menţionat anterior, valoarea totală a amenzilor aplicate fiind de 594.500 lei. De 
asemenea au fost dispuse 152 măsuri obligatorii cu termene concrete de realizare pentru 
remedierea neconformităţilor constatate. 
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Domeniul de acţiune D. Protecţia, asistenţa şi reintegrarea 
socială a victimelor 
 
 
Obiectiv  D1. Implementarea în anul 2007 a unui sistem naţional integrat 
de identificare şi referire către servicii eficiente de asistenţă în vederea 
reintegrării sociale a victimelor traficului de persoane. 
 
 
Obiectiv D.1.1. Crearea unui sistem naţional integrat de identificare şi referire a 
victimelor traficului de persoane 
 
 
Obiectiv D.1.1.a)  Elaborarea unor norme de identificare şi referire a victimelor  

REALIZAT 
Instituţia responsabilă: MIRA - ANITP  
Termen de realizare: martie 2007  
 

În vederea elaborării normelor de identificare şi referire s-a constituit un grup de 
lucru pentru discutarea responsabilităţilor instituţiilor şi structurilor cu atribuţii în 
domeniul identificării, referirii şi asistenţei victimelor traficului de persoane. Grupul a fost 
alcătuit din reprezentanţi ai DCCO, IGPF, DIICOT, ONG, OIM şi Direcţia Consulară din 
cadrul M.A.E., având loc o serie de întâlniri periodice în vederea elaborării sistemului 
naţional integrat de identificare şi referire.  

ANITP a elaborat proiectul normelor de identificare şi referire, material care a fost 
pus în discuţie în cadrul acestui grup, fiind completat în funcţie de sugestiile făcute de 
participanţii la aceste întâlniri. Documentul a fost postat şi pe site-ul Agenţiei pentru 
consultare publică şi transmis şi altor ONG-uri din ţară implicate în activităţi de asistenţă a 
victimelor traficului de persoane.    

Documentul a fost aprobat prin ordin comun al miniştrilor de resort. 
Număr de victime identificate intern, formal şi informal, cetăţeni români şi străini, 

pe forme de trafic de persoane : 
În anul 2006 a fost identificat un total de 2285 victime, atât intern cât şi extern, din 

informaţiile date de IGPF şi DGCCO. 
În anul 2007 au fost identificate 1780 victime, din care 207 victime ale traficului în 

interiorul graniţelor ţării. Dintre acestea 129 au fost minori, cu vârste cuprinse între 6 şi 17 
ani, iar o distribuţie pe categorii de gen a fost: 118 au fost fete şi 11 băieţi. 78 de victime 
adulţi au fot exploataţi în trafic intern, 2007, 63 de femei şi 15 bărbaţi.  
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Obiectiv D.1.1.b)  Crearea unei linii bugetare pentru transportul gratuit 
interjudeţean al victimelor traficului, referite pentru asistenţă într-un alt judeţ decât 
cel de rezidenţă   

NEREALIZAT  
Instituţia responsabilă: MMFES  
Termen de realizare: martie 2007  
 

În conformitate cu prevederile legislaţiei din domeniul serviciilor sociale, respectiv 
Ordonanţa nr.68/2003 privind serviciile sociale, cu completările şi modificările ulterioare, 
principalii responsabili cu acordarea serviciilor sociale persoanelor aflate în dificultate 
sunt furnizorii publici de servicii sociale şi anume: DGASPC-urile organizate în 
subordinea consiliilor judeţene, serviciul public de asistenţă socială la nivel local, precum 
şi instituţiile publice care au constituite compartimente de asistenţă socială. 

Potrivit legislaţiei din domeniu, găzduirea şi asistarea persoanelor victime ale 
traficului de persoane în centrele de asistenţă specializate, reprezintă un serviciu social ce 
intră în responsabilitatea furnizorilor publici de servicii sociale. Totodată şi prevederile 
Legii nr.678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane, cu modificările 
şi completările ulterioare, certifică acest fapt, menţionându-se că „victimele traficului de 
persoane sunt cazate în centrele de asistenţă şi protecţie aflate în subordinea consiliilor 
judeţene”, iar „cheltuielile curente şi de capital ale centrelor se acoperă din bugetele 
consiliilor judeţene”. 
 Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse în calitatea sa de coordonator 
naţional al sistemului de servicii sociale, identifică priorităţile de dezvoltare a serviciilor 
sociale, elaborează planuri şi programe specifice pentru dezvoltarea şi diversificarea 
serviciilor sociale la nivel naţional, elaborează legislaţia în domeniu şi urmăreşte aplicarea 
ei de instituţiile administraţiei publice, precum şi de către partenerii societăţii civile. 
 MMFES rămâne disponibil pentru identificarea unei alternative, astfel încât din 
bugetele Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, aflate în 
subordinea consiliilor judeţene, să poată fi acoperirite cheltuielile pentru transportul gratuit 
(interjudeţean) al victimelor traficului, referite pentru asistenţă într-un alt judeţ decât cel 
de rezidenţă. 
 
 
Obiectiv D.1.2. Îmbunătăţirea capacităţii de identificare timpurie a traficului de 
persoane 
 
 
Obiectiv D.1.2.a) – Instruirea poliţiştilor de proximitate şi a poliţiştilor din localităţile 
rurale pentru identificarea fenomenului la nivelul comunităţilor  

REALIZAT 
Instituţia responsabilă: MIRA-IGPR 
Termen de realizare:  Decembrie 2007 
 

Pentru Poliţia Rurală a fost realizat un program distinct de instruire, program în 
care până în acest moment au fost incluse 1068 de localităţi fiind instruiţi de către 
specialiştii centrelor regionale un număr de 1993 de poliţişti rurali. 

Specialiştii Centrelor Regionale ale ANITP  au organizat şi susţinut un număr de  
sesiuni de instruire a specialiştilor care intră în contact cu victimele/potenţialele victime 
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ale traficului de persoane la nivelul întregii ţări în urma cărora au fost instruiţi 311 poliţişti 
de proximitate. 
 
 
Obiectiv D.1.2.b) - Elaborarea unor ghiduri pentru identificarea şi semnalarea 
aspectelor legate de traficul de persoane şi distribuirea acestora la nivelul 
comunităţilor locale   

REALIZAT  
Instituţia responsabilă: MIRA-ANITP 
Termen de realizare: Decembrie 2007 
 

A fost realizat GHID-ul Antitrafic realizat de asociaţia neguvernamentală de 
educaţie activă PARTENERI pentru SCHIMBARE  în colaborare cu AidRom şi ANITP. 
Câte un exemplar al ghidului a fost distribuit la nivelul Centrelor Regionale ANITP 
urmând ca informaţia cuprinsă în acesta să fie diseminată de personalul ANITP la nivelul 
comunităţilor locale. 
 
 
Obiectiv D.1.2.c) – Organizarea de întâlniri şi elaborarea de materiale informative 
privind modalităţile de identificare a victimelor traficului de persoane   

REALIZAT 
Instituţia responsabilă: MIRA-ANITP 
Termen de realizare: Decembrie 2007 
 

S-au organizat un număr de 3 întâlniri pentru elaborarea Proiectului Normelor de 
identificare şi referire a victimelor traficului de persoane. 

De asemenea, în perioada de referinţă, au fost întocmiţi un număr de 5000 fluturaşi 
în cuprinsul cărora se face referire la indicatorii relevanţi pentru identificarea victimelor şi 
este popularizat numărul de telefon help-line. Aceste materiale au fost realizate pentru a fi 
distribuite poliţiei de frontieră, poliţiei transporturi şi poliţiei de proximitate cu ocazia 
sesiunilor de pregătire programate pentru anul 2008. 

Au fost elaborate un număr de 265000  materiale informative privind modalităţile 
de identificare a victimelor traficului de persoane care au fost distribuite, în vederea 
diseminării, centrelor regionale împotriva traficului de persoane ale ANITP, instituţiilor 
guvernamentale centrale partenere, organizaţiilor neguvernamentale cât şi firmelor de 
transport intern şi internaţional.  
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Obiectiv D.2. Eficientizarea activităţilor de acordare a  asistenţei şi 
protecţiei victimelor traficului de persoane 
 
 
Obiectiv D.2.1.a) - Elaborarea standardelor naţionale specifice pentru serviciile 
specializate de asistenţă a victimelor traficului   

REALIZAT 
Instituţia responsabilă: MIRA - ANITP  
Termen de realizare: iunie 2007  
 

Materialul a fost elaborat de către ANITP şi transmis spre consultare partenerilor 
instituţionali şi ONG-urilor din ţară care s-au implicat în activităţi de asistenţă a victimelor 
traficului de persoane.    

Astfel, a fost realizat proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea 
Standardelor naţionale specifice pentru serviciile specializate de asistenţă a victimelor 
traficului de persoane. Standardele naţionale urmăresc crearea unui sistem unitar de 
acordare a asistenţei şi protecţiei victimelor traficului de persoane.  

Documentul de referinţă a fost aprobat de către Guvernul României în data de 10 
octombrie 2007, prin Hotărârea nr. 1238. 

Standardele naţionale specifice pentru serviciile specializate de asistenţă a 
victimelor traficului de persoane urmăresc adoptarea unui răspuns individualizat adaptat 
nevoilor fiecărei victime a traficului de persoane. Astfel, se pot crea premisele unui 
mecanism de protecţie şi asistenţă a victimelor traficului de persoane în vederea 
reintegrării lor sociale. 

 
 

Obiectiv D.2.1.b)  Avizarea centrelor de asistenţă, de stat şi neguvernamentale in 
baza standardelor aprobate 

PARŢIAL REALIZAT 
Instituţia responsabilă: MIRA - ANITP  
Termen de realizare: decembrie 2007  
 

În perioada de referinţă, specialiştii Centrelor Regionale ANITP au întocmit 
rapoarte de monitorizare privind situaţia victimelor traficului de persoane, aflate în 
asistenţă în cadrul centrelor de stat sau neguvernamentale în baza standardelor. 
Standardele naţionale reprezintã ansamblul de norme pe baza cãrora se desfãşoarã 
activitatea de asistenţã şi protecţie a victimelor traficului de persoane şi pe baza cãrora 
sunt evaluate activitãţile furnizorilor de servicii şi calitatea serviciilor acordate de cãtre 
aceştia victimelor traficului de persoane. 
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Obiectiv D.2.1.c)  Efectuarea unui studiu de oportunitate în ceea ce priveşte 
armonizarea legislaţiei naţionale în privinţa includerii victimelor infracţiunii 
prevăzute de Legea nr. 678 /2001 în categoria victimelor care beneficiază de 
compensaţii financiare şi de asistenţă juridică gratuită potrivit Legii nr. 211 /2004, cu 
antrenarea instituţiilor implicate în studierea, prevenirea şi combaterea traficului de 
persoane  

REALIZAT 
Instituţia responsabilă: MJ, MIRA - ANITP  
Termen de realizare: iunie 2007  
 

Direcţia Elaborare Acte Normative, Studii şi Documentare,  din cadrul Ministerului 
Justiţiei a elaborat proiectul privind modificarea şi completarea Legii nr. 211/2004 care 
vizează unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor în vederea 
transpunerii Directivei 2004/80/CE privind despăgubirea victimelor infracţiunilor, proiect 
care a fost aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 113/2007.. Printre 
modificările pe care acest act normativ le prevede, se află şi includerea victimelor 
traficului de persoane printre persoanele care pot beneficia de compensaţie financiară din 
partea statului. 

În ceea ce priveşte asistenţa juridică gratuită a victimelor traficului de persoane, în 
Legea nr. 678/2001 pentru prevenirea şi combaterea traficului de persoane, cu modificările 
şi completările ulterioare, la art. 44 se prevede dreptul acestora la asistenţă juridică 
obligatorie. Considerând insuficiente prevederile în vigoare referitoare la acest aspect, în 
proiectul de modificare şi completare a legii anterior menţionate, specialişti din cadrul 
ANITP au propus modificarea articolului în cauză după cum urmează:  

 
„Art. 44. – (1) Persoanele prevăzute la art. 43 au dreptul să primească asistenţă juridică 
gratuită pentru a putea să îşi exercite drepturile în cadrul procedurilor penale prevăzute 
de lege, în toate fazele procesului penal, şi să îşi susţină cererile şi pretenţiile civile faţă 
de persoanele care au săvârşit infracţiunile prevăzute de prezenta lege, în care ele sunt 
implicate” 
(2) Capitolul III referitor la asistenţa juridică gratuită a victimelor unor infracţiuni din 
Legea nr. 211/2004 privind unele masuri pentru asigurarea protecţiei victimelor 
infracţiunilor se aplică în mod corespunzător şi victimelor traficului de persoane.” 
Prezentul proiectul de lege se află în proces de avizare. 
 
 
Obiectiv D.2.1.d)  Punerea în practică a rezultatului studiului prevăzut la pct.3, în 
situaţia în care acest studiu ar releva necesitatea efectuării unor schimbări legislative 

REALIZAT. 
Instituţia responsabilă: MJ,  MIRA - ANITP  
Termen de realizare: decembrie 2007  
 

Schimbările legislative au fost realizate. 
A fost modificată  Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea 

protecţiei victimelor infracţiunilor, prin Ordonanţa de urgenţă nr. 113/2007. Legea 
instituie patru categorii de măsuri ce se adresează în mod direct nevoilor victimei 
infracţiunilor: 

1. informarea victimelor infracţiunilor cu privire la drepturile lor;  
2. consilierea psihologică;  

 48



3. Asistenţa juridică gratuită 
4. compensarea financiară de către stat a victimelor unor infracţiuni. 

 Legea, în cuprinsul art. 8, se referă în mod expres la consilierea psihologică care se 
acordă victimelor infracţiunilor prevăzute în Legea nr.678/2001 privind prevenirea şi 
combaterea traficului de persoane. Mecanismul instituţional prin care se asigură 
consilierea psihologică a victimelor este reprezentat de serviciile de probaţiune. Asistenţa 
juridică gratuită se acordă, în primul rând, victimelor directe ale infracţiunilor, dar şi 
victimelor indirecte ale unor infracţiuni grave (soţul, copiii şi cei aflaţi în întreţinerea 
victimelor directe decedate prin săvârşirea infracţiunilor) Mecanismul cel mai important 
de protecţie a victimelor prevăzut în lege priveşte compensaţia financiară de către stat a 
victimelor. Astfel, se stabilesc mai multe categorii de condiţii pentru acordarea 
compensaţiei financiare victimelor directe şi indirecte ale infracţiunilor menţionate, printre 
care şi sesizarea organelor de urmărire penală cu privire la săvârşirea infracţiunii, în 
anumite termene prevăzute de lege, având în vedere faptul că raţiuni de echitate impun 
compensarea financiară a victimelor care îşi aduc o minimă contribuţie pentru constatarea 
la timp a infracţiunilor (victimele care nu au împlinit vârsta de 18 ani şi cele puse sub 
interdicţie nu au obligaţia de a sesiza organele de urmărire penală cu privire la săvârşirea 
infracţiunii).  

Cea mai importantă completare care a fost adusă de către Ordonanţa de urgenţă nr. 
113/2007 acestei legi, reprezintă prevederea expresă a victimelor traficului de persoane 
în categoria victimelor îndreptăţite la compensare financiară, în art. 21 al prezentei legi.  

  

 
Obiectiv D.2.2. Înfiinţarea şi funcţionalizarea, în cadrul sistemului naţional integrat, 
a componentei de protecţie şi referire a victimelor către serviciile specializate de 
asistenţă, inclusiv prin referirea către sistemul de azil a victimelor care nu sunt 
cetăţeni români şi care au nevoie de protecţie internaţională 
 
 
Obiectiv D.2.2.a) – Elaborarea şi implementarea programelor naţionale împotriva 
traficului de persoane, care să asigure fondurile necesare dezvoltării unor programe 
sau proiecte pentru prevenirea traficului de persoane şi asigurarea asistenţei 
victimelor acestuia  

REALIZAT  
Instituţia responsabilă: MIRA - ANITP  
Termen de realizare: decembrie 2007  
 

ANITP a elaborat proiectul pentru derularea unui Program de Interes Naţional 
destinat asistenţei victimelor traficului de persoane şi a iniţiat demersurile pentru 
aprobarea bugetului destinat acestuia.  

Programul a fost aprobat prin Decizia presedintelui ANITP nr. 1/2007, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 749 din 05.11.2007 pentru aprobarea Programului de Interes 
Naţional pentru îmbunătăţirea asistenţei victimelor traficului de persoane. 
Prin acest act normativ s-a urmărit susţinerea organizaţiilor nonguvernamentale cu fonduri 
nerambursabile din bani publici în vederea îmbunătăţirii serviciilor acordate victimelor 
traficului de persoane.  

Nu s-a realizat o instruire formală a personalului implicat în elaborarea 
programelor de interes naţional. Au avut loc trei sesiuni de consultare la sediul Autorităţii 

 49



Naţionale pentru Protecţia Copilului, instuţie cu o tradiţie de mai mulţi ani în elaborarea şi 
implementarea unor astfel de programe, pentru ca specialiştii ANPDC să împărtăşească 
personalului ANITP din experienţa pozitivă şi negativă acumulată. 
 
 La selecţia publică de proiecte au participat 6 organizaţii neguvernamentale, dintre 
care 3 au obţinut finanţarea pentru propunerile de proiecte înaintate:  

a) Asociaţia pentru Dezvoltarea Practicilor Alternative de Reintegrare şi Educaţie 
(ADPARE), 

b) Asociaţia Naţională Mutuală România - Franţa „Louis Pasteur”, Filiala Brăila, 
c) Asociaţia Femeilor Împotriva Violenţei „Artemis” Cluj - Napoca.  

Cele trei proiecte au avut bugete totale în valoare de 170.000 RON. 
 Chiar dacă doar 3 organizaţii neguvernamentale au furnizat asistenţă, numărul 
victimelor care au beneficiat de serviciile programului a fost de 109 faţă de 100 (cifra 
anticipată), atât femei cât şi bărbaţi, victime ale diverselor forme de exploatare. 
 
 Rezultatele obţinute în implementarea PIN au fost:  

 ameliorarea simptomatologiei post-traumă pentru toate victimele care au beneficiat 
de asistenţă psihologică,  

 ameliorarea stării de sănătate,  
 participarea efectivă a victimelor la cursurile de calificare,  
 păstrarea locurilor de muncă,  
 identificarea de noi locuri de muncă pentru victimele care nu beneficiau de venituri 

stabile, 
 nu s-a înregistrat absenteism sau abandon şcolar,  
 participarea efectivă a victimelor în cadrul procesului penal,  
 nu s-au înregistrat cazuri de renunţare la programul de asistenţă. 

 
 
Obiectiv D.2.2.b) - Elaborarea şi aprobarea Listei de servicii de asistenţă pentru 
victimele traficului de persoane, cu stabilirea responsabilităţilor instituţiilor specifice 
şi a resurselor utilizate 

REALIZAT    
Instituţia responsabilă: MIRA - ANITP  
Termen de realizare: iulie 2007  
 

S-au comunicat de către partenerii implicaţi în acordarea de servicii de asistenţă şi 
protecţie, tipurile de servicii furnizate şi a fost elaborată Lista de servicii de asistenţă 
pentru fiecare judeţ. 
 
 
Obiectiv D.2.2.c) – Elaborarea şi diseminarea unei metodologii privind referirea 
imediată a victimei traficului către serviciile de asistenţă şi protecţie   

REALIZAT 
Instituţia responsabilă: MIRA - ANITP  
Termen de realizare: martie 2007  
 

Metodologia de referire imediată a victimelor traficului de persoane a fost 
finalizată şi este postată pe site-ul Agenţiei (anitp.mira.gov.ro) spre informare publică.  
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Obiectiv  D.2.3. Asigurarea protecţiei şi asistenţei victimelor traficului de persoane 
 
 
Obiectiv D.2.3.a) – Perfecţionarea procedurilor de aplicare a legislaţiei în vigoare în 
vederea protecţiei victimelor, în special prin instruirea personalului cu atribuţii în 
domeniul asistenţei şi protecţiei directe a victimelor  

REALIZAT 
Instituţia responsabilă: MJ, MIRA - ANITP  
Termen de realizare: iulie 2007  
 

În luna iunie 2007, ANITP a organizat convocarea profesională a personalului din 
Centrele Regionale, implicate în asistenţa şi protecţia victimelor traficului de persoane. La 
convocare au participat 30 de persoane. Instruirea a cuprins teme privind legislaţia în 
vigoare şi procedurile de acordare a asistenţei victimelor. 

În continuarea implementării programului „Coordonarea victimelor traficului de 
persoane în procesul penal”, în anul 2007 au avut loc 4 seminarii regionale. La aceste 
întâlniri au participat procurori ai DIICOT, ofiţeri de poliţie din cadrul DGCCO şi IGPF, 
inspectori de specialitate din cadrul DGASPC sau a centrelor de stat pentru asistenţa şi 
protecţia victimelor traficului de persoane aflate în subordine, consilieri de probaţiune, 
judecători ai secţiilor penale ai tribunalelor şi curţilor de apel şi reprezentanţi ai ONG-
urilor. Astfel, la Timişoara au fost instruiţi un număr de 46 de reprezentanţi ai instituţiilor 
mai sus menţionate, la Craiova 38 de participanţi, la Bucureşti 61 de participanţi, iar la 
Cluj-Napoca 43.    

În cadrul seminariilor a fost prezentat rolul şi scopul Agenţiei şi a priorităţilor 
pentru anul 2007 în domeniul luptei anti-trafic, consecinţele abuzurilor suferite în perioada 
de trafic şi impactul asupra victimelor care sunt chemate să depună mărturie, prezentarea 
unui studiu de caz în combaterea traficului de persoane realizat de ofiţerii specializaţi ai 
DGCCO, necesitatea iniţierii acestui program şi activităţile ce sunt propuse în cadrul 
acestuia. Întâlnirile urmăresc şi întărirea cooperării şi coordonării inter-instituţionale în 
domeniu, participanţii având ocazia să discute pe fiecare dintre Curţile de Apel 
reprezentate, modul de realizare a acestui program. 

Prin parteneriatul ANITP cu Ambasada SUA la Bucureşti, în cadrul proiectului 
„Coordonarea victimelor în procesul penal”, a fost organizat un curs şi un schimb de 
experienţă în Statele Unite ale Americii. La această activitate au participat 13 persoane 
care au reprezentat: ANITP, Ministerul Justiţiei şi Parchetul Botoşani.  

În luna septembrie, în cadrul Proiectului desfăşurat în parteneriat cu Olanda – 
„Îmbunătăţirea calităţii serviciilor de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de 
persoane şi întărirea măsurilor de prevenire a traficului de femei” au fost instruiţi 100 de 
specialişti cu atribuţii în domeniul asistenţei şi protecţiei directe a victimelor, reprezentanţi 
ai direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţie a copilului, inspectorate şcolare 
judeţene, autorităţi judeţene de sănătate publică, agenţii judeţene pentru ocuparea forţei de 
muncă şi reprezentanţi ai centrelor regionale ale ANITP. 

Pentru sensibilizarea şi conştientizarea efectelor şi caracteristicilor fenomenului 
traficului de persoane, specialiştii centrelor regionale ale ANITP  au organizat şi susţinut 
sesiuni de instruire a specialiştilor care intră în contact cu victimele/potenţialele victime 
ale traficului de persoane. În urma acestor sesiuni, au fost instruiţi la nivelul întregii ţări  
392 de cadre medicale, 143 consilieri educaţionali şi psihologi şcolari, 210 cadre 
şcolare, 3 inspectori de muncă şi 183 de asistenţi sociali. 

Au fost instituite un Grup Naţional de Lucru şi Grupuri Locale de Lucru susţinute 
de serviciile de probaţiune din Ialomiţa, Sibiu, Arad, Mehedinţi şi Suceava la care au fost 
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invitaţi să participe reprezentanţi ai instituţiilor cu atribuţii în domeniul asistenţei şi 
consilierii victimelor, precum şi experţi UE din cadrul programului PHARE 2005 
«Continuarea consolidării sistemului de probaţiune şi protecţie a victimelor în România». 
Scopul constituirii acestor grupuri de lucru este acela de a realiza proceduri comune de 
lucru pentru toate instituţiile care lucrează cu victimele infracţiunilor în scopul creşterii 
accesului acestora la serviciile oferite de instituţiile publice şi organizaţiile 
neguvernamentale. 
De asemenea, a fost stabilit un program de pregătire a consilierilor de probaţiune, de către 
 Direcţia de Probaţiune din cadrul MJ împreună cu experţi din Marea Britanie din 
cadrul programului PHARE 2005 «Continuarea consolidării sistemului de probaţiune şi 
protecţie a victimelor în România». Programul de pregătire vizează dezvoltarea unor 
abilităţi minime de lucru pentru personalul de probaţiune pentru a fi utilizate în momentul 
în care acesta intră în contact cu victima unei infracţiuni. 
 
 
Obiectiv D.2.3.b) – Publicarea unor broşuri cu drepturile victimelor şi distribuirea 
lor către lucrătorii IGPR, IGPF, MP şi instanţe   

REALIZAT 
Instituţia responsabilă: MIRA - ANITP 
Termen: decembrie 2007 
 

În cadrul proiectului „Protecţia victimelor între lege şi practică”, implementat de 
către ANITP, în parteneriat cu organizaţia neguvernamentală Conexiuni Deva, au fost 
elaborate broşuri privind drepturile victimelor. Acestea sunt adresate personalului 
instituţiilor ce lucrează cu victimele traficului de persoane şi au fost diseminate în judeţele 
Hunedoara, Alba şi Sibiu.  

În cadrul campaniei de prevenire <<Fereşte-te de ocazii „PERFECTE” cu locuri 
de muncă „PERFECTE”!>> au fost elaborate şi distribuite, tuturor structurilor locale ale 
IGPR, IGPF, MAE, ANOFM, ANPDC broşuri intitulate „Drepturile victimelor” pentru 
reprezentanţii instituţiilor statului care intră în contact cu victimele traficului de persoane. 
 
 
Obiectiv D.2.3.c)  Asigurarea susţinerii comunitare a victimelor (asigurarea cazării, 
hranei şi îmbrăcăminţii, asistenţei medicale, asistenţei psihologice, consilierii 
juridice, accesului la educaţie şi instruire profesională şi facilitarea obţinerii unui loc 
de muncă)   

REALIZAT 
Instituţia responsabilă: Consiliile judeţene şi locale 
Termen: permanent 
 

În scopul implementării proiectului pilot CASA MERIS, pe o durată de 6 luni, a 
fost încheiat un protocol de colaborare între ANITP şi Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu şi Asociaţia Caritas. Proiectul a fost finanţat de 
Associazzione Vicenza Bucureşti-Diocesi Solidali Italia şi a avut ca scop reducerea 
riscului prin crearea de medii de sprijin şi siguranţă pentru persoanele aflate în situaţii de 
risc la nivelul judeţului Giurgiu şi în zona de sud a României.  

Între rezultatele aşteptate s-au numărat înfiinţarea centrului de asistenţă şi protecţie 
a persoanelor aflate în situaţii de dificultate, inclusiv victime ale traficului de persoane, 
acordarea de asistenţă psihologică, medicală şi juridică a persoanelor aflate în situaţii de 
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risc şi de asistenţă în reintegrarea socio-profesională a victimelor asistate şi a altor 
persoane aflate în situaţii de risc. 

Lansarea proiectului Casa Meris a avut loc la data de 15 noiembrie 2006. La 
eveniment au participat 2 reprezentanţi din partea Agenţiei şi personalul Centrului 
Regional Bucureşti, precum şi autorităţi locale din Giurgiu, reprezentanţi ai Brigăzii de 
Combatere a Criminalităţii Organizate şi serviciilor subordonate din teritoriu, ai 
Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, ai Jandarmeriei Giurgiu şi Inspectoratului 
Judeţean de Poliţie Giurgiu.  

Până la încheierea proiectului Casa Meris, implementat de ANITP în parteneriat 
cu Caritas, ADPARE şi Consiliul Local al municipiului Giurgiu, Direcţia de asistenţă 
socială, au beneficiat de asistenţă 15 victime ale traficului de persoane. 

Din cele 837 victime evaluate direct de către centrele regionale, pentru un număr 
de 669 s-a stabilit că este nevoie de cel puţin o formă de asistenţă specializată, victimele 
acceptând să le fie furnizate servicii în vederea reintegrării.  

Din cele 669 victime care au solicitat şi acceptat servicii de asistenţă, 69 au 
beneficiat de aceste servicii în cadrul unui adăpost (27 într-un adăpost al unei organizaţii 
neguvernamentale şi 42 într-un adăpost al unei instituţii publice) iar 600 au beneficiat de 
aceste servicii la domiciliu (476 au primit asitenţă directă din partea specialiştilor centrelor 
regionale, care au asigurat managementul de caz pentru acestea, 8 au primit asistenţă din 
partea instituţiilor publice, furnizorii tradiţionali de servicii sociale şi 116 au primit 
asistenţă din partea organizaţiilor neguvernamentale). Planul de intervenţie pentru 
satisfacerea nevoilor în vederea reintegrării victimelor traficului de persoane este în 
majoritatea cazurilor complex, necesitând mai multe tipuri de servicii specializate, astfel: 
pentru 442 a fost nevoie de servicii specializate de asistenţă socială, pentru 167 a fost 
nevoie de servicii specializate de asistenţă medicală, pentru 222 a fost nevoie de servicii 
specializate de asistenţă psihologică, şi pentru 537 a fost nevoie de servicii specializate de 
asistenţă juridică. 

Un număr de 257 de victime, reprezentând 41,6% din totalul de victime asistate, 
au fost reintegrate socio-familial şi se află în perioada de monitorizare post-reintegrare 
(perioadă de minim 6 luni) a Centrelor Regionale ale ANITP. Pentru un număr de 73 s-au 
făcut demersuri şi s-a reuşit reintegrarea şcolară, iar pentru 158 de victime s-a realizat 
reintegrarea profesională. 

Au existat un număr de 38 de victime, reprezentând 6,1% din totalul victimelor 
asistate, care au părăsit programele de asistenţă înainte de finalizarea intervenţiei ce ar fi 
avut ca obiectiv reintegrarea acestora. Pentru restul de 322 de victime se continuă de către 
specialiştii centrelor regionale monitorizarea  asistenţei sau acordarea directă de servicii 
specializate. 

Se poate aprecia, că nivelul de informare cu privire la tipurile de servicii pe care le 
poate accesa victima traficului de persoane în vederea rezolvării problemelor a crescut 
prin intervenţia directă a specialiştilor centrelor regionale, crescând astfel şi nivelul de 
încredere al victimelor traficului de persoane în instituţiile care pot furniza asistenţă şi 
protecţie. 
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Obiectiv D.2.4.  Operaţionalizarea, la nivelul ANITP a serviciului telefonic gratuit 
HELP-LINE privind traficul de persoane  
 
 
Obiectiv D.2.4.a) – Încadrarea şi pregătirea personalului ANITP care va opera 
serviciul telefonic Help-Line 

REALIZAT 
Instituţia responsabilă: MIRA-ANITP 
Termen de realizare: Decembrie 2006 
 

La data de 19 august 2006 a devenit operaţională linia Help-Line în cadrul Agenţiei 
Naţionale Împotriva Traficului de Persoane. 

Din data de 19.08.2006 până la încadrarea operatorilor  (personal dedicat 
compartimentului Help-Line) serviciul de permanenţă a fost asigurat de personalul din cadrul 
ANITP. 

În cadrul Compartimentului Help-Line au fost încadraţi de la data de 15.02.2007 şi 
respectiv 02.04.2007 până la data de 20.07.2007 doi operatori , iar din data de 20.07.2007 
au mai fost încadraţi încă doi inspectori. Începând cu data de 01.08.2007, serviciul Help-
Line este operaţional 24/24 ore. 

Au fost organizate două sesiuni de  instruire a personalului specializat în operarea 
liniei Help-Line. 
 
 
Obiectiv D.2.4.b) – Elaborarea, aprobarea şi implementarea metodologiei de operare 
a Help-Line  

REALIZAT 
Instituţia responsabilă: MIRA-ANITP 
Termen de realizare: decembrie 2006 
 

ANITP a elaborat Metodologia de operare a Help–Line, care a fost aprobată prin 
Dispoziţia Preşedintelui Agenţiei nr.144 din data de 26.07.2007. A fost realizată, de 
asemenea, aplicaţia tehnică pentru sistemul electronic de evidenţă, instrument de lucru 
prevăzut în Metodologie. Implementarea acesteia s-a făcut în  semestrul al doilea al anului 
2007. 
 
 
Obiectiv D.2.4.c)  – Popularizarea serviciului Help-Line ca mijloc de informare 
publică privind traficul de persoane, dar şi ca suport pentru victimele aflate în 
situaţii de urgenţă sau persoanele care doresc să semnaleze situaţii de trafic   

REALIZAT 
Instituţia responsabilă: MIRA - ANITP 
Termen: permanent 
 

În parteneriat cu Centrul privind Traficul de Persoane din Marea Britanie 
(UKHTC) şi cu OIM România a fost desfăşurată Campania de Informare pentru 
Prevenirea Traficului de Persoane în Marea Britanie în perioada ianuarie-martie 2007, 
proiect finanţat de Foreign & Commonwealth Office al Marii Britanii, prin Centrul Marii 
Britanii pentru Trafic de Persoane (UKHTC). Proiectul a cuprins crearea unei pagini web, 
producerea şi diseminarea de materiale informative (5000 postere şi 350.000 pliante) 
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pentru promovarea Help-Line-ului Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane (0 
800 800 678), două sesiuni de  instruire a personalului specializat în operarea liniei Help-
Line, un atelier de lucru cu jurnalişti şi dotarea cu echipament corespunzător a serviciului 
Help-Line.  
 

Ambele campanii naţionale iniţiate de către ANITP, respectiv „Ai grijă, TU 
plăteşti!”, în perioada ianuarie-iunie 2007 şi campania <<Fereşte-te de ocazii 
„PERFECTE” cu locuri de muncă „PERFECTE”!>> în perioada iulie 2007 – februarie 
2008 au  urmărit pe lângă sensibilizarea publicului în legătură cu fenomenul traficului de 
persoane şi promovarea numărului TEL-VERDE 0800 800 678. 
 
 
Obiectiv D.2.4.d) – Evaluarea periodică a funcţionării serviciului Help-Line   

REALIZAT 
Instituţia responsabilă: MIRA - ANITP 
Termen: trimestrial  
 

Trimestrial are loc evaluarea Compartimentului Help-Line, prin întocmirea unor 
statistici şi a unor evidenţe clare a tipurilor de apeluri primite 

În perioada 01.01.2007 - 30.12.2007 la compartimentul Help-Line au fost primite 
570 de apeluri împărţite pe luni calendaristice astfel: 
 

- ianuarie 34 apeluri;                     - iulie 20 apeluri; 
- februarie 23 apeluri;                    - august 86 apeluri; 
- martie 20 apeluri;                        - septembrie 98 apeluri; 
- aprilie 32 apeluri;                        - octombrie 116 apeluri; 
- mai 20 apeluri;                            - noiembrie 81 apeluri; 
- iunie 17 apeluri;                          -decembrie 7 apeluri. 
 

Din numărul total de apeluri în 36 au fost semnalate posibile cazuri de trafic de 
persoane, având ca ţări de destinaţie Italia, Spania, Belgia, Cipru, Cehia, Arabia Saudită. 
S-au iniţiat  activităţi de verificare a informaţiilor, întocmindu-se înştiinţări/adrese către 
instituţiile operative, respectiv DGCCO, CCPI, IPJ Prahova, BCCO Galaţi, IPJ Cluj-
Napoca, IPJ Vrancea, BCCO Bucureşti. 

În urma adreselor înaintate structurilor competente cu soluţionarea posibilelor 
cazuri de trafic de persoane au fost primite până la această dată, un număr de 16 răspunsuri 
cu privire la situaţiile prezentate, dintre care 8 s-au concretizat în cazuri de trafic de 
persoane iar 8 au semnalat alte probleme (ex: înşelăciuni în convenţii, motiv de divorţ). 

Au fost primite un număr de 100 de apeluri prin care au fost solicitate informaţii cu 
privire la activitatea şi rolul ANITP, informaţii referitoare la condiţiile de plecare la muncă 
în străinătate (în ţări precum Bulgaria, Turcia, Cipru, Italia, Spania, Franţa, Suedia, 
Grecia), informaţii referitoare la anumite firme de recrutare-plasare forţă de muncă, firme 
matrimoniale şi firme de transport din ţară şi străinătate. 

De asemenea a fost primit un număr de 12 sesizări referitoare la cazuri de 
dispariţie, persoanele fiind direcţionate către cele mai apropiate unităţi de poliţie.  

Din totalul apelurilor primite, 218 de apeluri au fost considerate false.  
Analizând numărul apelurilor primite putem să facem o medie pe zi, respectiv câte 

6 apeluri/zi. Numărul apelurilor se intensifică după acţiunile de mediatizare a numărului 
gratuit prin campaniile naţionale de prevenire desfăşurate în mass-media sau în locuri 
publice (stradal). 
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La sfârşitul lunii noiembrie s-a reuşit obţinerea a două usere pentru verificarea în 
baza de date a Evidenţei populaţiei persoanele care apelează şi despre care se face referire 
în sesizările primite. Acestă operaţiune de verificare este de un real ajutor deoarece 
adresele înaintate către structurile operative (DGCCO sau CCPI) sunt complete şi 
documentate. 
 
 
Obiectiv D.2.5. Întărirea cooperării cu reprezentanţele diplomatice ale României în 
ţările de destinaţie în vederea identificării victimelor traficului şi repatrierii în bune 
condiţii a acestora  
 
 
Obiectiv D.2.5.a) Informarea personalului misiunilor diplomatice ale României cu 
privire la drepturile victimelor traficului de persoane şi procedurile de repatriere ale 
cetăţenilor români victime ale traficului de persoane  

REALIZAT 
Instituţia responsabilă: MAE 
Termen de realizare: semestrial 
 

Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României s-au confruntat cu diverse 
forme ale traficului de persoane, cele mai frecvente fiind legate de traficul de forţă de 
muncă, exploatare sexuală şi minori care sunt implicaţi în activităţi de cerşetorie; 

S-a acţionat pe linie de prevenire prin distribuirea de pliante la secţiile consulare şi 
afişarea liniilor telefonice dedicate acestor probleme (aparţinând fie autorităţilor locale, fie 
unor ONG-uri). Este necesară, totuşi, extinderea, pe paginile web ale ambasadelor, a 
informaţiilor care să vină în întâmpinarea victimelor. 
 Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României:  

1. au acordat asistenţă, la cerere, cetăţenilor români aflaţi pe teritoriul altor 
state, victime ale traficului de persoane. Conform competenţelor, au fost 
eliberate, în vederea repatrierii, documente de identitate cetăţenilor români care 
au fost victime ale traficului de persoane;  
2. au colaborat cu OIM şi Fundaţii locale pentru asistenţa materială privind 
repatrierea. În unele cazuri, repatrierea s-a făcut din buget MAE;  
3. au reuşit, în cea mai mare parte, să creeze relaţii apropiate atât cu 
autorităţile în domeniu din statele unde îşi desfăşoară activitatea, cât, mai ales, 
cu ONG-urile de profil sau OIM; 

Misiunile diplomatice din statele membre UE au informat permanent despre 
cetăţeni români aflaţi în această situaţie. În unele state s-a constatat o lipsă de reacţie a 
autorităţilor locale faţă de situaţiile pe care reprezentanţele diplomatice româneşti le aduc 
la cunoştinţa acestora, nefiind înregistrate demersuri pentru soluţionarea cazurilor 
prezentate. 
 Au fost semnalate numeroase cazuri de trafic de persoane în care sunt implicaţi 
cetăţeni români şi care vizează munca forţată într-o serie de state UE. În anumite cazuri s-
a constatat o lipsă de conlucrare cu autorităţile locale pentru înlăturarea fenomenului. Au 
fost difuzate, în principal, în statele membre UE, materiale de informare privind drepturile 
acestor persoane, potrivit legislaţiei române şi a statului de reşedinţă.  

S-a solicitat tuturor misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare desemnarea unui 
diplomat responsabil cu aplicarea metodologiei de repatriere a cetăţenilor români, victime 
ale traficului de persoane. La nivel de ansamblu, s-a constatat o bună colaborare între 
aparatul consular şi ataşaţii de interne de la misiunile diplomatice şi oficiile consulare. 
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ANITP a elaborat un număr de 200 de materiale infomative, în care erau prezentate 
problemele cu care se pot confrunta specialiştii  în domeniul traficului de persoane, cu 
precădere a traficului prin exploatare sexuală şi muncă forţată, care au fost trimise 
Ministerului Afacerilor Externe spre diseminarea acestora către misiunile diplomatice şi 
oficiile consulare ale României. 
 
 
Obiectiv D.2.6. Combaterea victimizării terţiare 
 
 
Obiectiv D.2.6.a)  – Informarea şi instruirea mass-media şi altor formatori de opinie 
cu privire la diferite aspecte ale traficului de persoane, inclusiv statutul şi drepturile 
victimelor, în scopul păstrării confidenţialităţii datelor personale, protejării imaginii 
victimelor şi corecta informare a opiniei publice  

REALIZAT 
Instituţia responsabilă:MIRA – ANITP 
Termen de realizare: permanent 
 

În cadrul proiectului desfăşurat în parteneriat cu UKHTC şi OIM – România 
(Campania de Informare pentru Prevenirea Traficului de Persoane în Marea 
Britanie), în perioada 15-16 martie 2007 a avut loc training-ul cu operatorii Help-Line ai 
Agenţiei, iar în perioada 17-18 martie 2007 s-a desfăşurat workshop-ul cu reprezentanţii 
mass-media. În cadrul aceluiaşi proiect, preşedintele Agenţiei a participat în perioada 26-
30 martie 2007 la o vizită de studiu în Marea Britanie.  

În perioada 27 februarie-23 martie 2007, un reprezentant al Agenţiei a participat la 
programul Vizitatori internaţionali organizat de Departamentul de Stat al SUA. 

În cooperare cu AIDRom, CARITAS Bucureşti şi ADPARE în ziua de 24.04.2007 
s-a desfăşurat o Masă Rotundă cu tema „Traficul de fiinţe umane ca fenomen social –
Responsabilitate colectivă” la care au participat reprezentanţi ai mass-media, prin care s-a 
urmărit reflectarea exactă a fenomenului traficului de persoane. 

În parteneriat cu Salvaţi Copiii s-au desfăşurat două sesiuni de prezentare a 
fenomenului traficului de persoane reflectat de mass-media, în Bucureşti şi Iaşi. 
 
 
Obiectiv D.2.6.b)  Desfăşurarea de campanii publice de informare-conştientizare în 
scopul unei înţelegeri corecte a fenomenului şi eliminării atitudinilor de culpabilizare 
a victimelor traficului din partea unei părţi a publicului 

REALIZAT  
Instituţia responsabilă: MIRA – ANITP 
Termen de realizare:decembrie 2007 
 

Pentru sensibilizarea şi conştientizarea efectelor şi caracteristicilor fenomenului 
traficului de persoane, specialiştii centrelor regionale ale ANITP  au organizat şi susţinut, 
în interiorul a două campanii naţionale, un număr de 53 de sesiuni de instruire a 
specialiştilor care intră în contact cu victimele/potenţialele victime ale traficului de 
persoane. În urma acestor sesiuni, au fost instruiţi la nivelul întregii ţări 16 poliţişti 
comunitari, 392 de cadre medicale, 11 avocaţi, 143 consilieri educaţionali şi psihologi 
şcolari, 210 cadre şcolare, 311 poliţişti de proximitate, 3 inspectori de muncă, 2 
consilieri prefectură, 24 jandarmi şi 183 de asistenţi sociali. 
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Pentru Poliţia Rurală a fost realizat un program distinct de instruire, program în 
care până în acest moment au fost incluse 1068 de localităţi fiind instruiţi de către 
specialiştii centrelor regionale un număr de 1993 de poliţişti rurali. 

Pentru informarea – conştientizarea fenomenului traficului de persoane, pentru o 
cât mai bună înţelegere a acestuia dar şi pentru eliminarea atitudinilor de culpabilizare au 
fost întocmite şi distribuite publicului larg, dar şi instituţiilor cu atribuţii în domeniu, prin 
intemediul Centrelor Regionale ANITP un număr de 80300 de materiale informative, au 
fost realizate 4 spoturi şi 210 de informări. În cuprinsul tuturor acestor activităţi au fost 
vizaţi elevii, studenţii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, minorii 
instituţionalizaţi, precum şi alte categorii de persoane vulnerabile. 
 
 
Obiectiv D.2.7. Reintegrarea şi incluziunea socială a victimelor 
 
 
Obiectiv D.2.7.a)  Identificarea de posibilităţi de continuare a studiilor/ cursuri de 
pregătire profesională de către victimele traficului de fiinţe umane 

REALIZAT 
Instituţia responsabilă: MECT, ANOFM 
Termen de realizare: permanent 
 

În anul 2006, prin servicii de mediere, consiliere şi formare profesională organizate 
de ANOFM în cadrul programelor sale, 1 persoană din judeţul Mehedinţi a obţinut 
certificat în ocupaţia de comerciant vânzător mărfuri alimentare.  
În anul 2007, 3 persoane au obţinut certificate în diferite ocupaţii, şi anume: 

 2 persoane din Constanţa în ocupaţia de lucrător în comerţ; 
 1 persoană în Mureş în ocupaţia de frizer, coafor, manechiurist, pedichiurist. 

 
De asemenea, Direcţia Protecţia Drepturilor Cetăţeni Români care lucrează în 

Străinătate din cadrul ANOFM, informează ANITP cu privire la cazurile care ar putea fi 
considerate trafic de persoane în scopul exploatării prin muncă.  
Astfel, în anul 2007 au fost semnalate la ANOFM, 4 situaţii în care erau implicate mai 
multe persoane.  
 Din cele 837 victime evaluate direct de către centrele regionale ale ANITP, pentru 
un număr de 669 s-a stabilit că au nevoie de cel puţin o formă de asistenţă specializată, 
victimele acceptând să le fie furnizate servicii în vederea reintegrării socio-profesionale. 
Pentru un număr de 73 s-au făcut demersuri şi s-a reuşit reintegrarea şcolară, iar pentru 
158 de victime s-a realizat integrarea/reintegrarea profesională. 
 
 
Obiectiv D.2.7.b)  – Elaborarea unui “contract de confidenţialitate” între părinţi/ 
reprezentanţi legali ai victimelor minori şi şcolile care le integrează  

REALIZAT 
Instituţia responsabilă: MECT 
Termen de realizare: decembrie 2006 
 
ANITP a elaborat o propunere de „contract de confidenţialitate”, aprobat de către membrii 
Grupului Interministerial de Lucru în domeniul traficului de persoane, în cadrul ultimei 
reuniuni din data de 20.07.2007. Documentul a fost transmis către MECT pentru aprobare 
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şi implementare. După verificarea de către specialiştii MECT, s-a convenit schimbarea 
titulaturii, respectiv „acord de confidenţialitate”, urmând a fi utilizat ori de câte ori este 
cazul.  

Numărul de victime ale traficului de persoane, minori, reintegrate şcolar în 
perioada 2006-2007 a fost de 36. Acordurile de confidenţialitate au fost semnate între 
directorii instituţiilor de învăţământ la care victimele minori au fost reintegrate şi 
părinţii/tutorii legali ai acestora, acolo unde aceştia şi-au exprimat dorinţa expresă pentru 
păstrarea confidenţialităţii. Din raportările primite, singurul judeţ din care s-a primit un 
răspuns afirmativ este Suceava, cu 5 angajamente semnate, din care 3 persoane au 
continuat studiile iar 2 au renunţat. 
 
 
Obiectiv D.2.7.c)  Cuprinderea ca grup ţintă în Programul Naţional  de Ocupare a 
Forţei de Muncă a victimelor traficului, persoanelor îndreptăţite la venitul minim 
garantat din zonele defavorizate şi persoanele cu risc ridicat de a fi traficate 

REALIZAT 
Instituţia responsabilă: ANOFM, ANR 
Termen de realizare: iunie 2007 
 

Conform Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Planul naţional de 
formare profesională a inclus, în 2007, un număr de 9 persoane supuse riscului traficului 
de persoane, toate femei, care beneficiază de servicii gratuite. 
Programul de ocupare a forţei de muncă a prevăzut pentru anul 2007 încadrarea în muncă 
a unui număr de 45 de persoane supuse riscului traficului de persoane. 
Un număr de 20 de victime ale traficului de fiinţe umane au fost asistate în găsirea unui 
loc de muncă, iar 5 dintre acestea au reuşit.  
Un număr de 15 victime ale traficului de persoane au fost asistate şi au fost introduse în 
programe de reconversie profesională. 
 
 
Obiectiv D.2.7.d)  Includerea victimelor traficului de persoane, cetăţeni străini care 
au obţinut o formă de protecţie în România, în programe de integrare 

REALIZAT 
Instituţia responsabilă: MIRA - ORI 
Termen de realizare: permanent 
 

Conform situaţiei victimelor traficului de persoane identificate în anul 2007, nu s-
au înregistrat cazuri de cetăţeni străini, victime ale traficului de persoane. Cu toate acestea, 
la nivel naţional sunt identificate mecanismele necesare asigurării unui minim de servicii 
destinate acestei categorii.      
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Domeniul de acţiune E. Combaterea traficului de persoane, 
cercetarea şi urmărirea penală a traficanţilor 
 
 
Obiectiv 1. Consolidarea sistemului instituţional de combatere a traficului 
de persoane 
 
 
Obiectiv E.1.  Creşterea gradului de specializare a personalului MP şi al instanţelor 
judecătoreşti în instrumentarea cauzelor de trafic de persoane 

REALIZAT  
Instituţia responsabilă: MP, INM 
Termen de realizare: decembrie 2007 
 

În cadrul componentei de formare iniţială pentru aspectele privind combaterea 
traficului de persoane, acestea au fost incluse în Programa analitică a auditorilor de justiţie 
anul I, în cadrul disciplinei Drept penal, precum şi în Programa analitică a auditorilor anul 
II, în cadrul modulului privind justiţia pentru minori. 

În ceea ce priveşte formarea la nivel descentralizat, tema privind combaterea 
traficului de persoane a fost inclusă de INM în cadrul domeniilor orientative aferente 
tematicii acestui palier de formare. Instanţele şi parchetele au desfăşurat sesiuni de 
pregătire în funcţie de nevoile de formare identificate pe plan local de către judecătorul 
sau procurorul responsabil cu activitatea de formare continuă la nivel descentralizat. 

Numărul de sesiuni/stagii de pregătire/seminarii efectuate de Institutul Naţional al 
Magistraturii şi/sau în colaborare cu alte instituţii sau organizaţii pentru pregătirea 
personalului MP şi al instanţelor judecătoreşti pentru cunoaşterea dimensiunilor traficului 
de persoane în România, pentru conştientizarea problemelor cu care se confruntă, dar mai 
ales pentru instrumentarea cauzelor de trafic de persoane, au fost în 2007 în număr de 3, 
după cum urmează: 

-În cadrul Programului de Formare Continuă pentru anul 2007, a fost organizat 
seminarul cu tema „Justiţia pentru minori”. Nouă judecători, opt procurori, doi experţi ai 
Ministerului Justiţiei şi un expert al Consiliului Superior al Magistraturii au fost instruiţi în 
arii curriculare subsecvente prevenirii traficului de copii. 

-În colaborare cu Reţeaua Europeană de Formare Judiciară, Institutul Naţional al 
Magistraturii a organizat în perioada 2 - 7 iulie 2007 la Sovata, ediţia a IV-a a Şcolii de 
vară cu tema „Justiţia pentru minori”. Au participat 24 magistraţi români (9 judecători, 
15 procurori) şi 4 magistraţi din Spania. Agenda Şcolii de Vară a inclus şi problematica 
prevenirii traficului de copii. 

-În cadrul unui program de cooperare între Ministerul Public şi Comisia 
Europeană, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a organizat la Piteşti, în 
perioada 26-28 noiembrie 2007, seminarul cu tema Traficul de persoane. Protecţia 
victimelor în timpul procesului penal şi ulterior.  
Participarea procurorilor la sesiuni de pregătire profesională8: 
- procurorii din cadrul DIICOT au participat la un program de formare profesională 

organizat de Organizaţia Internaţională pentru Migraţie pe tema combaterii traficului 

                                                 
8 Extras din raportul MINISTERULUI PUBLIC, PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE  DE 
CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism 
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de persoane. Au participat, de asemenea, ofiţeri de poliţie, judecători şi reprezentanţi ai 
ONG; 

- procurorii DIICOT sunt beneficiarii - alături de alte instituţii - programului PHARE   
RO 02-IB/DH-08 TWINNING COMPONENT; 

- au participat în perioada  23.04.2007 – 24.04.2007 la cursul de pregătire profesională 
cu tema” Cross – border cooperation in fighting transnational crime” organizat la Iaşi 
de Departamentul pentru Luptă Antifraudă – DLAF în cooperare cu Academia de 
Drept European din Trier - ERA; 

- au fost beneficiarii programului AGIS cu  tema „Traficul de persoane – îmbunătăţirea 
investigaţiei şi colaborării în S-E Europei” – care a avut ca principal obiectiv întărirea 
cooperării interinstituţionale în lupta pentru combaterea traficului de persoane în 
zonele de frontieră ale României, Serbiei, Ungariei, dezvoltarea strategiilor şi 
procedurilor de investigare, protecţia  victimelor şi necesităţile integrării sociale a 
acestora. 

 
 
Obiectiv 2. Reducerea capacităţii de finanţare a infracţiunilor de trafic de 
persoane 
 
 
Obiectiv E.2. – Constituirea de echipe mixte de investigatori din domenii specializate 
în combaterea traficului, în supravegheri operative şi investigaţii financiare, sub 
coordonarea procurorului de caz 

REALIZAT 
Instituţia responsabilă: MP 
Termen de realizare: permanent 
  

Procurorii DIICOT au desfăşurat activităţi specifice de monitorizare şi 
destructurare a marilor reţele de criminalitate organizată constituite în zona traficului de 
persoane şi minori. În toate cazurile instrumentate magistraţii au colaborat pentru fiecare 
dosar aflat în lucru în vederea soluţionării cazurilor de trafic de persoane, constituindu-se 
echipe mixte de investigatori din domenii specializate în combaterea traficului, 
supravegheri operative şi investigaţii financiare, cu organele de poliţie judiciară din cadrul 
Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate şi Poliţiei de Frontieră. 

Astfel, în anul 2006 au fost create un număr de 217 echipe comune, 
concluzionându-se un număr de 203 rechizitorii pe trafic de persoane şi migranţi, dintre 
care 183 rechizitorii pe trafic de persoane; în anul 2007, au fost soluţionate de către 
pocurorii DIICOT structura centrală şi teritorială-un număr de 1068 de cauze în care s-au 
efectuat cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de trafic de persoane şi trafic de 
minori, constituindu-se  223  de echipe comune ce au finalizat 160 rechizitorii.În aceste 
cauze au fost efectuate cercetări faţă de un număr de 2235 de persoane, fiind trimişi în 
judecată 398 de inculpaţi (4 minori), din care 152 în stare de arest preventiv. 
 
 
 
 
 
 

 61



Obiectiv 3. Creşterea gradului de participare a victimelor/martorilor în 
procesul de investigare şi urmărire în justiţie a traficului de persoane 
 
 
Obiectiv E.3.a)  Elaborarea unor reglementări privind asigurarea unui minim de 
servicii de asistenţă a victimelor identificate informal care nu cooperează în procesul 
judiciar   

REALIZAT  
Instituţia responsabilă: MIRA-ANITP, MMFES 
Termen de realizare: iunie 2007  
 

ANITP a iniţiat proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane. Elementul de noutate al 
proiectului îl constituie introducerea unei definiţii a noţiunii de victimă a traficului de 
persoane în legislaţia românească. 

La nivelul anunlui 2006 au fost identificate 2285 de victime. Dintre acestea, 301 de 
victime au fost asistate în centre neguvernamentale în timp ce 123 de victime au beneficiat 
de servicii de asistenţă în centre guvernamentale. Dintre acestea, 38,55% au fost evaluate 
iniţial de către specialiştii centrelor regionale ANITP. 

Din 1780 de victime identificate, de către organele de urmărire şi cercetare penală 
în anul 2007, şi referite Centrelor Regionale ANITP, 837 de persoane au fost evaluate 
iniţial de către specialiştii Centrelor ANITP.   

Până în prezent, în sistemul naţional integrat de evidenţă a victimelor traficului de 
persoane şi monitorizare a asistenţei, nu a fost identificat nici un caz de victimă a traficului 
de persoane, cetăţean străin. Implicit, nu au fost  victime care să beneficieze de perioada 
de recuperare şi reflecţie şi de asistenţă conform OUG nr. 79 /2005 pentru modificarea şi 
completarea legii nr. 678 /2001.       

Totodată, a fost elaborat Mecanismul naţional de identificare şi referire a 
victimelor traficului de persoane care facilitează accesul la asistenţă a tuturor victimelor 
identificate informal care nu cooperează în procesul judiciar. 
 
 
Obiectiv E.3.b)  Menţinerea contactului permanent cu victima/martor şi informarea 
acesteia cu privire la modul de desfăşurare a procesului penal   

REALIZAT  
Instituţia responsabilă: MIRA - ANITP 
Termen de realizare: permanent 
 

Din datele statistice furnizate de Ministerul Justiţiei9, în anul 2006 au fost 
înregistrate un număr de 324 de noi cauze pe Legea 678/2001, iar în proporţie de 44%  au 
fost soluţionate în timp ce restul erau în curs de soluţionare la sfârşitul anului 2006.  Din 
evidenţa Centrelor Regionale ANITP în perioada septembrie-decembrie 2006, 33 de 
victime s-au constituit parte vătămată în desfăşurarea procesului penal, 6 s-au constituit ca 
martori iar 11 nu s-au implicat.  

                                                 
9 Sursa: Consiliul Superior al Magistraturii, comunicare oficială cu Ministerul Justiţiei    
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Dintre cele 1780 de victime identificate în anul 2007, 1405 s-au constituit parte 
vătămată, 271 au fost audiate ca martor în proces, iar 98 nu s-au implicat 10. 

  573 dintre victimele care au decis să se implice în procesul penal au acceptat şi au 
dorit sprijinul specialiştilor centrelor regionale în vederea coordonării în toate fazele 
procesului penal.  

Din punct de vedere al fazei procedurale în care specialiştii centrelor regionale 
asigură coordonarea, distribuţia este următoarea: pentru 425 victime coordonate se află în 
faza de urmărire penală, iar restul de 148 se află în faza de cercetare judecătorească a 
cauzei.  

Pentru un număr de 4 victime coordonarea a luat sfârşit, instanţa de judecată 
pronunţând o hotărâre rămasă definitivă şi irevocabilă pentru infracţiunea de trafic de 
persoane. 

Din totalul de 573 de victime coordonate, un număr de 48 au renunţat la implicarea 
în cadrul procesului penal pe parcursul desfăşurării acestuia.  
 
 
Obiectiv E.3.c)  Asigurarea mijloacelor logistice pentru deplasarea victimei către 
instanţă  

REALIZAT 
Instituţia responsabilă: MIRA (IGPR, IGPF), MP 
Termen de realizare: permanent 
 

În 2007 la solicitarea inspectorilor de specialitate din cadrul Centrelor Regionale 
ale ANITP, structurile MIRA specializate în asigurarea protecţiei, respectiv jandarmeria şi 
SPIR, au asigurat mijloacele logistice necesare în vederea prezentării victimelor în faţa 
instanţei de judecată pentru un număr de 148 de persoane. Au existat şi situaţii când 
deplasarea victimei la instanţă a fost efectuată cu trenul sau maşina, cu sprijinul direct al 
lucrătorilor din Centrele Regionale ANITP.  

În plus, ofiţerii Direcţiei de Combatere a Traficului de Persoane şi cei din teritoriu, 
au executat la solicitarea expresă a Parchetului sau a Instanţelor de judecată activităţi de 
asigurare a mijloacelor logistice pentru deplasarea victimei către instanţă, acestea fiind 
execute strict pe bază de delegare 
 
 
Obiectiv E.3.d)  Furnizarea de informaţii victimei referitoare la serviciile 
disponibile în comunitate 

REALIZAT 
Instituţia responsabilă: MIRA-ANITP, consilii judeţene şi locale 
Termen de realizare: permanent 
 

Din situaţia centralizată la nivelul ANITP, în cursul anului 2006, numărul de 
victime care au beneficiat de asistenţă, atât din partea autorităţilor de stat, cât şi a 
organizaţiilor neguvernamentale şi internaţionale cu activitate în domeniu, a fost de 424 de 
victime. De la caz la caz, victimele au fost sprijinite să intre în sistemul de asistenţă, fie în 
centrele de asistenţă şi protecţie, fie în asistenţa la domiciliu, angajaţii centrelor regionale 
realizând şi monitorizarea calităţii serviciilor primite de aceştia.  

                                                 
10 Pentru un număr de 6 victime, calitatea procesuală încă nu este determinată. 
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 În total, la nivelul anului 2006, Centrele Regionale ANITP  au  monitorizat, în cele 4 luni 
de activitate, 83 victime sau potenţiale victime, care au primit informaţii referitoare la 
serviciile disponibile în comunitate.  

În 2007 s-a realizat evaluarea iniţială a nevoilor de asistenţă pentru 837 de cazuri, 
din totalul de 1780 de cazuri care au fost referite inspectorilor de specialitate ANITP. Cele 
837 de victime evaluate de către specialiştii Centrelor Regionale ANITP au obţinut 
informaţiile necesare pentru o cât mai bună reintegrare socială, şi anume informaţii 
referitoare la resursele existente în comunitate, modalităţi de accesare a serviciilor de 
sănătate şi educaţie, etc. 
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Domeniul de acţiune F. Cooperarea internaţională 
 
 
Obiectiv F.1. Dezvoltarea colaborării cu Statele Membre şi structurile 
specializate ale Uniunii Europene în domeniul prevenirii şi combaterii 
traficului de persoane şi acordării asistenţei necesare victimelor acestuia 
 
 
Obiectiv F.1.a)  Informarea reciprocă şi transferul de experienţe, know-how şi 
bune-practici în domeniu, la nivel bilateral şi multilateral 

PARŢIAL REALIZAT 
Instituţia responsabilă: MIRA-ANITP 
Termen de realizare: permanent 
 

Reprezentanţii ANITP au asigurat o participare activă la o serie de activităţi, după 
cum urmează:   
 conferinţa „Global Migration: Facing the Challenges” (Marea Britanie);  
 vizita de studiu privind sistemul de prevenire şi combatere a traficului de persoane în 

Marea Britanie, organizată de Centrul privind traficul de persoane în Marea Britanie 
(UKHTC) şi Biroul din România al Proiectului REFLEX; 

 Conferinţa privind turiştii sexuali, organizată de Poliţia federală belgiană şi ECPAT 
(End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual 
Purposes), (Belgia);  

 conferinţa Wilton Park „Human Trafficking: How best to stem the flow?” (Marea 
Britanie). 

Participarea la aceste reuniuni a contribuit la promovarea imaginii Agenţiei 
Naţionale Împotriva Traficului de Persoane recent înfiinţate şi la popularizarea măsurilor 
luate de autorităţile române în domeniul luptei împotriva traficului de persoane. Au fost 
stabilite contacte de lucru valoroase, iar informaţiile şi materialele distribuite au fost 
diseminate şi valorificate în cadrul Agenţiei. 
Au fost transmise date, statistici şi alte informaţii solicitate şi a avut loc un schimb de 
informaţii cu: reprezentanţi ai Ambasadelor Belgiei, Cehiei, Greciei, Germaniei, 
Portugaliei, Suediei, Spaniei şi reprezentanţi din Olanda, Suedia, Italia, Marea Britanie, 
Belgia, Austria. 
De asemenea, a avut loc un schimb de informaţii cu misiunea diplomatică a României în 
Republica Elenă cu privire la identificarea unor persoane ca fiind victime ale traficului de 
persoane în această ţară, care ulterior au fost repatriate. 

Cu sprijinul autorităţilor guvernamentale competente din Bulgaria şi Ungaria, şi 
prin intermediul misiunilor diplomatice ale acestora la Bucureşti, au fost afişate materiale 
informative în cadrul campaniei „Ai grijă, tu plăteşti!” la punctele de trecere a frontierei 
spre aceste două state vecine.  

La sesizarea unui apelant la linia Help-Line a ANITP, prin intermediul ofiţerului 
belgian de legătură la Bucureşti au fost întreprinse cercetări pentru verificarea existenţei şi 
legalităţii unei agenţii matrimoniale din Belgia, suspectate a fi implicată într-un caz de 
trafic de persoane. S-a constatat că suspiciunile erau întemeiate, întrucât firma nu există. 
 A fost elaborată, înaintată spre aprobare şi aprobată de către finanţatori o fişă de 
proiect intitulată Îmbunătăţirea calităţii asistenţei şi serviciilor de protecţie acordate 
femeilor victime ale traficului de persoane şi eficientizarea măsurilor de prevenire 
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împotriva traficului de femei, ce va fi implementat de ANITP în parteneriat cu Ministerul 
Justiţiei şi National Police Agency din Olanda.  
Obiectivele principale ale proiectului sunt: 
1. Crearea unei strategii de luptă împotriva traficului de persoane, bazată pe standarde 

europene; 
2. Scăderea dimensiunilor traficului de femei în Statele Membre din vestul Uniunii 

Europene prin prevenire şi servicii de asistenţă de calitate, în vederea reintegrării lor 
sociale şi în familie; 

3.  Scăderea numărului de femei române traficate în Olanda prin măsuri de prevenire 
eficiente adresate grupurilor vulnerabile şi prin creşterea calităţii serviciilor acordate 
victimelor traficului, pentru a se evita re-victimizarea persoanelor.  

Primele două activităţi ale proiectului au constat în organizarea unor vizite de studiu în 
Olanda şi România. 

Proiectul a fost lansat la data de 22 aprilie 2007 şi în cadrul acestuia au avut loc o 
serie de activităţi: în luna martie, Agenţia a primit vizita preliminară a unei delegaţii din 
Olanda din cadrul National Police Agency, pentru a discuta detaliile proiectului; în 
perioada 23-27 aprilie 2007 a avut loc o vizită de studiu pe tema prevenirii şi combaterii 
traficului de persoane, precum şi a asistenţei şi protecţiei acordate victimelor, la care au 
participat doi reprezentanţi ai ANITP, un reprezentant al IGPR, un reprezentant al 
Ministerului Public şi un reprezentant al Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de 
Şanse; în perioada 22–26 mai 2007 a avut loc vizita, în România, a unei delegaţii olandeze 
formate din reprezentanţi ai National Police Agency şi ai Centrului Naţional de Expertiză 
privind traficul de persoane şi migraţia ilegală, pentru a avea o serie de întâlniri la sediul 
ANITP, DGCCO, MMFES, DIICOT, Centrul Regional Împotriva Traficului de Persoane 
Ploieşti şi organizaţia neguvernamentală Reaching Out.   

In semestrul II/2007, ANPDC a participat la acţiuni de lucru în Italia (noiembrie) 
şi Austria (decembrie), având ca obiect problematica minorilor români neînsoţiţi si/sau 
victime ale traficului aflaţi pe teritoriul acestor state. În cursul acestor acţiuni, au fost 
stabilite contacte cu autorităţile acestor state şi au fost convenite o serie de mecanisme de 
lucru al căror scop este repatrierea acestor minori şi evitarea situaţiilor de rămânere a 
copiilor pe teritoriul acestor state pentru perioadă foarte îndelungată. 
 
 
Obiectiv F.1.b)  Participarea la programele şi activităţile specifice realizate de 
instituţiile Uniunii Europene în scopul prevenirii şi combaterii traficului de persoane  

REALIZAT 
Instituţia responsabilă: MIRA-ANITP 
Termen de realizare: permanent 
 

În domeniul afacerilor europene menţionăm că Agenţia a transmis în termen 
punctul de vedere în scopul pregătirii poziţiei comune a Uniunii Europene privind 
asistenţa şi sprijinul acordat victimelor exploatării sexuale şi abuzului în operaţiunile 
pentru pace, precum şi elemente de mandat pentru grupurile de lucru ale Consiliului UE 
(Grupul multidisciplinar de lucru, Comitetul pentru Articolul 36) şi pentru Consiliul JAI.  

În perioada 2-4 iulie 2007, 4 reprezentanţi ANITP au participat la seminarul cu 
tema Transpunerea directivelor comunitare – proceduri de notificare şi declanşarea 
procedurii de infringement organizat de DGAERI – Serviciul Politici Europene.  

ANITP a iniţiat  două proiecte, în cadrul participării a două programe din domeniul 
de activitate, care au fost aprobate,  după cum urmează: 
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-Propunerea de proiect a ANITP - PHARE 2006-018-147.05.01,  „Îmbunătăţirea 
capacităţii instituţionale a agenţiilor implicate în prevenirea traficului de persoane în 
conformitate cu standardele europene şi cele mai bune practici actuale” - a fost aprobată 
de către Reprezentanţa Comisiei Europene în România în luna noiembrie 2007. 

-Proiectul iniţiat de ANITP cu titlul Reducerea numărului de victime din 
România şi Bulgaria traficate în Spania şi Italia promovat în luna iulie 2007 în cadrul 
Programului Prevenirea şi combaterea criminalităţii (Prevention of and fight against 
crime) al Comisiei Europene a fost aprobat în luna noiembrie 2007. 

De asemenea ANITP a realizat 3 parteneriate pentru impementarea proiectelor:   
-“Contacte operative, cooperare şi activităţi comune de pregătire multidisciplinară 

pentru specialişti în combaterea traficului de fiinţe umane din justiţie, poliţie, ONG şi 
organizaţii internaţionale”, iniţiat de OIM şi finanţat de Comisia Europeană prin 
Programul AGIS 2006. 

-„Acţiune transnaţională a tuturor  celor implicaţi în combaterea  traficului de 
fiinţe umane în scopul exploatării prin muncă. Identificarea şi protecţia victimelor”           

 -„Dezvoltarea unui mecanism transnaţional de referire a victimelor traficului de 
persoane între ţările de origine şi cele de destinaţie”; care au fost iniţiate de 
Departamentul pentru Drepturile omului şi Egalitate a şanselor – Italia şi aprobate în 
noiembrie 2007. 

Pentru personalul care participă la programele şi activităţile specifice Uniunii 
Europene s-a organizat o sesiune de pregătire în perioada 2-4 iulie 2007 unde 4 
reprezentanţi ANITP au participat la seminarul cu tema „Transpunerea directivelor 
comunitare – proceduri de notificare şi declanşarea procedurii de infringement” 
organizat de DGAERI – Serviciul Politici Europene 
 ANITP a participat la implementarea proiectului Contacte operative, cooperare şi 
activităţi comune de pregătire multidisciplinară pentru specialişti în combaterea traficului 
de fiinţe umane din justiţie, poliţie, ONG şi organizaţii internaţionale, iniţiat de OIM şi 
finanţat de Comisia Europeană prin Programul AGIS 2006.  

Un reprezentant ANITP a participat la reuniunea Comitetului pentru Articolul 36 al 
Consiliului UE ce a avut loc în perioada 22-23 martie 2007, pe agenda căruia a figurat 
problematica acordării de protecţie şi asistenţă victimelor traficului de fiinţe umane.  

La fiecare  întâlnire, prezentare de programe, iniţiere sau demarare de proiecte 
transnaţionale s-a pus în discuţie fenomenul traficului de persoane din România, cu 
caracteristicile şi dimensiunile proprii şi s-a evidenţiat necesitatea sprijinirii de către 
instituţiile publice sau private, organizaţii guvernamentale şi ONG-uri, interne sau 
internaţionale pentru  sprijinirea ţării noastre în activităţile de prevenire şi combatere a 
fenomenului, de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de persoane şi în orice alte 
activităţi şi eforturi care se întreprind pentru  stomparea fenomenelor conexe traficului de 
persoane. 
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Obiectiv F.1.c)  Flexibilizarea procedurilor de contact şi schimb de informaţii 
operative cu ofiţerii de legătură străini sau structurile corespondente din străinătate, 
Europol, ofiţerii de legătură români şi străini aflaţi în misiune în România, prin 
reţeaua de puncte de contact  

REALIZAT 
Instituţia responsabilă: MIRA-IGPR 
Termen de realizare: permanent 
 

La nivelul Direcţiei de Combatere a Traficului de Persoane nu au fost încheiate 
protocoale de colaborare, fiind recent înfiinţată, dar există 11 protocoale încheiate 
începând cu anul 1996, la nivelul IGPR de către Direcţia Juridică pe linie de combatere a 
crimnalităţii organizate (au fost incluse şi aspecte legate de traficul de persoane ) 

În cursul anului 2006 au fost schimbate prin ofiţerii de legătură străini aflaţi la post 
în România sau cu autorităţile străine cu atribuţii pe linia combaterii infracţiunilor de trafic 
de persoane, cu care colaborăm în mod direct, un număr total de 183 de mesaje, conţinând  
informaţii operative referitoare la traficul de persoane, dintre care 67 cu Germania, restul 
preponderent cu Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. Prin proiectul REFLEX 
au fost schimbate un număr de 84 de informaţii preponderent cu Regatul Unit al Marii 
Britanii şi Irlandei de Nord.  

În cursul anului 2007 pe linia combaterii traficului de persoane s-au transmis/primit 
un număr de 132 de mesaje conţinând informaţii operative, dintre care 41 cu Germania, 
restul cu Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. Prin proiectul REFLEX au fost 
schimbate un număr de 16 de informaţii preponderent cu Regatul Unit al Marii Britanii şi 
Irlandei de Nord. Tot în cursul aceluiaşi, an au fost realizate 19 întâlniri/întrevederi/vizite 
de lucru interne şi internaţionale cu autorităţile cu atribuţii pe linia combaterii 
infracţiunilor de trafic de persoane, 7 misiuni în străinătate, 20 seminarii, 19 deplasări în 
străinătate în cauze operative, 2 vizite de lucru, 3 conferinţe, 4 schimburi de experienţă şi 
au existat 2 solicitări de comisie rogatorie. 
De asemenea au fost realizate în ţară 19 întâlniri de lucru (întrevederi) cu ofiţerii de 
legătură străini aflaţi la post în România. 

La 1 august 2007 România a devenit membru cu drepturi depline al Europol, ceea 
ce va intensifica schimbul de informaţii între cele două instituţii. România participă cu 
schimb de informaţii în 2 dosare de analiză pe THB:  River şi Phoenix. 

Poliţiştii români din cadrul structurilor de trafic de fiinţe umane au participat la 2 
seminarii organizate de EUROPOL şi la un schimb de experienţă cu Olanda. 
 
 
Obiectiv F.1.d)  Efectuarea de anchete comune, pe cazuri concrete, prin contacte 
directe, cu autorităţile competente din statele de destinaţie 

REALIZAT 
Instituţia responsabilă: MIRA (IGPR, IGPF), MP 
Termen de realizare: permanent 
 

În cursul anului 2007 au fost înregistrate la DIICOT un număr total  de 142 de 
cereri de comisii rogatorii internaţionale în domeniul traficului de persoane. Din acestea 
un număr de 59 de cereri au fost primite de România ca stat solicitant, fiind soluţionate 40 
de cereri, restul de 19 cereri fiind în curs de soluţionare.,În aceeaşi perioadă un număr de 
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83 cereri au fost trimise de România ca stat solicitant până în prezent fiind soluţionate un 
număr de 2511. 

Serviciul de Combatere a Traficului de Persoane de la nivelul DGCCO a soluţionat 
două cazuri de trafic international de persoane, unul pe relatia România-Belgia în cadrul 
unei anchete comune cu Poliţia Federală din Bruxelles, precum şi un altul, în strânsă 
cooperare cu Centrul Naţional de Expertiză pentru Combaterea TFU din Zwolle, Olanda, 
pe relaţia România - Olanda- Germania- Belgia. 

In perioada 2007-2008, Direcţia Generală de Combatere a Crimei Organizate, 
brigăzile şi serviciile corespondente din teritoriu au efectuat cercetări şi investigaţii 
comune cu autorităţi poliţieneşti străine (Olanda, Belgia, Eleveţia, Regatul Unit al Marii 
Britanii şi Irlandei de Nord, Franţa, Spania, Cehia, Ungaria, Germania) într-un număr de 
16 cazuri şi 34 de anchete comune. 

La nivelul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, au fost soluţionate două 
cazuri pe relaţia România-Cehia şi unul pe relaţia România-Spania. 
 
 
Obiectiv F.1.e) – Raportarea periodică a progreselor realizate de România în 
îndeplinirea prevederilor Planului UE privind cele mai bune practici, standarde şi 
proceduri privind combaterea şi prevenirea traficului de fiinţe umane    

REALIZAT 
Instituţia responsabilă:MIRA-ANITP 
Termen de realizare: permanent 
 

O versiune intermediară a raportării a fost elaborată în luna noiembrie 2006, la 
cererea Grupului de lucru al Consiliului UE privind crima organizată (MDG), în care s-a 
precizat că dintre cele 8 obiective specifice prevăzute în Planul de acţiune cu termen de 
realizare 2006, au fost îndeplinite până la acel moment 3 dintre cele 5 obiective pentru 
care Agenţia este responsabilă (dezvoltarea de indicatori comuni pentru colectarea datelor, 
realizarea bazei centralizate de date privind traficul de persoane, care să includă şi 
organizaţiile neguvernamentale active şi proiectele /măsurile antitrafic, prin dotarea cu 
tehnică şi cu resurse umane pentru gestionarea bazei de date şi prin dezvoltarea unui 
software specializat pentru baza de date, încheierea şi implementarea unui protocol de 
colaborare între Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane şi Autoritatea 
Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului vizând considerarea cu prioritate a 
aspectelor de trafic de persoane având ca victime copiii, coordonarea eforturilor în direcţia 
prevenirii acestui tip de trafic şi asigurarea asistenţei necesare victimelor în conformitate 
cu drepturile prevăzute în legislaţia naţională şi convenţiile internaţionale). De asemenea, 
o serie de obiective ale Planului Naţional de Acţiune referitoare la eficientizarea 
activităţilor de asistare a victimelor traficului de persoane, cum sunt elaborarea şi 
implementarea programelor naţionale împotriva traficului de persoane, în administrarea 
Agenţiei, care să asigure fondurile necesare dezvoltării unor programe sau proiecte pentru 
prevenirea traficului de persoane şi asigurarea asistenţei victimelor acestuia şi elaborarea 
standardelor naţionale specifice pentru serviciile specializate de asistenţă a victimelor 
traficului de persoane, cu termen de realizare anul 2007, se aflau în acel moment într-un 
stadiu avansat de realizare. 
 
 

                                                 
11 Sursă DIICOT, comunicare oficială. 
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Obiectiv F.2. Întărirea dialogului cu ţările non-UE şi participarea la 
activităţile şi forumurile regionale şi internaţionale 
 
 
Obiectiv F.2.a)  Dezvoltarea dialogului bilateral şi multilateral cu ţările aflate pe 
traseele de traficare (surse, de tranzit, de destinaţie), în special cu cele din Balcani şi 
Europa Centrală 

REALIZAT 
Instituţia responsabilă: MIRA-ANITP  
Termen de realizare: decembrie 2007 
  

 Conferinţa internaţională anuală “Perspective ale cooperării internaţionale în 
domeniul aplicării legii pentru combaterea traficului de persoane”, Belarus 
(Minsk); 

 Cea de-a 16-a sesiune a Comisiei ONU privind Prevenirea Criminalităţii şi Justiţia 
Penală, Austria (Viena); 

 Seminarul privind „Utilizarea internetului în scopul recrutării victimelor traficului 
de fiinţe umane”;  

 Seminarul privind legislaţia Uniunii Europene în domeniul permisului de şedere 
temporar (TRP) şi experienţa Europei de Sud-Est, organizat la Bruxelles/Belgia în 
data de 12 şi 13 iunie 2007 de Organizaţia Internaţională pentru Migraţie şi King 
Baudouin Foundation.  

În septembrie 2006, MIRA a încheiat un protocol de colaborare cu ICMPD (Centrul                          
Internaţional pentru Dezvoltarea de Politici în domeniul Migraţiei) în vederea 
implementării proiectului Dezvoltarea unui Mecanism Transnaţional pentru referirea 
victimelor traficului de persoane în Europa de Sud-Est. 
 

Întâlniri la sediul ANITP – schimb de informaţii cu statele partenere non-UE 
 Vizită delegaţie Norvegia; 
 Vizită delegaţie Turcia; 
 Vizită delegaţie Croaţia. 

 
 
Obiectiv F.2.b)  Informarea reciprocă şi transferul de experienţe, know-how şi 
bune-practici în domeniu, la nivel bilateral şi multilateral   

REALIZAT 
Instituţia responsabilă: MIRA-ANITP 
Termen de realizare: permanent 
 
Număr de seminarii, conferinţe, ateliere de lucru, reuniuni la care s-a participat (8) 
 

 Reuniunea internaţională regională pe tema colaborării transfrontaliere în domeniul 
combaterii traficului de persoane, migraţiei ilegale şi a traficului de droguri, Grecia 
(Alexandropolis); 

 Vizita de studiu privind Coordonarea şi asistenţa victimelor infracţiunilor, SUA; 
 Conferinţa naţională Integrarea serviciilor de protecţie şi asistenţă pentru 

victimele traficului de fiinţe umane în sistemul protecţiei sociale de stat, 
Moldova (Chişinău); 

 70



 Pentru informarea reciprocă în domeniul luptei împotriva traficului de persoane, 
Agenţia a continuat colaborarea cu Republica Moldova, participând la seminarul 
Campania regională de informare, prevenire şi combatere a traficului de femei din 
cadrul proiectului „Parteneriat public-privat România – Republica Moldova” – 
modului 2 (Republica Moldova); 

 pentru intensificarea transferului de experienţă, doi reprezentanţi ai Agenţiei au 
participat la vizite de studiu din cadrul Programului Vizitatorilor Internaţionali al 
Departamentului de Stat al SUA. 

 
Întâlniri la sediul ANITP 

 Vizite delegaţii SUA în vederea dezvoltării programului comun Victim Witness 
Coordination (9) 

A fost întocmit un număr de 15 rapoarte. 
 
 
Obiectiv F.2.c)  Participarea la programele şi activităţile forurilor internaţionale 
(Organizaţia Naţiunilor Unite, Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în 
Europa, Consiliul Europei, Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, Organizaţia 
Internaţională a Muncii, Iniţiativa de Cooperare Sud-Est Europeană - SECI ş.a.)  

REALIZAT                                                                                          
Instituţia responsabilă: MIRA-ANITP 
Termen de realizare: permanent 
 

La nivelul Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane au fost realizate un 
număr de  23 programe/activităţi; 

 Primul seminar regional TRM, Bulgaria (Sofia);  
 Cea de-a 16-a sesiune a Comisiei ONU privind Prevenirea Criminalităţii şi Justiţia 

Penală, Austria (Viena); 
 Conferinţa Alianţei împotriva Traficului de Persoane „Mecanismul naţional de 

monitorizare şi raportare pentru reducerea fenomenului traficului de persoane”, 
Austria (Viena); 

 Seminarul regional Colectarea datelor şi managementul informaţiei, ICMPD, 
Croaţia (Zagreb); 

 Întâlnirea Vienna Migration Group, cu tema Traficul de persoane – tendinţele şi 
provocările actuale, Austria (Viena); 

 Conferinţa Comună a UNODC – Procesul Budapesta şi BSEC privind 
problematica traficului de fiinţe umane în regiunea Mării Negre (Turcia); 

 Al doilea seminar regional TRM, Sarajevo (Bosnia Herţegovina); 
 Seminarul regional OIM privind asistenţa acordată victimelor în conformitate cu 

prevederile permisului de şedere temporară (Serbia);  
 Seminarul regional OIM în domeniul monitorizării traficului de persoane (Bosnia 

şi Herţegovina); 
 Seminarul Consiliului Europei privind „Acţiunea împotriva Traficului de Fiinţe 

Umane: Măsuri de Prevenire, Protecţie şi Urmărire Penală”, (Armenia);  
 Seminarul Consiliului Europei privind „Acţiunea împotriva Traficului de Fiinţe 

Umane: Măsuri de Procedură Penală” (Franţa);  
 Seminarul Consiliului Europei privind „Acţiunea împotriva Traficului de Fiinţe 

Umane: Măsuri pentru Protecţia şi Promovarea Drepturilor Victimelor 
(Serbia);  
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 Conferinţa la nivel înalt privind monitorizarea implementării Convenţiei 
Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane (Franţa);  

 Seminarul Consiliului Europei privind „Acţiunea împotriva Traficului de Fiinţe 
Umane: Măsuri pentru Protecţia şi Promovarea Drepturilor Victimelor 
(Marea Britanie); 

 Reuniunea suplimentară în domeniul dimensiunii umane a OSCE, referitoare la 
combaterea exploatării sexuale a copiilor (Austria); 

 Conferinţa OSCE „Prevenirea Traficului de Persoane: Provocări şi Soluţii” 
(Lituania).   

Întâlniri la sediul ANITP – schimb de informaţii cu organizaţiile internaţionale  
 Misiune Program Manager DCIM, ICMPD, în România; 
 Training OIM & UKTHC; 
 Vizită reprezentant OSCE; 
 Vizită reprezentant OSCE; 
 Vizita unui expert UNODC; 
 Vizită delegaţie ICMPD. 

 
În cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, în primul trimestru 

al anului 2007 au fost finalizate majoritatea proiectelor iniţiate şi implementate în Faza II 
a Programului ILO-IPEC (perioada 2004-2007), respectiv:  

- Proiectul « Centre de tineret pentru reducerea vulnerabilităţii la trafic şi 
reintegrarea copiilor victime ale traficului în Bucureşti şi trei judeţe selectate (Iaşi, 
Botoşani şi Giurgiu) » - implementat de Asociaţia Alternative Sociale Iaşi; 

- Proiectul « Îmbunătăţirea serviciilor oferite copiilor victime ale traficului de fiinţe 
umane în Bucureşti şi judeţele Giurgiu, Iaşi şi Botoşani - implementat de 
Organizaţia Salvaţi Copiii România » ; 

- Proiectul “Crearea de oportunităţi de angajare pentru copii/tineri din Bucureşti, 
vulnerabili la trafic şi pentru persoanele adulte din cadrul familiilor acestora » - 
implementat de Confederaţia Sindicatelor Democratice din România (CSDR) ; 

- Proiectul «Sprijinirea ocupării tinerilor şi adulţilor din comunităţi marginalizate din 
judeţele Iaşi şi Botoşani » - implementat de Fundatia Pro Women ; 

- Proiectul “Dezvoltarea capacităţilor profesioniştilor care oferă educaţie şi 
consiliere pentru carieră în vederea reducerii vulnerabilităţii la trafic a copiilor şi 
tinerilor din comunităţile marginalizate” - implementat de Centrul Parteneriat 
pentru Egalitate (CPE) ; 

- Proiectul « Dezvoltarea mecanismului de monitorizare a muncii copiilor în 
România » - implementat de Fundaţia Internaţională pentru Copil şi Familie 
(FICF) . 
În elaborarea şi derularea tuturor acestor programe de acţiune, ANPDC a acordat 

sistematic asistenţă şi sprijin în relaţia cu partenerii instituţionali de la nivel central şi 
local, precum şi în relaţia cu Echipele Intersectoriale Locale care funcţionează la nivelul 
tuturor judeţelor şi sectoarelor municipiului Bucureşti. 
 Începând cu trimestrul II al anului 2007, odată cu iniţierea celei de-a III-a Faze a 
Programului ILO-IPEC, respectiv Programul Regional 2007-2009, ANPDC a participat, 
ca partener, în toate acţiunile desfăsurate în cadrul celor patru Subcomitete de lucru 
înfiinţate în subordinea Comitetului Naţional Director, corespunzătoare celor 4 principale 
direcţii de acţiune ale programului, respectiv : 

- finalizarea sistemului de monitorizare a cazurilor de exploatare a copiilor prin 
muncă ; 
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- promovarea codurilor de conduită în rândul angajatorilor, pentru prevenirea 
exploatării copiilor prin muncă; 

- mobilizarea resurselor pentru prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin 
muncă; 

- abordarea muncilor periculoase pentru copii în agricultură şi abordarea celor mai 
grave forme de muncă în care sunt implicaţi copiii străzii. 

 Proiectul multinaţional ARGO 2006 «Schimburi profesionale de informaţii şi 
bune practici privind primirea, protecţia şi asistenţa minorilor străini neînsoţiţi», 
iniţiat şi coordonat de Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, finanţat de 
Uniunea Europeană - 2007-2008. 

 
Proiectul este gestionat de Organizaţia Internaţională pentru Migraţie şi include un 

număr de 5 state, respectiv România, reprezentată de ANPDC şi Oficiul Român pentru 
Imigrari, Austria, Belgia, Polonia şi Bulgaria. Scopul proiectului este elaborarea unui 
Manual de bune practici, care să includă principalele aspecte naţionale ale cadrului 
legislativ, instituţional şi metodologic referitor la problematica minorilor migranţi 
neînsoţiţi . 

În cursul anului 2007 s-au derulat în cadrul proiectului următoarele acţiuni :  
- prezentarea de către fiecare stat participant a sistemului naţional şi a bunelor 

practici în domeniu ; 
- organizarea la Bruxelles, în luna octombrie, a unei întâlniri de lucru cu ansamblul 

experţilor naţionali din statele participante - ocazie cu care au fost prezentate şi analizate 
principalele aspecte naţionale ale cadrului legislativ, instituţional şi metodologic referitor 
la problematica minorilor migranţi neînsoţiţi ; 

- organizarea de vizite de lucru încrucişate între 3 state partenere, respectiv vizita de 
lucru a expertilor belgieni în Romania (noiembrie) şi vizita de lucru a experţilor români în 
Polonia (decembrie) – ocazii care au permis o cunoaştere mai aprofundată a celor 3 
sisteme naţionale şi reţinerea unor elemente de interes pentru propunerile finale de 
îmbunătăţire a cadrului general de protecţie şi colaborare interinstituţională internă şi 
internaţională. 
 
 
Obiectiv F.2.d) – Stabilirea Procedurilor Operaţionale Standard (POS) de investigare 
a infracţiunii de trafic şi cele relaţionate acesteia 

REALIZAT 
Instituţia responsabilă: MIRA-IGPR 
Termen de realizare: Decembrie 2006 
 

La nivelul DCTP (respectiv DCCO) au fost elaborate şi există încă din anul 2005 
Proceduri Operaţionale Standard, care au creat un cadru unitar de acţiune în cazul 
investigării şi cercetării infracţiunilor de trafic de fiinţe umane şi de migranţi. Modificările 
legislative, precum şi necesităţile instituţionale şi operaţionale, obiective rezultate din  
modificarea dinamicii fenomenului infracţional (apariţia unor noi metode de trafic, 
creşterea incidenţei traficului în scopul exploatării prin muncă, creşterea alarmantă a 
numărului infracţiunilor de trafic cu minori, etc) au impus, în contextul înfiinţării Direcţiei 
de Combatere a Traficului de Persoane, modificarea acestor Proceduri Operaţionale 
Standard prin reactualizarea informaţiilor, conforme cu evoluţia actuală a fenomenului. 
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ANITP Agenţia Naţionala Împotriva Traficului de Persoane 

AIDRom Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România 

ACTA Anti-Counterfeiting Trade Agreement 

ANPDC Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului 

ADPARE Asociaţia pentru Dezvoltarea Practicilor Alternative de Reintegrare şi Educaţie 
ANR Agenţia Naţională pentru Romi 
ANES Agenţia Naţională pentru Egalitate de Şanse 

ANOFM Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

ANPF Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei 

ANAT Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism 

AJOFM Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

ASP Autoritatea de Sănătate Publică 

APC Asociaţia pentru Protecţia Consumatorului 

BCCO  Brigada de Combatere a Crimei Organizate 

CPE Centrul Parteneriat pentru Egalitate 

CSDR Confederaţia Sindicatelor Democratice din România 

CCPI Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională 

COJES Comisia Judeţeană în Domeniul Egalităţii de Şanse între Femei şi Bărbaţi 

DAS Direcţia de Asistenţă Socială 

DCTP Direcţia de Combatere a Traficului de Persoane 

DCCO Directia de Combatere a Crimei Organizate 

DGASPC Direcţia Generală pentru Asistenţă Socială şi Protecţia Drepturilor Copilului 

DIICOT Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism 
DGAERI Direcţia Generală Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale 
DGCCO  Direcţia Generală de Combaterea Criminalităţii Organizate 
DLAF Departamentul pentru Luptă Antifraudă  
DCIM Data Collection Information Management 
ECPAT  End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for 

Sexual Purposes 
FICF Fundaţia Internaţională pentru Copil şi Familie 
FIHR Federaţia Naţională a Agenţiilor de Turism 
GIL Grupul interministerial de lucru pentru coordonarea şi evaluarea activităţii de 

prevenire şi combatere a traficului de persoane 
GLA Gangmasters Licensing Authority 
GTL Grupul Tematic de Lucru 
ICMPD International Centre for Migration Policy Development/ Centrul Internaţional 

pentru Dezvoltarea de Politici în domeniul Migraţiei 
IGPF Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră  
IGPR Inspectoratul General al Poliţiei Române 
IGJR Inspectoratul Gneral al Jandarmeriei Române 
ILO Organizaţia Internaţională a Muncii  
IPJ Inspectoratul Judeţean de Poliţie 
INM Institutul Naţional al Magistraturii 
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JAI Justiţie şi Afaceri Interne 
MAp Ministerul Apărării  
MARRI The Migration, Asylum, Refugees Regional Initiative 
MECT Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului 
MMFES Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse 
MJ Ministerul Justiţiei 
MTR Mecanism Transnaţional de Referire  
MSP Ministerul Sănătăţii Publice 
MP Ministerul Public 
MAE Ministerul Afacerilor Externe 
MIRA Ministerul Internelor şi Reformei Administrative  
UNO/ONU Organizaţia Naţiunilor Unite 
OIM  Organizaţia Internaţională pentru Migraţie 
ONG Organizaţie neguvernamentală 
OSCE Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa 
ORI Oficiul Român pentru Imigrări 
PNESSR Programul naţional de Educaţie pentru sănătate în şcoala românească 
PNA Planul Naţional de Acţiune 
SCCO Serviciul de Combatere a Crimei Organizate 
SIOD Serviciul de Informaţii şi Investigaţii Sociale din Olanda 
SECI Iniţiativa de Cooperare în Sud - Estul Europei 
SPAS Serviciul Public de Asistenţă Socială 
SPIR Serviciul Protecţie şi Intervenţie Rapidă 
SCOP Societatea pentru copii şi părinţi 
SRI Serviciul Român de Informaţii 
SIE Serviciul de Informaţii Externe 
SPCEEPS Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple 
UKHTC United Kingdom  Human Trafficking Centre/ Centrul privind Traficul de 

Persoane din Marea Britanie  
UNODC Biroul  Naţiunilor Unite pentru Droguri şi Criminalitate 
USAID United States Agency for International Development / Agenţia Statelor Unite 

pentru Dezvoltare Internaţională 
 
 


	 Proiectul multinaţional ARGO 2006 «Schimburi profesionale de informaţii şi bune practici privind primirea, protecţia şi asistenţa minorilor străini neînsoţiţi», iniţiat şi coordonat de Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, finanţat de Uniunea Europeană - 2007-2008.

