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 ”Fenomenele sociale sînt atît de multe, atît de infinit variate, veşnic în proces de disoluţie 

şi de naştere, încît înregistrarea lor totală, fapt cu fapt, amănunt cu amănunt, ar fi o muncă de 

Sisyf, la care de la început trebuie să renunţăm.”1 

 

Henri H. Stahl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

1 H. H. Stahl, a fost un antropolog cultural, etnograf, istoric social, memorialist, sociolog rural român, reprezentant de frunte al Școlii 
monografice, autor prestigios în domeniile sociologiei rurale, antropologiei culturale, istoriei sociale, teoriei etnografice și memorialisticii. 
Adept al cercetărilor empirice, fundamentate teoretic și metodologic, al înțelegerii procesuale și raționale, a culturii și societății. 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=%C8%98coala_monografic%C4%83_de_la_Bucure%C8%99ti&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=%C8%98coala_monografic%C4%83_de_la_Bucure%C8%99ti&action=edit&redlink=1
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 În conținutul acestui Raport se regăsesc contribuțiile instituţiilor publice care au 

responsabilităţi în domeniul prevenirii, combaterii, evaluării, cercetării traficului de persoane, dar 

și în domeniul asistenţei, protecţiei şi reintegrării sociale a victimelor traficului de persoane. 
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Acest raport național privind traficul de 

persoane ne oferă o evidență cu privire la victimele 

înregistrate în Mecanismul Național de Identificare și 

Referire, în anul 2018. 

În conformitate cu art. 9 alin.(3) din Legea nr. 

678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de 

persoane, cu modificările şi completările ulterioare, 

Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane 

(ANITP) este responsabilă de publicarea anuală a 

raportului privind fenomenul traficului de persoane. De 

asemenea, în conformitate cu art. 3 alin. (1) lit. l) din 

Hotărârea Guvernului nr. 460/2011 privind organizarea 

şi funcţionarea Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane2, Agenţia „întocmeşte, în 

colaborare cu celelalte structuri ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, pe baza datelor 

furnizate de instituţiile publice cu atribuţii în domeniu, Raportul anual privind evoluţia traficului de 

persoane. 

O mențiune necesară este aceea că, în conformitate și cu art. 2 alin. 1 din HG 460 /2011 

privind organizarea și funcționarea ANITP, aceasta evaluează şi monitorizează, la nivel naţional, 

activitatea desfăşurată în domeniul luptei împotriva traficului de persoane de către instituţiile 

publice şi organizaţiile neguvernamentale, îndeplinind rolul de raportor naţional. 

În calitate de țară membră a UE și de semnatară a unor norme europene și internaționale 

în materia prevenirii și combaterii traficului de persoane, România și-a asumat, în mod implicit, 

obligația de a raporta periodic față de diferite organisme europene și internaționale, cu privire la 

responsabilitățile asumate prin conținutul acestor reglementări. Prin urmare, Agenţia Naţională 

împotriva Traficului de Persoane este mandatată de lege să îndeplinească rolul raportorului 

național, în domeniul prevenirii și combaterii traficului de persoane. Principalele rezultate ale 

acțiunilor ANITP, în anul 2018 sunt prezentate în continuare. 

 

a) Promovarea, în vederea adoptării, a proiectului Strategiei naţionale împotriva traficului de 

persoane 2018-2022 şi Planului naţional de acţiune 2018-2020 pentru implementarea 

                                                                 

2 Modificată de H.G. nr. 84 din 7 martie 2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 460/2011 privind organizarea 
şi funcţionarea Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane. 

Pentru a combate eficient 
traficul de persoane, este 
important să ne raportăm la cea 
mai clară imagine posibilă cu 
privire la natura și amploarea 
fenomenului, într-un spațiu 
geografic dat și într-un interval 
temporal determinat. 
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Strategiei (ambele documente de politici publice au fost adoptate prin prin H.G. nr. 

861/2018); 

b) Desfășurarea Programului de coordonare a participării victimelor în procesul penal. Se 

înregistrează o creștere semnificativă a ratei de participare a victimelor-martori, în 

procesul penal - 349 de victime, identificate în anul 2018 au beneficiat de diferite servicii, 

în cadrul Programului; 

c) Repatrierea victimelor, cetățeni români (19 de persoane); 

d) A fost monitorizată asistența oferită unui număr de 236 de victime ale traficului de 

persoane. 

e) Îmbunătățirea implementării MNIR3: 

- Revizuirea indicatorilor pentru identificarea victimelor traficului, 

- Evaluări standardizate de risc privind victimele traficului de persoane identificate, 

- Proceduri standardizate de repatriere asistată a victimelor traficului de persoane, 

- Mecanism naţional de identificare şi referire a victimelor traficului de persoane 

îmbunătăţit4, 

- Formarea profesioniștilor pentru implementarea Mecanismului naţional de 

identificare şi referire a victimelor traficului de persoane5. 

f) Reconfigurarea sistemului integrat de monitorizare şi evidenţă a victimelor traficului de 

persoane. în parteneriat cu IGPR, în interiorul proiectului ROFSIP2016OS6A15P01 

„SISPOL 2”6, ANITP a inițiat reconfigurarea sistemului integrat de monitorizare și evidență 

a victimelor traficului de persoane. Rezultatul, care poartă numele de SIMEV2 (Sistemul 

integrat de monitorizare și evaluare a situației victimelor traficului de persoane, funcțional 

și actualizat), va avea o capacitate operațională îmbunătățită, prin scăderea cu 40% a 

timpului necesar realizării raportărilor statistice către instituțiile naționale și transnaționale 

etc. 

g) Cercetarea şi evaluarea periodică a caracteristicilor, dimensiunilor şi evoluţiei fenomenului 

traficului de persoane; 

                                                                 

3 În cadrul proiectului ROFSIP2016OS5A10P01 ”Traficul de persoane - o abordare centrată pe victime”. 
4 A fost inițiată procedura de editare și printare a proiectului MNIR, pentru un număr de 2850 de exemplare, în limba română, respectiv 
150 de exemplare în limba engleză și de editare și printare a 1500 de broșuri privind Procedura de identificare a victimelor traficului de 
persoane, Procedura de evaluare a riscurilor și a nevoilor speciale de asistență și protecție a victimelor traficului de persoane, respectiv 
Procedura de repatriere voluntară asistată a victimelor traficului de persoane. 
5 În perioada octombrie - decembrie 2018 s-au desfășurat 5 sesiuni de instruire, in cinci mari orașe. Fiecare sesiune a reunit aproximativ 
22 de reprezentanți ai categoriilor profesionale ce pot intra în contact cu o victimă a traficului de persoane şi menţionate ca având 
atribuţii în cadrul Mecanismului naţional de identificare şi referire. 
6 Proiectul aparține IGPR și urmărește asigurarea securității, performanței și disponibilității sistemului informatic al Poliției Române în 
scopul creșterii capacității de stocare și de transmitere a datelor, concomitent cu asigurarea disponibilității sistemelor care gestionează 
informații de interes polițienesc, 
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h) Elaborarea răspunsurilor conținând date naționale, pentru multiple chestionare de 

evaluare, transmise de organizații europene și internaționale (CoE, CE, OSCE, UNODC, 

EUROSTAT, etc); 

i) Prevenirea traficului de persoane și cooperarea cu societatea civilă: 36 de 

campanii/proiecte naţionale şi locale de prevenire a traficului de persoane; 1.864 activităţi 

de prevenire, adresate unui număr de aproximativ 122.000 de beneficiari direcţi; 

j) Gestionarea apelurilor primite prin intermediul liniei telefonice Tel-Verde: linia Telverde a 

înregistrat 3.404  apeluri, dintre care 13 au reprezentat posibile cazuri de trafic, acestea 

fiind referite, în vederea soluţionării, instituţiilor competente. Faţă de anul 2017, se observă 

o creştere din punct de vedere cantitativ al numărului apelurilor, precum şi al solicitărilor 

de informaţii şi sesizărilor posibilelor cazuri de trafic; 

k) Dezvoltarea colaborării cu statele membre şi structurile specializate ale Uniunii Europene, 

precum și cu organisme internaționale (ex. UNODC, OSCE, Consiliul Europei, ONU, 

Consiliul Statelor de la Marea Baltică); 

l) Reflectarea activităţii Agenției în mass-media și reţelele de socializare: 203 apariţii radio-

televizuale sub forma participărilor la emisiuni în direct, înregistrate, sincroane şi interviuri; 

97 de comunicate de presă; 2 conferinţe; 310 articole de fond, ştiri şi reportaje; 1.341 de 

apariţii online; 2.087 de postări pe pagina de Facebook; 

m) Au fost implementate 4 proiecte7: 2 finanțate în calitate de aplicant din Fondul pentru 

Securitate Internă; 1 în calitate de partener prin Fondul pentru Securitate Internă; 1 în 

calitate de partener finanțat de către Comisia Europeană și finalizat. 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                 

7 Activități în cadrul implementării proiectelor: 
- valoarea proiectelor aflate în implementare, în calitate de aplicant: aproximativ 2.101.006 lei, fără TVA; 
- valoarea totală a proiectelor implementate, în calitate de partener, respectiv de 33.873.266,70 EURO; 
- instruirea a 100 de lucrători, pe parcursul anului 2018, pentru implementarea Mecanismului Național de Identificare și Referire 

îmbunătățit; 
- producția a 2 filme documentare privind traficul de persoane; 
- producția a 132.832 de materiale de promovare a campaniilor; 
- organizarea a 42 de mese rotunde în cadrul unei singure campanii de prevenire a traficului de persoan în scopul exploatării prin 

muncă pe parcursul a 9 luni; 
- promovarea mesajului campaniei prin intermediul a 34 de panouri publicitare stradale. 
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Cadrul conceptual comun 

 

 În analiza și cercetarea fenomenelor sociale este esențial un referențial conceptual, 

comun tuturor celor care participă. Analiza și cercetarea faptelor și fenomenelor sociale este 

supusă rigorilor științifice, în afara cărora forma și conținutul rezultatelor măsurării cantitative și 

judecăților calitative concluzive sunt viciate. Prin urmare, în analiza și cercetarea socială este 

fundamentală clarificarea referențialului conceptual comun, prin definirea termenilor ce 

delimitează domeniul particular care face obiectul analizei. 

Lipsa înțelesurilor comune cu privire la termeni și concepte determină judecăți, interpretări, 

poziționări și valorizari diferite, măsurători arbitrare, seturi de criterii diferite și, cum este și cazul 

fenomenului traficului de persoane, poate genera interpretări eronate, susceptibile de a antrena 

măsuri inoportune sau necalibrate din cuprinderea politicilor sociale, de exemplu. Așadar, 

rândurile care urmează introduc aparatul conceptual fundamental ce trebuie fi folosit ca referință 

atunci când orice actor social aduce în discuție infracțiunile de trafic de persoane și trafic de 

minori, precum și orice alt aspect relativ la variabilele sociale, economice, legale, culturale ce 

definesc fenomenul traficului de persoane. 

 

 

Termeni, noțiuni, concepte, definiții, sintagme 

 

Traficul de persoane nu înseamnă trafic de migranți, exploatare, abuz sexual, viol, răpire, muncă 

forțată sau obligatorie, proxenetism, exploatarea cerșetoriei, folosirea unui minor în scop de 

cerşetorie, folosirea prostituţiei infantile, infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale, rele 

tratamente, amenințare, șantaj, hărțuire, agresiunea sexuală, actul sexual cu un minor,    

coruperea sexuală a minorilor, racolarea minorilor în scopuri sexuale. 

Traficul de persoane8 însemnă: 

(1) Recrutarea, transportarea, transferarea, adăpostirea sau primirea unei persoane în scopul 

exploatării acesteia, săvârșită: 

a. prin constrângere, răpire, inducere în eroare sau abuz de autoritate; 

b. profitând de imposibilitatea de a se apăra sau de a-și exprima voința ori de starea 

de vădită vulnerabilitate a acelei persoane; 

                                                                 

8 Noul cod penal, art. 210 
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c. prin oferirea, darea, acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase în schimbul 

consimțământului persoanei care are autoritate asupra acelei persoane, se 

pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. 

(2) Traficul de persoane săvârșit de un funcționar public în exercițiul atribuțiilor de serviciu se 

pedepsește cu închisoare de la 5 la 12 ani. 

(3) Consimțământul persoanei victimă a traficului nu constituie cauză justificativă. 

 

Traficul de minori9 

(1) Recrutarea, transportarea, transferarea, adăpostirea sau primirea unui minor, în scopul 

exploatării acestuia, se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea 

exercitării unor drepturi. 

(2) Pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani și interzicerea exercitării unor drepturi atunci 

când: 

a) fapta a fost săvârșită în condițiile art. 210 alin. (1); 

b) fapta a fost săvârșită de către un funcționar public în exercițiul atribuțiilor de 

serviciu; 

c) fapta a pus în pericol viața minorului; 

d) fapta a fost săvârșită de un membru de familie al minorului; 

e) fapta a fost săvârșită de către o persoană în a cărei îngrijire, ocrotire, educare, 

pază sau tratament se afla minorul ori de o persoană care a abuzat de poziția sa 

recunoscută de încredere sau de autoritate asupra minorului. 

(3) Consimțământul persoanei victimă a traficului nu constituie cauză justificativă. 

 

Exploatarea 

Prin exploatarea unei persoane se înţelege10: 

a) supunerea la executarea unei munci sau îndeplinirea de servicii, în mod forțat; 

b) ținerea în stare de sclavie sau alte procedee asemănătoare de lipsire de libertate ori de 

aservire; 

c) obligarea la practicarea prostituției, la manifestări pornografice în vederea producerii și 

difuzării de materiale pornografice sau la alte forme de exploatare sexuală; 

d) obligarea la practicarea cerșetoriei; 

e) prelevarea de organe, țesuturi sau celule de origine umană, în mod ilegal. 

 

 

 

                                                                 

9 Noul cod penal, art. 211 
10 Noul cod penal, art. 182. 
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Alte definiții: 

 

Art. 4, Convenția Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de persoane11: 

a) expresia trafic de ființe umane desemnează recrutarea, transportul, transferul, cazarea 

sau primirea persoanelor, prin amenințarea cu ori prin utilizarea forței sau a altor forme de 

constrângere, prin răpire, fraudă, înșelăciune, abuz de autoritate ori de o situație de 

vulnerabilitate sau prin oferirea ori acceptarea de plăți sau de avantaje pentru obținerea 

consimțământului unei persoane având autoritate asupra altei persoane, în scopul 

exploatării.  

b) consimțământul unei victime a traficului de ființe umane la exploatarea enunțat la lit. a) nu 

prezintă relevanță atunci când a fost utilizat unul dintre mijloacele enunțate la lit. a);  

c) recrutarea, transportul, transferul, cazarea sau primirea unui copil în scopul exploatării se 

consideră trafic de ființe umane, chiar dacă nu implică nici unul dintre mijloacele enunțate 

la lit. a); 

 

Directiva 2011/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind prevenirea și 

combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia12 

(1) Recrutarea, transportul, transferul, adăpostirea sau primirea de persoane, inclusiv 

schimbul sau transferul de control asupra persoanelor în cauză, efectuate sub amenințare 

sau prin uz de forță sau prin alte forme de constrângere, prin răpire, prin fraudă, prin 

înșelăciune, prin abuz de putere sau profitând de starea de vulnerabilitate sau prin oferirea 

sau primirea de bani sau de alte foloase pentru a obține consimțământul unei persoane 

care deține controlul asupra alteia, în vederea exploatării. 

(2) Stare de vulnerabilitate înseamnă o situație în care persoana în cauză nu poate decât să 

se supună abuzului implicat, neavând o alternativă reală sau acceptabilă. 

(3) Exploatarea include cel puțin exploatarea prostituției altor persoane sau alte forme de 

exploatare sexuală, munca sau serviciul forțat, inclusiv cerșitul, sclavia sau practicile 

similare sclaviei, aservirea, exploatarea activităților infracționale sau prelevarea de 

organe. 

Consimțământul unei victime a traficului de persoane la exploatare, indiferent dacă este 

intenționat sau efectiv, este irelevant atunci când a fost folosit oricare dintre mijloacele prezentate 

la alineatul (1). 

 

 

                                                                 

11 Art. 4 din Convenția Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de persoane, Varșovia, 2005. 
12 Art. 12, Directiva 2011/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și 
protejarea victimelor acestuia, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene, 2011 
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Mecanismul național de identificare și referire (MNIR) 

Mecanismul național de identificare și referire este un cadru formal de cooperare, în baza 

căruia instituții guvernamentale și organizații interguvernamentale îndeplinesc atribuțiile statuate 

pentru protejarea și promovarea drepturilor victimelor traficului de persoane, unindu-și eforturile 

în parteneriat strategic cu societatea civilă. Scopurile MNIR implică asigurarea că drepturile 

victimelor traficului de persoane sunt respectate, precum și implementarea unor proceduri 

eficiente de referire a victimelor, către servicii specializate de protecție și asistență, alături de 

monitorizarea calității serviciilor oferite. 

 

Țara de origine 

Țara al cărei cetățean este o persoană care a fost traficată. 

 

Țara de exploatare (numită și țară de destinație) 

Țara în care persoana a fost/ va fi exploatată. 

 

Victima traficului de persoane13  

Victima traficului de persoane este persoana care a fost recrutată, transportată sau 

transferată, prin mijloace specifice de coerciție, înșelăciune, abuz de putere sau al stării de 

vulnerabilitate, în scopul exploatării sale, pe teritoriul statului de origine/reședință sau 

transnațional, indiferent dacă exploatarea a survenit sau nu. Orice persoană fizică despre care 

există informații că a suferit o vătămare fizică sau psihică, o suferință emoțională, o pierdere 

economică sau o vătămare gravă a drepturilor sale fundamentale, prin acțiuni sau inacțiuni care 

încalcă legislația penală în materia prevenirii și combaterii traficului de persoane. Consimțământul 

victimei la exploatare e irelevant dacă a fost folosit oricare dintre mijloacele menționate pentru 

exploatare. 

 

Victima potențială a traficului de persoane - persoana/ minorul detecatat(ă)  înainte de a fi 

exploatată, în timpul exploatării sau după ce a ieșit din situația de trafic și care prezintă semne 

specifice procesului de trafic. 

 

Victima prezumată a traficului de persoane - persoana (adult sau minor) despre care există 

indicatori că a fost traficată, decizia privind statutul acesteia realizându-se în baza unui interviu 

de identificare. 

 

                                                                 

13 Art. 3 din Protocolul privind prevenirea, reprimarea și pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor și copiilor, adițional la 
Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate, transpus în legislația națională prin Legea 678/2001 privind 
prevenirea și combaterea traficului de persoane, amendată și completată prin Legea 230/2010 - preluat și în Codul Penal art.210 alin.3 
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Victima identificată a traficului de persoane - persoana (adult sau minor) care dobândește 

statutul legal de persoană vătămată/martor, după ce colaborează cu organele de urmărire penală‚ 

din perspectiva legală, sau după ce instituții sau organizații specializate îi atribuie acest statut, 

din perspectiva victimologică. De asemenea, victima traficului de persoane poate fi identificată 

direct de către organele judiciare, exclusiv prin alte mijloace specifice anchetei penale decât cele 

care presupun audierea persoanei, fără a colabora însă cu acestea. 

 

Victima minoră  -  persoana cu vârsta mai mică de 18 ani, victimă a infracțiunii de trafic de minori. 

 

Victima cetățean străin - orice persoană, cetățean din spațiul comunitar UE sau resortisant din 

țară terță victimă a infracțiunii de trafic de persoane/ minori. 

 

Identificarea victimelor traficului de persoane 

Identificarea victimelor traficului de persoane este procesul de evaluare și constatare a 

faptului că o persoană este victimă a traficului de persoane și luarea măsurilor de asigurare a 

accesului acesteia la servicii de protecție și asistență. Constituie prima etapă a mecanismului de 

identificare și referire. Se realizează în două direcții: abordarea legală și abordarea victimologică. 

 

Detectarea victimei  în comunitate 

Detectarea victimei traficului de persoane/ minori este procesul care presupune depistarea 

semnelor care sugerează o posibilă situație de trafic și a victimelor potențiale, determinând  

notificarea acestora în cadrul MNIR. 

 

Indicatori/indicii de identificare 

Indicatorii/indicii de identificare sunt semne care pot indica faptul că, în cazul persoanei, 

s-au folosit elemente componentele ale traficului de persoane: acțiuni/mijloace/scop, care arată 

că aceasta se află/s-a aflat în situație de exploatare, ca urmare a infracțiunii de trafic de persoane. 

Analiza indicatorilor se realizează conform anexei. 

 

Evaluarea riscului 

Procedură formală, standardizată, realizată cu scopul de a identifica și evalua riscurile 

asociate situației în care se află persoana traficată și în baza căreia se va lua decizia privind 

asistarea și protejarea persoanei (în țara de origine sau de exploatare; într-o locuință 

protejată/centru rezidențial sau în familie) sau privind repatrierea acesteia. Evaluarea riscului 

reprezintă un proces continuu, care se va realiza de la primul contact cu victima și până la finalul 

programului de asistență și protecție în care aceasta este inclusă. Evaluarea riscului se realizează 

în două direcții: evaluarea din punctul de vedere al securității personale (cu sprijinul poliției) și 

evaluarea din punctul de vedere al sănătății fizice, psihologice și nevoilor de asistență (de către 
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furnizorul  de asistență, în colaborare cu parteneri cu responsabilități în protecția și asistența  

victimelor). 

 

Abuz față de o stare de vulnerabilitate 

În identificarea victimei traficului de persoane, se va avea în vedere vulnerabilitatea 

personală, situațională sau circumstanțială,  intervenită anterior traficului și care a predispus 

persoana la această formă de victimizare. Vulnerabilitatea persoanei poate include: istoric de 

abuz/neglijare în familia de origine; sărăcie; dizabilitate; factori ce țin de comunitate și excluziune 

socială; migrație nereglementată; proveniența dintr-o zonă cu conflicte armate. În procesele de 

trafic, recrutorul/traficantul se folosesc în mod intenționat de vulnerabilitatea persoanei în scopul 

exploatării sale, astfel încât persoana ajunge să considere că, exprimarea acordului pentru 

exploatare devine singura alternativă reală și acceptabilă pentru situația în care se află. 

Caracteristicile personale ale victimelor și circumstanțele în care se află vor fi luate în calcul de 

profesionistul implicat în identificarea persoanei, în ceea ce privește stabilirea abuzului stării de 

vulnerabilitate. 

 

Referirea 

Referirea reprezintă orientarea și încredințarea victimei (prezumate/identificate) către 

furnizorii de servicii specializate de protecție și asistență. 

 

Asistența victimelor traficului de persoane 

Măsuri, programe și servicii (specializate) implementate de organizații neguvernamentale, 

autorități locale sau prin colaborarea dintre cele două, care pot include, fără a fi limitate la: 

asistența rezidențială, medicală, psihologică, materială, educațională, legală și reinserţie 

profesională. Programele de asistență pot fi furnizate în regim de criză, pe termen mediu și lung, 

atât în țările de origine, cât și exploatare. 

 

Protecția victimelor traficului de persoane 

Componenta esențială a oricărui program de asistență, atât în ceea ce privește măsurile 

luate pentru siguranța fizică, cât și pentru consolidarea perspectivelor de (re)integrare socială a 

victimei atât în țara de origine, cât și în cea de exploatare sau într-un stat terț. 

 

Plan de management al riscului imediat 

Set de măsuri și acțiuni luate în baza evaluării prealabile a riscurilor şi nevoilor de către echipa 

multidiciplinară împlicată în evaluare şi coordonată de către specialistul CR ANITP, în vederea 

eliminării sau diminuării riscurilor imediate şi a acoperirii nevoilor victimei. 
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Beneficiar al programului de protecție și asistență 

Victima traficului de persoane/minori inclusă într-un program se servicii de protecție și 

asistență (în criză, de lungă durată, în vederea reintegrării sociale, în vederea repatrierii) 

organizat de un furnizor de asistență (ONG sau DGASPC). 

 

Perioada de recuperare și reflecție 

Drept acordat victimelor traficului de persoane, cetățeni români sau străini, de a avea până 

la 90 de zile la dispoziție pentru a se stabiliza fizic, psihologic și social, pentru a evita influența 

traficanților sau pentru a lua o decizie în cunoștință de cauză privind cooperarea cu autoritățile 

competente. În perioada de recuperare și reflecție, victimele traficului de persoane beneficiază 

de consiliere psihologică, de asistență medicală și socială, de medicamente și hrană, precum și 

de cazare, la cerere, în centrele sau locuințele protejate și sunt informate cu privire la procedurile 

judiciare și administrative aplicabile. 

 

Manager/ responsabil de caz 

Profesionistul, reprezentant al unei organizații neguvernamentale, al municipalității sau din 

partea DGASPC care coordonează și monitorizează implementarea tehnicilor și procedurilor 

specifice intervenției de protecție și asistență specializată pentru adresarea situațiilor problemă 

și creșterea bunăstării fizice, emoționale și economice a victimei, beneficiară de servicii. 

 

Mediator intercultural 

Un profesionist care funcționează ca intermediar între migranţi, autorități locale, organizații 

neguvernamentale, căutând să soluționeze o situație de vulnerabilitate în care se găsește 

migrantul, pentru facilitarea integrării acestuia în contextul social și cultural al țării gazdă. 

Profesionistul lucrează respectând principiile neutralității, secretului profesional și medierii 

echidistante între instituție și beneficiar. 

 

Repatrierea voluntară asistată 

Proces de pregătire a întoarcerii voluntare în țara de origine sau de reședință a unei/unor 

persoane traficate pe teritoriul altui stat. Implică o serie de acțiuni și măsuri standardizate menite 

a asigura întoarcerea persoanei în condiții de siguranță, cu demnitate, în baza consimțământului 

persoanei/ tutorelui, cu asistență specializată și cu preluarea victimei/lor în țara de origine sau 

reședință. 

 

Interesul superior al copilului14 

                                                                 

14 Convenția ONU cu privire la Drepturile Copilului, 1989 
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Principiu prin intermediul căruia statul se angajează, prin măsuri specifice, să asigure 

copilului protecția și îngrijirea adecvate, luând în considerare drepturile și obligațiile părinților. În 

determinarea interesului superior al copilului se au în vedere:  

a) nevoile de dezvoltare fizică, psihologică, de educație și sănătate, de securitate și 

stabilitate și apartenență la o familie; 

b) opinia copilului, în funcție de vârsta și gradul de maturitate; 

c) istoricul copilului, având în vedere, în mod special, situațiile de abuz, neglijare, exploatare 

sau orice altă formă de violență asupra copilului, precum și potențialele situații de risc care 

pot interveni în viitor; 

d) capacitatea părinților sau a persoanelor care urmează să se ocupe de creșterea și 

îngrijirea copilului de a răspunde nevoilor concrete ale acestuia; 

e) menținerea relațiilor personale cu persoanele față de care copilul a dezvoltat relații de 

atașament. 

Autoritățile competente vor stabili standarde pentru toate instituțiile, serviciile și facilitățile 

adresate copiilor.  

 

(Re)Integrare 

Este definită ca procesul de recuperare și integrare economică și socială a persoanei, în 

urma unei experiențe de trafic. Această incluziune este complexă și trebuie să aibă loc în spații 

sociale, culturale și economice. Aceasta include așezarea într-un mediu stabil și sigur, accesul la 

un nivel de trai rezonabil, bunăstarea mentală și fizică, oportunitățile de dezvoltare personală, 

socială și economică și accesul la sprijinul social și emoțional. Aceasta poate implica întoarcerea 

în familia și/sau comunitatea de origine. De asemenea, poate implica și integrarea într-o nouă 

comunitate și chiar într-o țară nouă. Un aspect central al reușitei/integrării reușite este cel al 

abilitării, respectiv sprijinirea victimelor să dezvolte abilități de independență și de autoprotecție 

și să se implice activ în recuperarea și (re)integrarea lor.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

15 Rebecca Surtees, „Re-Integrarea persoanelor traficate-dezvoltarea mecanismelor de evaluare și monitorizare”, Institutul NEXUS, 
2009 
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Victimele vizibile și victimele invizibile 

 

Măsurarea fenomenelor sociale trebuie să rămână tributară rigorilor științifice, în afara 

cărora rezultatele nu pot fi validate și nu pot valida, prin urmare, atunci când este necesar, 

oportunitatea și definirea politicilor publice, elaborate pentru a ne raporta în mod oportun la 

fenomenul sau fenomenele administrate. 

Mai mult, este cunoscută tuturor comunităților profesionale științifice din domeniile 

sociologiei aplicate, realitatea faptului că aprecierea mărimii unei populații ce definește un 

fenomen social, într-un spațiu geografic dat și într-un interval temporal stabilit ca unitate de 

analiză, trebuie - cum stau lucrurile și în cazul victimelor traficului de persoane - privită sub 

rezerva manifestării condiționale a diferitelor variabile. Ne gândim aici la alegerea fiecărei victime 

sau prezumate victime a traficului de persoane, de a ”accepta” calitatea, ipostaza psihologică sau 

condiția globală de victimă, la eficiența sistemelor de înregistrare a datelor, în cazul nostru, a 

MNIR, sau, de pildă la măsura în care diferiți ”actori sociali” agreează sau nu raportarea victimelor 

cu care intră în contact, către instituția Raportorului național (ANITP). 

 

Ce este sigur este faptul că MNIR înregistrează acele persoane, victime sau victime 

prezumate ale traficului de persoane, care sunt identificate și referite de către una dintre instituțiile 

sau organizațiile care au responsabilități în aplicarea Ordinului nr. 335 din 29 octombrie 2007 

pentru aprobarea Mecanismului National de Identificare și Referire a victimelor traficului de 

persoane16. MNIR înregistrează, de asemenea, acele  persoane, victime sau victime prezumate 

ale traficului de persoane, care sunt referite de către instituții și organizații din afara țării. 

Prin urmare, MNIR nu poate înregistra persoane, victime sau victime prezumate ale 

traficului de persoane, care nu îi sunt 

sunt referite, de către una dintre aceste 

instituții sau organizații, ori de către 

orice altă instituție, organizație sau 

persoană, din țară sau din afara țării. 

 

La întrebarea ”există sau nu 

victime neidentificate sau 

neînregistrate în MNIR?”, răspunsul 

este unul nuanţat, un punct de pornire 

în analiza problemei: 

                                                                 

16 Ordinul comun al ministrului internelor şi reformei administrative, ministrului educaţiei, cercetãrii şi tineretului, ministrului sãnãtãţii 
publice, ministrului muncii, familiei şi egalitãţii de şanse, preşedintelui Autoritãţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, 
ministrului afacerilor externe, procurorului general al Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi ministrului justiţiei. 

http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/MSE_Research_Brief_Romania.pdf
http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/MSE_Research_Brief_Romania.pdf
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 MNIR, prin instituția Raportorului Național (ANITP) înregistrează orice victimă care 

îi este referită. 

 Responsabilitatea raportării către ANITP/MNIR a oricărei persoane victimă sau 

victimă prezumată a traficului de persoane, aparține acelei persoane sau instituții 

care intră în contact cu acea victimă sau victimă prezumată. 

 În țară și afara țării, capacitatea de raspuns a autorităților în ceea ce privește 

detectarea și identificarea victimelor este influențată și de limitele competenței sau 

jurisdicției teritoriale a acestora, fapt ilustrat și de datele care arată că majoritatea 

victimelor înregistrate în MNIR reprezintă rezultatul detectarii acestora în țară (90%) 

 

În această secțiune a raportului național, analiza realizată de către ANITP, atât pe baza 

datelor statistice proprii, cât și prin valorificarea datelor și informațiilor puse la dispoziție de către 

alte instituții de aplicare a legii, ia în considerare indicatorii cei mai relevanți, din punctul de vedere 

al interesului pe care opinia publică sau comunitățile profesionale, decidenții sau organismele 

europene sau internaționale l-ar putea avea, așa cum sugerează experiențe comunicaționale din 

ultimii ani.  

În linii generale, rezultatele analizei pun la dispoziția celor interesați o imagine de 

ansamblu, dublată de o prezentare nuanțată, cu privire la vulnerabilitățile și particularitățile 

victimelor traficului de persoane, înregistrate, în anul 2018, în MNIR.  

 Prima constatare este aceea că, în bună măsură, caracteristicile care definesc victimele 

traficului de persoane, identificate anul trecut, rămân neschimbate față de anii anteriori. 

Mecanismele de identificare a victimelor exploatate în țară se află într-o mult mai mare măsură 

sub controlul ”actorilor” naționali, prin comparație cu dificultățile semnificative care apar în 

identificarea, dar mai ales în referirea transnațională a victimelor, cetățeni români, de către 

autorități sau organizații din țările de exploatare. Aici, oportunitățile autorităților naționale de a 

interveni în identificare și referire sunt cel puțin limitate de modalitățile prin care unele țări de 

exploatare cooperează cu autoritățile române. 

 

Evoluția multianuală a mărimii populației de victime identificate păstrează tendința 

generală descendentă înregistrată în ultimii 11 ani (figura 1). Datele statistice indică o scădere a 

numărului victimelor înregistrate, în anul 2018, în MNIR (de la 662 victime, identificate în anul 

2017, la 497, în anul 2018). 

Datele reflectă o tendință înregistrată în dinamica fenomenului victimizării prin trafic de 

persoane, într-o perioadă de timp relevantă, de peste 10 ani. Scăderea numărului victimelor 

reprezintă efectul multiplicat al eforturilor autorităților și societății civile, din ultimul deceniu. 

 

În lipsa unei evaluări științifice, de tip nomotetic și explicativ, bazată pe 

raționamente ipotetico-deductive, judecățile de tipul ”autoritățile au identificat mai puține 
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victime” pot conduce către o falsă concluzie, sugerând o diminuare a eforturilor 

autorităților implicate în identificarea victimelor traficului de persoane. Performanțele 

justiției penale generează, în mod progresiv, controlul și descurajarea criminalității 

organizate în jurul traficului de persoane, determinând scăderea progresivă a ratei 

victimizării. 

Scăderea numărului victimelor se datorează și schimbărilor observate în strategiile 

criminale: în ultimii ani, Poliția Română constată orientarea către infracțiunea de proxenetism, 

victimele fiind racolate în scopul practicării de bună voie a prostituției, atât în interiorul țării cât și 

în alte state de exploatare, de regulă sub masca oferirii, prin intermediul internetului, a unor 

servicii de masaj sau escortă. Statele de exploatare preferate în acest caz sunt, de regulă, cele 

unde prostituția este legalizată sau tolerată. 

 
Figura 1. Dinamica anuală a 

populației victimelor, în perioada 

2007-2018 

 

Măsurarea cantitativă a 

fenomenului multimodal al 

traficului de persoane este 

doar punctul de plecare în 

judecarea realității victimizării 

persoanelor vulnerabile, fie acestea femei, copii sau bărbați. 

Prin natura sa criminală, traficul de persoane dăinuie în logica mercantilă a elementului 

de piață ”cerere”, însoțit de monomul social numit ”ofertă”, dând formă binomului ”cerere-ofertă”. 

Este o realitate care trebuie să genereze, în mod implicit, strategii de prevenire și combatere în 

care eforturile României trebuie dublate şi de cele ale ţărilor de exploatare, într-un parteneriat 

neîntrerupt, mereu perfectibil, în afara căruia eforturile statului de origine (România) sunt 

semnificativ condiționate de cele ale celorlalte (țări de exploatare).  

În ultimii ani, România a fost, în principal, o ţară de origine pentru victimele traficului de 

persoane, într-o condiţie de vulnerabilitate crescută a unor segmente de populaţie în căutare de 

oportunităţi mai bune de viață. În aceeaşi măsură, ţările vest-europene au continuat să păstreze 

statutul de ţări de exploatare pentru cetăţeni români atraşi în situaţii de trafic şi exploatare, unde 

există o cerere crescută pentru forță de muncă ieftină, pentru servicii sexuale, sau unde există 

contextul oportun pentru tolerarea cerșetoriei. 

Cererea în continuă creștere, în țările de exploatare, devine tot mai mult un element de 

încurajare pentru persoanele vulnerabile, în căutarea mai mult sau mai puțin explicită a unor 

surse de venit, licite sau ilicite, care, înainte de toate să le asigure o acestora viață decentă. 

Viitoarele victime ajung astfel într-o situație de trafic, în special statele unde legislația este 
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permisivă ori unde prostituția este 

tolerată sau legalizată, aceste state 

reprezentând, evident, și destinații 

preferate pentru traficanții de 

persoane ori pentru proxeneții de 

cetățenie română. 

Cererea venită din partea 

consumatorilor de servicii sexuale, a 

angajatorilor care au căutat forţă de 

muncă ieftină şi „contractualizată” în 

afara sau la limita condiţiilor legale, 

încurajează tot mai mult alimentarea 

„pieţei” din unele ţări europene cu 

victime sigure, vulnerabilizate de 

condiţii de viaţă rudimentare ori de 

atitudini şi prejudecăţi care i-au pus 

pe oameni în situaţii extrem de 

riscante, implicate în variate 

conjuncturi de trafic şi exploatare a competenţelor şi aptitudinilor lor, mai mult sau mai puţin 

calificate (exploatare prin muncă forţată, oferirea de servicii sexuale, cerşetorie etc.).  

Pentru ca lupta împotriva traficului de persoane să fie eficientă, sunt cruciale eforturile 

echivalente ale autorităților din țările de origine și din cele de destinație, acolo unde exploatarea 

are loc. România trebuie să promoveze și să implementeze politicile de reducere a cererii, în 

paralel cu cele destinate reducerii ofertei, în elaborarea politicilor de reducere a fenomenului de 

trafic de persoane în țările de exploatare. Acest aspect, prevăzut și bine fundamentat în Directiva 

UE 36 din 2011, trebuie asumat deopotrivă atât de țările sursă ale victimelor traficului de 

persoane, cât și de țările exploatare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 criteriul ”țara de destinație pentru exploatarea victimelor”: 

România - 44,4%, UK - 20,8%, Germania – 9,3%, Italia  - 

7,8%, Spania - 4%. Față de anul 2017, cu excepția 

Franței, celelalte țări rămân destinații principale pentru 

exploatarea victimelor, cetățeni români. 

 criteriul ”forma de exploatare”: exploatarea sexuală a 

victimelor are o pondere de 67,4% din totalul victimelor 

întregistrate în MNIR (335 de persoane), față de 68,8%  

în anul 2017 

 victimele cetățeni români sunt majoritari (496), fiind 

identificată o singură persoană, cu cetățenie 

moldovenească. 

 victimele de gen feminin păstrează o pondere crescută în 

totalul victimelor identificate (73%, față de 76,4% în anul 

2017).  
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Gen și vârstă 

 
Figura 2. Distribuția victimelor pe criteriile 

gen și vârstă 

 

Vulnerabilitatea persoanelor 

de gen feminin, în mod special a 

minorelor, este reflectată prin ponderi 

ridicate în totalul victimelor 

identificate. În termeni procentuali, 

73% dintre victimele înregistrate în 

MNIR sunt de gen feminin, pentru ca 

distribuția pe criteriul vârstei să fie 

una egală între femeile adulte și cele minore, după 

cum se observă în figura de mai jos (36,62% feminin, minore și 36,42% gen feminin, adulți).  

Ponderea victimelor de gen masculuin: 27% din totalul victimelor exploatate în anul 2018, 

majoritatea acestora fiind adulți. Cu toate acestea, o pondere de 6,04% în genul masculin au fost 

minori. 

 

 

Educație și mediu de locuire 

 

Nivelul scăzut de școlarizare reprezintă unul dintre factorii principali pentru intrarea 

victimelor în situațiile de trafic. Astfel, 231 dintre victimele înregistrate în MNIR, în anul 2018 au 

cel mult studii gimnaziale la momentul traficării, acest număr reprezentând 46,5% din totalul 

victimelor înregistrate, în timp ce o proporţie de 26,3% urmau/aveau finalizate studiile liceale sau 

profesionale la momentul consumării infracţiunii de trafic de persoane. Victimele cu studii 

superioare continuă să deţină ponderea cea mai mică, respectiv 2% (10 victime), urmate de cele 

fără studii 7% (35 victime) şi cele cu studii primare 18,1% (90 de victime).  

73% femei  
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Figura 3. Nivelul de școlarizare în rândul 

victimelor înregistrate în 2018 

Se observă cu ușurință faptul că 

majoritatea victimelor adulte sunt 

subșcolarizate (38,2% au cel mult 8 clase, 

la data traficării, iar 31,5% cel mult 12 

clase). Astfel, educația, atunci cînd indică 

un nivel scăzut de școlzarizare, devine un 

predictor înalt semnificativ pentru condiția 

de vulnerabilitate a viitoarelor victime. 

Deşi nivelul scăzut de educaţie nu este un factor a cărui importanţă poate fi ignorată, 

acesta nu este singurul luat în considerare atunci când este abordată problema vulnerabilităţii 

față de trafic. Criteriul mediul de locuire indică același echilibru relativ (ca cel înregistrat în anii 

anteriori), între totalitatea victimelor care domiciliază în mediul rural (53,9%) și a celor care 

domiciliază în localități din mediul urban (42,5%), în timp ce victimele care, la momentul recrutării 

aveau domiciliul în capitală, înregistrează 3,6% din total. 

Prin urmare, lipsa oportunităţilor de angajare în mediul de rezidenţă (de  cele mai multe 

ori, mediul rural), aderența la valori marginale, apartenența la familii disfuncţionale, dorinţa de a 

scăpa de un mediu abuziv sau neglijent se transformă, la nivel personal, în elemente de risc de 

victimizare, împingând viitoarele victime să accepte promisiuni false privind oportunități de viață 

”mai bune” sau să crediteze ofertele de muncă, călătorie, tratament sau de altă natură, venite 

atât din partea unor prieteni cât şi din partea unor persoane cu totul necunoscute. 

 

 

Recrutare și relația cu recrutorul  

 

Contextul economic național, dificultățile semnificative în găsirea unui loc de muncă, în 

țară, iluzia țărilor din vestul Europei ca ”paradis” al oportunităţilor şi câştigurilor continuă să 

genereze acceptarea fără precauţii a promisiunilor şi ofertelor de muncă în străinătate, folosite 

de traficanţi ca principal pretext în recrutare (30,4%) şi care se dovedesc ulterior a fi false.  

În același timp, reţelele criminale își menţin mobilitatea şi flexibilitatea și acţionează 

coordonat, în mai multe ţări, cu deosebire acolo unde există o cerere crescută pe piaţa serviciilor 

sexuale, dar şi pe piața forței de muncă, precum şi condiţii favorabile practicării cerşetoriei, de 

către minori. 

Orientarea grupărilor infracționale spre exploatarea sexuală a victimelor, în interiorul țării 

devine tot mai pregnantă, fiind preferate victimele minore, ușor de recrutat și exploatat. 
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Analiza datelor cu privire la relaţia socială dintre viitoarele victime și recrutori, precum şi a 

a datelor cu privire la modalitățile de recrutare arată că majoritatea victimelor au fost recrutate 

prin abordare directă de către recrutor, respectiv 88,5% (440 victime recrutate direct de traficant). 

Este vizibilă creșterea incidenței recrutării victimelor prin intermediul comunicării în spațiul virtual 

(43 de victime au fost recrutate în acest mod, reprezentând 8,7% din totalul victimelor 

înregistrate).  
Figura 4. Relația victimei 

cu recrutorul (victime 

înregistrate în 2018). 

 

Tipologia relației 

existente între victimă 

și traficant (sau 

recrutor) nu se schimbă 

semnificativ, distribuția 

victimelor în funcție de 

arhitectura acestor 

relații indicând un 

număr crescut al persoanelor care aleg să aibă încredere în promisiunile celor din proximitatea 

socială. Indicatorul ”relaţia cu recrutorul” arată că 376 de victime au fost recrutate de o persoană 

cunoscută, iar 121 de un necunoscut. 

 

Rolul tehnologiei 

 

Dezvoltarea tehnologiei are o influență importantă în zona criminalității legate de traficul 

de persoane. Tehnologia este utilizată de traficanți în toate etapele crimei, inclusiv recrutarea, 

controlul și exploatarea victimelor. Principalele motive pentru care tehnologia este valorificată de 

traficanți includ: 

 ascunderea identităților și asigurarea anonimatului online 

Traficanții și asociații lor comunică prin aplicații criptate sau folosesc Dark Web. 

Recrutarea victimelor are loc prin conturi false de social media și profiluri false din aplicații. 

În plus, criptocurrency le permite traficanților să efectueze tranzacții financiare și să înșele 

procedurile penale. 

 facilitarea tranzacțiilor, accesarea de noi locuri și extinderea pieței 

Folosirea tehnologiei permite traficanților să se angajeze în tranzacții cu utilizatorii, să intre 

pe noi piețe și să extindă operațiunile infracționale. De exemplu, în ceea ce privește traficul 

pentru exploatare sexuală, tehnologiile (în special internetul) îi ajută pe traficanți să facă 
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publicitate victimelor și să se conecteze mai ușor cu o piață mare de utilizatori. În plus, 

platformele mari online care găzduiesc reclame pentru servicii sexuale oferă traficanților 

de servicii sexuale mijloacele pentru a atrage clienți și, la rândul lor, pentru a exploata 

victimele. Iar tendința este ascendentă: Europol observă că „reclama online a serviciilor 

sexuale este un fenomen din ce în ce mai evident în cazurile de exploatare sexuală, copiii 

fiind prezentați ca adulți”17. 

 extinderea mijloacelor prin care victimele pot fi controlate și exploatate 

Utilizarea unor tehnologii îi ajută pe traficanți să controleze și să constrângă victimele - 

traficanții pot utiliza software-ul GPS în telefoane pentru a urmări mișcările victimelor sau, 

în cazuri de exploatare a muncii, pot monitoriza și controla victimele prin supraveghere 

video. În contextul traficului pentru exploatare sexuală, amenințările de partajare a 

imaginilor sexuale explicite sunt folosite pentru a controla victimele18. 

 facilitarea recrutării și exploatării victimelor 

Interacțiunea online facilitează urmărirea și recrutarea victimelor, accesul la date cu 

caracter personal, pregătirea logisticii și transportului, recrutarea prin social media, 

forumuri de chat și alte site-uri web, exploatarea și supravegherea victimelor. Pe de altă 

parte, atât victimele, cât și traficanții lasă urme digitale permanente pe internet, care pot 

susține investigațiile polițienești. 

Autorii își segmentează acțiunile pornind de la identificarea potențialelor victime pe rețelele 

de socializare, apoi stabilirea unei relații de încredere și prin implicarea ulterioară a 

acestora în situații de exploatare. Copiii riscă în special din cauza vulnerabilităților lor 

specifice, iar amenințarea traficanților care exploatează copii online este în creștere. 

 

 

Condiții și promisiuni în momentul recrutării  

 

După cum se poate observa din figura 5, multe victime au consimțit ofertelor sau 

promisunilor din sfera practicării prostituției sau cerșetoriei. Promisiunile cu locuri de muncă în 

străinătate sau chiar în țară sunt în continuare pretexte și forme de abordare a viitoarelor victime. 

 

                                                                 

17  EUROPOL. Criminal Networks Involved in the Trafficking and Exploitation of Underage Victims in the EU, p. 7. Available at 
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/criminal-networks-involved-in-trafficking-and-exploitation-of-underage-victims-
in-eu  
18 See, for example, ECPAT International, Emerging Global Threats Related to the Online Sexual Exploitation of Children. 
https://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2018/08/Briefing-Paper-Emerging-Issues-and-Global-Threats-Children-
online-_06.06.17.pdf  

https://www.europol.europa.eu/publications-documents/criminal-networks-involved-in-trafficking-and-exploitation-of-underage-victims-in-eu
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/criminal-networks-involved-in-trafficking-and-exploitation-of-underage-victims-in-eu
https://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2018/08/Briefing-Paper-Emerging-Issues-and-Global-Threats-Children-online-_06.06.17.pdf
https://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2018/08/Briefing-Paper-Emerging-Issues-and-Global-Threats-Children-online-_06.06.17.pdf
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Figura 5. 

Condiții de 

recrutare în 

rândul 

victimelor 

 

 

 

 

 

Scopul sau oferta prezentată la recrutarea victimelor a fost strâns legată ori de 

prezentarea  locurilor de muncă, în țară sau în străinătate, ori chiar prezentarea unor condiții 

favorabile viitoarelor victime pentru practicarea prostituției, cerșetoriei sau pornografiei. 

Recrutarea prin manipularea cu oferte de călătorie, studii sau căsătorii de conveniență și omiterea 

ulterioarelor costuri adiționale pretinse de transportatori, facilitatori și traficanți ca urmare a 

intermedierii acestor servicii sunt alte câteva modalități folosite de către recrutori în atragerea și 

șantajarea victimelor. 

 

 

Exploatarea victimelor 

 

Deși exploatarea sexuală rămâne cea mai întâlnită formă de trafic, în rândul victimelor 

înregistrate în 2018 (cu o pondere de 67,4%, care păstrează aproape neschimbată situația de 

anul trecut, în ce privește ponderea), în ce privește însă numărul victimelor, acesta scade, față 

de anul trecut, în mod semnificativ, cu 119 persoane.  

Preponderența exploatării sexuale este întâlnită în rândul victimelor înregistrate în MNIR, 

indiferent de destinația exploatării, internă sau transnațională. Este, de asemenea, întâlnită, în 

egală măsură, atât la victime adulte, cât și la cele minore. 

Figura de mai jos redă succint formele de exploatare observate în 2018, în rândul 

victimelor înregistrate. Pentru acest an, se observă scăderea numărului victimelor exploatate prin 

obligarea la comiterea de furturi, de la 43, în 2017, la 8, anul trecut. 
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Figura 6. Forme de exploatare în rândul victimelor înregistrate în 2018 

 

Interlocutori din afara țării au chestionat autoritățile române în legătură cu așa-numitul 

fenomen al ”turismului sexual”.  

Conform Poliției Române, acolo unde sunt semnalate cazuri, autorităţile cooperează atât 

în plan intern cât și extern, sub aspectul săvârșirii traficului de minori, pornografie infantilă ori alte 

infracțiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale a minorilor, după caz. Exploatarea sexuală a 

copiilor corespunde definiţiei exploatării unei persoane prevăzute în Codul Penal al României19. 

Exploatarea sexuală a copiilor reprezintă o practică prin intermediul căreia o persoană, de regulă 

un adult, obţine o gratificaţie sexuală, un câştig financiar sau o avansare, abuzând de/exploatând 

sexualitatea unui copil, încălcând drepturile acestuia la demnitate, egalitate, autonomie şi 

bunăstare fizică şi psihică. 

 

 

Victime adulte 
 

În anul 2018 asistăm la o scădere semnificativă a numărului victimelor adulte de gen 

feminin, comparativ cu anul anterior. Dacă în 2018, din totalul de 285 de victime adulte, 181 au 

fost femei (36,42%), în anul 2017 numărul femeilor înregistrate ca victime ale traficului de 

persoane era de 248. Ponderea victimelor adulte de gen feminin, în totalul populației de victime 

adulte, rămâne însă aproape neschimbată - 37,46% în anul 2017. 

                                                                 

19ART. 182, Exploatarea unei persoane: prin exploatarea unei persoane se înţelege: 
lit. c) obligarea la practicarea prostituţiei, la manifestări pornografice în vederea producerii şi difuzării de materiale pornografice sau la 
alte forme de exploatare sexuală. 
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La fel ca și anul trecut, proveniența din mediul rural este majoritară în rândul victimelor 

adulte, cu o pondere de 58%. Modalitățile prin care victimele adulte sunt exploatate sunt direct 

dependente de genul acestora. Grupele de vârstă în care se regăsesc, în continuare, majoritatea 

victimelor cu vârste adulte rămân 18-25 și 26-40 de ani. Mai jos este prezentată distribuția 

victimelor adulte, pe grupe de vârstă. 

 
Figura 7. Distribuția pe grupe de vârstă a 

victimelor adulte înregistrate în anul 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Victime minore 

 

Ponderea minorilor în totalul victimelor s-a situat în acest an la 42,7% din total, față de 

51,4% în anul anterior (cu aproape 10% procente mai puțin).  

Ponderea minorilor, în totalul victimelor înregistrate anual, rămâne însă îngrijorătoare.  

Identificarea victimelor minori reflectă eforturile autorităților de aplicare a legii și ale organizațiilor 

neguvernamentale românești. Reprezintă, în același timp și efectele modului de reglementare 

legislativă a acestei infracțiuni, numai prin acțiune (recrutare, transportare, cazare, etc) și scop 

(exploatare), mijloacele (constrângerea, folosirea forței, abuzul de autoritate etc.) nefiind 

obligatorii în considerarea faptei de trafic de minori. Prin urmare, dacă un minor este identificat 

practicând prostituția și sunt probate elementele de recrutare, transportare, cazare și ulterior 

exploatare a acestuia, atunci acesta va fi o victimă a traficului de minori. 

Victimele rezidente în mediul rural reprezintă și în acest an o proporție ridicată (53,8%). 

Se păstrează vulnerabilitatea crescută a minorilor cu vârstele peste 14 ani, ponderea acestora 

fiind de 78,77% din totalul minorilor victime, înregistrate în acest an. 
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Figura 8. Distribuția victimelor înregistrate în anul 2018 (grupe de vârstă), pe criteriul ”mediul de locuire” 

. 

 

Originea victimelor și destinația exploatării 

 

Cu excepția unei singure persoane, a cărei cetățenie este moldovenească, toate victimele 

înregistrate în acest an au fost cetățeni români. 

Primele zece județe sursă (cele în care victimele își aveau domiciliul/ rezidența la data 

înregistrării în MNIR) în care își au domiciliul/ rezidența cele mai multe dintre victimele înregistrate 

au fost, în 2018: Bacău, Dolj, Galati, Călărași, Vrancea, Prahova, Constanța, Sibiu, Bihor și 

București (între 3,6% - 6,4% din totalul victimelor). Nouă ditre cele zece județe de proveniență 

(Dolj, Bacău, București, Galati, Vrancea, Constanța, Călărași, Prahova și Bihor) ocupă primele 

locuri și în clasamentul județelor în care victimele au fost recrutate (3,8% - 7,7%), aceleași 

județele fiind și cele în care victimele au fost exploatate, în traficul intern. Această realitate 

statistică indică o concentrare geografică a activității infracționale, dar și o rată crescută de 

vulnerabilitate victimală, în rândul populației aflate în condiții de risc.  
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Figura 9. Județe de proveniență pentru victimele înregistrate în 2018 (procente). 

 

După cum am arătat la începutul acestui raport, traficul intern rămâne preponderent, o 

proporţie semnificativă dintre victime, cu precădere minore, fiind exploatate, în anul 2018, pe 

teritoriul României (244). 

În ce privește traficul de persoane, în cazurile în care exploatarea a avut loc în afara 

granițelor țării, figura 10 prezintă ierarhia primelor 10 țări de exploatare, în cazul victimelor 

înregistrate în 2018, în ordinea frecvenței înregistrate. Putem constata, în acest caz, faptul că 

țările de exploatare, unde au fost exploatate cele mai multe dintre victime, anul trecut, sunt acele 

țări în care și comunitățile de români sunt mai numeroase (primele cinci din clasamentul prezentat 

mai jos). 

 
Figura 10. Principalele țări de exploatare a exploatării victimelor înregistrate în anul 2018. 

 

6,4

6,4

5,65,4

5

4,2

3,8
Bacau

Dolj

Galati

Calarasi

Vrancea

Prahova, Constanta

Sibiu

114

51

43

22

14

10

10

9

8

8

0 20 40 60 80 100 120

MAREA BRITANIE

GERMANIA

ITALIA

SPANIA

AUSTRIA

ELVEȚIA

SUEDIA

FRANȚA

BELGIA

PORTUGALIA



30 

 

 

 

Traficul de persoane și infracțiunile asociate aparțin reţelelor de criminalitate organizată, 

acestea având abilitatea și resursele necesare pentru a se adapta cu rapiditate schimbărilor din 

dinamica ecuației cerere - ofertă.  

În timp ce tehnologia este frecvent utilizată pentru a facilita traficul de persoane, utilizarea 

pozitivă a acesteia poate ajuta practicienii să combată traficul de persoane, cum este cazul în 

sprijinirea investigațiilor, eficientizarea urmăririi penale, creșterea gradului de conștientizare a 

publicului, furnizarea de servicii victimelor și analiza funcționării rețelelor de trafic. Performanța 

viitoare în combaterea traficului de persoane, în numeroasele sale forme va depinde de modul în 

care țările și societățile sunt pregătite și echipate pentru a valorifica tehnologia în răspunsurile 

lor. 

Analiza activității criminale în legătură cu traficul de persoane și cu infracțiunile asociate, 

din anul 2018, arată o consecvență aproximativă în privința practicilor manipulative și a 

comportamentului infracțional, ca întreg.  

Tendințele înregistrate prin valorificarea datelor și informațiilor colectate în procesul de 

instrumentare a cauzelor penale soluţionate, conduc la o serie de concluzii (tendințe, strategii 

criminale, caracteristici ale infractorilor și complicilor)20: 

 

 România menține caracterul de ţară de origine pentru victimele traficului de persoane; 

 Se păstrează zonele de impact ale activității infracționale de trafic de persoane, deja 

consacrate: Germania, Italia, Spania, Marea Britanie; 

 Se păstrează formele clasice de exploatare a victimelor - exploatarea sexuală, 

exploatarea prin muncă, constrângerea la săvârșirea de infracțiuni ”mărunte” și obligarea 

la practicarea cerșetoriei, cu respectarea clasamentului modurilor de exploatare din anii 

precedenţi, respectiv exploatarea sexuală  pe primul loc (peste 80% din dosarele 

înregistrate în anul 2018), urmată de exploatarea prin muncă şi obligarea la practicarea 

cerşetoriei; tendinţele surprinse la nivel european în ceea ce priveşte exploatarea sexuală 

ca scop principal al traficului de persoane se regăsesc şi în România; 

 Orientarea grupărilor infracționale spre exploatarea sexuală a victimelor, în plan intern, 

fiind preferate victimele minore, mai ușor de recrutat și exploatat (traficul intern se menține 

la aproximativ 50% din totalul cauzelor de trafic investigate de către Poliția Română); 

                                                                 

20 Sursa: DCCO, 2019. 
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 Modificarea modului de operare: sunt evitate modalităţile de săvârşire a infracţiunii de 

trafic de persoane prin folosirea de ameninţări şi acte de violenţă extremă, răpire şi lipsire 

de libertate totală. Aceste practici sunt înlocuite de adoptarea unor modalități de 

constrângere a victimelor, mai puțin agresive, în special șantajul emoțional și șantajul prin 

mecanismul datoriilor artificial constituite, dar și accentuarea modului de operare prin 

înșelăciune, în special pe segmentul cerșetoriei forțate şi exploatării prin muncă forțată; 

 Obligarea la practicarea cerșetoriei, ca modalitate de exploatare a victimelor traficului de 

persoane, își păstrează particularitățile și întinderea, pe fondul resurselor financiare şi 

materiale foarte limitate ale persoanelor vulnerabile, în special din mediul rural. Pentru 

anumite persoane sau familii, cerșetoria, chiar dacă în interiorul infracțiunii de trafic de 

persoane, a devenit un mod de viață obișnuit și o sursă de venit perpetuă; 

 Atât forma de organizare a rețelelor criminale, cât şi modurile de operare ale traficanţilor 

nu respectă întotdeauna ierarhiile unei grupări de tip piramidal, ci se bazează pe relaţiile 

generate de interese financiare şi de rudenie ori convieţuire, apartenenţa la aceeaşi etnie. 

Membrii acestor grupări au tendinţa să acţioneze şi pe cont propriu, dar îşi menţin 

apartenenţa la grupări şi asocieri infracţionale pentru asigurarea protecţiei faţă de ceilalţi 

infractori; 

 Este vizibilă tendinţa grupărilor infracţionale de trafic de persoane de a renunţa la 

organizarea de grup structurat. În locul acestora întâlnim asocieri de infractori fără o 

structură organizaţională limpede cu roluri interschimbabile şi fără raporturi clare de 

subordonare; 

 Menținerea mobilității rețelelor criminale de trafic de persoane în tarile de exploatare, prin 

relocarea rapidă a activității de cazare, găzduire şi exploatare, dintr-un club în altul, dintr-

o zonă în alta (oraș, țară). Grupările/reţelele criminale tind să acţioneze concomitent în 

mai multe ţări, în special în acolo unde există o cerere crescută pe piaţa serviciilor 

sexuale, dar şi pe piața forței de muncă, precum şi condiţii favorabile practicării 

cerşetoriei, de către minori; 

 Observăm o rată crescută de utilizare a internetului, pentru promovarea unor servicii 

sexuale şi/sau pentru a realiza recrutări de persoane în acest scop. Ia amploare utilizarea 

reţelelor de socializare virtuală, pentru recrutare și șantaj; 

 Traficanții de persoane sunt  cetățeni români, de ambele sexe, cu vârste variate, unii 

cunoscuți cu antecedente penale pe trafic de persoane ori alte fapte penale. Ponderea 

cetățenilor străini investigați în dosarele de trafic de persoane este de sub 1%; 

 Traficanții nu aleg victime la întâmplare, ci după ”evaluarea” vulnerabilităților acestora; 

 Există victime care facilitează, fără intenţie, racolarea mai multor persoane, de către un 

grup restrâns de traficanţi (în cazurile de exploatare prin muncă); 

 În ţările de exploatare, victimele fie sunt exploatate de către aceiaşi traficanţi, fie sunt 

predate altor membri ai grupului sau vândute altor reţele de criminalitate organizată; 
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 Continuă să fie folosită practica încheierii căsătoriilor de convenienţă între traficanţi/ 

proxeneţi, cu victime/prostituate, în scopul eludării legii; 

 În schimbul practicării cerşetoriei, traficanţii promit victimelor o sumă modică lunar, iar 

sumele de bani obținute de victime sunt considerate rambursări, în contul unor datorii 

generate de serviciile de transport, cazare și hrană; 

 Traficanții însoţesc victimele în ţările de exploatare, pentru a le supraveghea şi a prelua 

personal sumele de bani obţinute. 

 

Cu deosebire în domeniul traficului de persoane în scopul exploatării sexuale (deși 

legislația statelor europene este aceeași) interpretarea diferă în ceea ce privește condițiile de 

exploatare a unei victime. În multe situații, persoanele care practică benevol prostituția, în țări 

unde acest lucru este legalizat, permis ori tolerat, sunt considerate de autoritățile din statul de 

exploatare victime ale traficului de persoane. Apare, în acest fel, riscul ca instituțiile de aplicare a 

legii să își canalizeze eforturile de investigare către situaţii în care nu se regăsesc victime ale 

traficului de persoane; 

Profiturile obținute constant din această activitate infracțională, cu ”investiții” 

minime, vor continua să mențină interesul grupărilor criminale în zona traficului de 

persoane, generând profituri semnificative. 

 

Dezvoltarea tehnologiei are o influență importantă asupra infracțiunii de trafic de 

persoane, prezentând in egală măsură provocări și oportunități. 

Cercetările arată că tehnologia este utilizată de către traficanții de persoane în toate 

etapele crimei, inclusiv recrutarea, controlul și exploatarea victimei. Câteva dintre motivele 

importante pentru care tehnologia este valorificată de traficanți sunt: 

 ascunderea identităților şi asigurarea anonimatului online; 

 traficanții și asociații lor comunică prin aplicații criptate sau folosesc Dark Web pentru a 

comunica; 

 recrutarea victimelor are loc prin conturi false de social media și profiluri false din aplicații. 

În plus, „criptocurrency” le permite traficanților să efectueze tranzacții financiare și să mute 

în mod anonim câștigurile criminale. 

 Folosirea tehnologiei poate facilita, de asemenea, angajarea traficanților în tranzacții cu 

utilizatorii, să intre pe noi piețe și să extindă operațiunile infracționale. De exemplu, în ceea ce 

privește traficul pentru exploatare sexuală, unde femeile și fetele reprezintă 94% din victimele 

identificate la nivel mondial, tehnologiile și în special Internetul îi ajută pe traficanți să facă 

publicitate victimelor și să se conecteze mai ușor cu o piață mare de utilizatori. În plus, platformele 

mari online care găzduiesc reclame pentru servicii sexuale oferă traficanților de sex mijloacele de 

a atrage clienți și, la rândul lor, de a exploata victimele. Iar tendința este ascendentă: Europol 
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observă că „reclama online a serviciilor sexuale este un fenomen din ce în ce mai mare referitor 

la traficul de persoane pentru exploatare sexuală, copiii fiind prezentați ca adulți”21. 

 

 extinderea mijloacelor prin care victimele pot fi controlate și exploatate.  

Utilizarea unor tehnologii îi ajută pe traficanți să controleze și să constrângă victimele. De 

exemplu, traficanții pot utiliza software-ul GPS în telefoane, pentru a urmări mișcările 

victimelor sau, în cazul exploatării prin muncă pot monitoriza și controla victimele prin 

supraveghere video. În contextul traficului pentru exploatare sexuală, amenințările de 

partajare a imaginilor sexuale explicite sunt folosite pentru a controla victimele. 

 facilitarea recrutării și exploatării victimelor de către traficanți.  

 Interacțiunea online facilitează direcționarea potențialelor victime, accesul la date cu 

caracter personal, aranjarea logisticii și transportului și recrutarea prin mijloace sociale. 

O analiză a cazurilor din Raportul global al UNODC din 2018 privind traficul de persoane 

arată modul în care autorii își secventează acțiunile, prin identificarea potențialelor victime 

pe rețelele de socializare, prin stabilirea unei relații de încredere și prin implicarea 

ulterioară a acestora în situații de exploatare.  

 Copiii riscă în special din cauza vulnerabilităților lor specifice, iar amenințarea traficanților 

care exploatează copii online este în creștere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

21 Situation Report Trafficking in human beings in the EU, Europol, the Hague, February 2016. 
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Societatea românească mobilizează resurse financiare și umane necesare pentru 

urmărirea și pedepsirea traficanților, precum și pentru protecția și asistența victimelor traficului de 

persoane. Rezultatele evaluării naționale a intervenției actorilor sociali sunt realizate și 

prezentate, în această secțiune, în cele două registre, cel al intervenției autorităților de aplicare a 

legii și cel al intervențiilor integrate a autorităților și organizațiilor responsabile pentru asistența 

victimelor. 

Din perspectiva României, eforturile structurilor antitrafic, din anul 2001 și până în prezent, 

se reflectă în mii de condamnări, sute de grupări infracționale organizate destructurate și pedepse 

foarte mari aplicate de instanțe (ex. de peste 20 de ani închisoare - un bun exemplu este oferit 

de dosarul clanul Studentul - 23 de ani de închisoare, într-un alt caz  pedepse chiar de 30 de ani 

și închisoare pe viață). Aceste exemple pot continua.  

Faptul că grupările infracţionale mari, organizate, clasice, care acţionau prin 

violenţă au fost destructurate şi membrii lor se află în cursul executării pedepselor este o 

dovadă a eforturilor şi eficienţei structurilor antitrafic, aceste acţiuni eliminând totodată din 

spaţiul public membrii acestor grupări, care se află în cursul executării pedepselor. 

În cazuistica instrumentată în legătură cu traficul de persoane, au fost investigate şi cazuri 

în care funcţionari publici au fost implicaţi în infracțiuni de trafic de persoane ori infracțiuni conexe 

acestora, precum proxenetism ori folosirea serviciilor unei persoane exploatate. Astfel de situaţii 

reprezintă totuşi o mică pondere din numărul total al cazurilor de trafic de persoane. 

 

Exemple: 

 Cazul de la Timișoara este, poate, cel mai cunoscut caz de acest gen, în care au 

fost implicați funcționari publici. Printre membrii grupării se afla și un agent de 

poliţie, co-autor la săvârşirea infracțiunilor de trafic de minori, iar unul dintre clienţii 

minorelor a fost un judecător, care avea cunoștință de faptul că tinerele erau 

exploatate sexual (folosirea serviciilor unei persoane exploatate) și chiar a șantajat 

una dintre minore să mențină relația cu acesta. 

 SCCO Covasna a deschis o investigație care viza un grup infracțional ce avea 

printre membrii şi un polițist. Acesta a întreținut relații sexuale cu două minore, iar 

în octombrie 2017 polițistul a fost condamnat definitiv la 8 ani și 8 luni închisoare 

pentru constituire de grup infracțional organizat, abuz în serviciu, trafic de minori și 

folosirea serviciilor unei persoane exploatate. 

 BCCO Ploiești a destructurat o grupare specializată în trafic de persoane și trafic 

de minori, în scopul exploatării sexuale pe plan intern. În acest caz, au fost extinse 
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cercetările și față de un polițist, șeful Poliției Mizil la acea dată, care a fost trimis în 

judecată în cursul anului 2018. Cazul se află în faza de judecată. 

 În cazurile în care s-a constatat implicarea în activitatea infracțională a unor 

funcționari din centre de plasament, sau a altor funcționari publici, urmărirea penală 

s-a desfăşurat şi faţă de aceştia. 
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Valorificarea bunurilor provenite din infracțiuni  - posibile remedii pentru 

victime 

 

În urmă cu câțiva ani a fost înființată Agenția Națională de Administrare a Bunurilor 

Indisponibilizate22, pentru a asigura o 

creştere a ratei de executare a ordinelor 

de confiscare dispuse în materie 

penală, printr-o administrare eficientă a 

bunurilor sechestrate care sunt 

repartizate Agenţiei de procurori și 

judecători.  

Relevanța înființării ANABI, 

pentru domeniul anti-trafic, constă în 

aceea că valorificarea bunurilor 

confiscate din infracțiuni de trafic de 

persoane ar putea fi folosite în 

beneficiul victimelor. 

Reutilizarea bunurilor confiscate 

este o noțiune relativ nouă ce constă în 

transmitea cu titlu gratuit sau darea în 

folosință a bunurilor provenite din 

infracțiuni către instituții publice, 

autorități administrativ-teritoriale sau 

organizații neguvernamentale cu scopul 

de a fi utilizate pentru obiective de 

natură socială sau de interes public. 

La nivel european există o creștere a 

interesului pentru această metodă de 

valorificare a bunurilor confiscate 

concretizată în adoptarea la data de 3 

aprilie 2014 a Directivei 2014/42/UE a 

Parlamentului European și a Consiliului 

UE privind înghețarea și confiscarea 

produselor provenite din săvârșirea de 

infracțiuni în Uniunea Europeană, care 

                                                                 

22 Sursa: https://anabi.just.ro/index.php  

Centralizarea, de către ANABI, a datelor 

corespondente anului 2018, referitoare la 

facilitarea urmãririi și identificãrii bunurilor 

provenite din săvârșirea infracțiunilor de 

trafic de persoane, trafic de minori și a altor 

bunuri având în legãturã cu aceste infracțiuni și 

care ar putea face sau au fãcut obiectul unei 

dispoziții de indisponibilizare, sechestru sau 

confiscare, emise de o autoritate judiciarã 

competentã în cursul unor proceduri penale, 

administrarea și valorificarea bunurilor 

indisponibilizate în cursul procesului penal, 

arată că: 

 În ceea ce privește schimbul de date și 

informații, în vederea urmăririi și 

identificãrii bunurilor provenite din 

săvârșirea de infracțiuni, la nivelul 

ANABI, au fost înregistrate 23 de cereri 

de date și informații, care au avut ca 

obiect infracțiunea de trafic de 

persoane, dintre care 3 cereri interne 

(România - stat solicitant) și 20 de 

cereri externe (România - stat solicitat). 

Cele mai frecvente state solicitante au 

fost Franța, Spania și Italia. 

 În ceea ce privește administrarea și 

valorificarea bunurilor indisponibilizate 

în cadrul procesului penal având ca 

obiect infracțiunea de trafic de 

persoane, ANABI a primit in anul 2018: 

3 (trei) solicitari de valorificare bunuri 

indisponibilizate (cf. art. 252 ind. 1 

Cpp). Cele 3 dosare au ca obiect 

valorificarea a 4 autoturisme. Dintre 

aceastea, au fost solutionate 

(valorificate) 2, suma obținutã în urma 

valorificãrii acestora fiind de 79.800 lei. 

Bunuri provenite din infracțiuni de 
trafic de persoane 

https://anabi.just.ro/index.php
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îndeamnă statele membre „să aibă în vedere adoptarea unor măsuri care să permită ca bunurile 

confiscate să fie utilizate în interes public sau pentru obiective de natură socială. Astfel de măsuri 

ar putea să cuprindă între altele alocarea respectivelor bunuri pentru proiecte de asigurare a 

aplicării legii și de prevenire a infracțiunilor, precum și pentru alte proiecte de interes public și 

utilitate socială. Obligația de a avea în vedere adoptarea unor astfel de măsuri presupune o 

obligație procedurală pentru statele membre, precum efectuarea unei analize juridice sau 

discutarea avantajelor și dezavantajelor introducerii respectivelor măsuri. Atunci când 

gestionează bunuri înghețate și adoptă măsuri cu privire la utilizarea bunurilor confiscate, statele 

membre ar trebui să acționeze în mod adecvat pentru a preveni infiltrarea infracțională sau 

ilegală.” 
23Centralizarea datelor corespondente anului 2018, referitoare la facilitarea urmãririi și 

identificãrii bunurilor provenite din săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane, trafic de minori 

și a altor bunuri având în legãturã cu aceste infracțiuni și care ar putea face sau au fãcut obiectul 

unei dispoziții de indisponibilizare, sechestru sau confiscare, emise de o autoritate judiciarã 

competentã în cursul unor proceduri penale, administrarea și valorificarea bunurilor 

indisponibilizate în cursul procesului penal, arată că: 

 În ceea ce privește schimbul de date și informații, în vederea urmăririi și identificãrii 

bunurilor provenite din săvârșirea de infracțiuni, la nivelul ANABI, au fost înregistrate 23 

de cereri de date și informații, care au avut ca obiect infracțiunea de trafic de persoane, 

dintre care 3 cereri interne (România - stat solicitant) și 20 de cereri externe (România - 

stat solicitat). Cele mai frecvente state solicitante au fost Franța, Spania și Italia. 

 În ceea ce privește administrarea și valorificarea bunurilor indisponibilizate în cadrul 

procesului penal având ca obiect infracțiunea de trafic de persoane, ANABI a primit in anul 

2018: 3 (trei) solicitari de valorificare bunuri indisponibilizate (cf. art. 252 ind. 1 Cpp). Cele 

3 dosare au ca obiect valorificarea a 4 autoturisme. Dintre aceastea, au fost solutionate 

(valorificate) 2, suma obținutã în urma valorificãrii acestora fiind de 79.800 lei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

23 Sursa: Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, 2019. 
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Investigarea, în date statistice 

 

Structurile specializate în combaterea traficului de persoane 24  au desfășurat activități 

procedural-investigative25, sub îndrumarea procurorilor, într-un număr de 1598 dosare penale 

(existente din anul anterior și nou înregistrate), sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de trafic de 

persoane şi trafic de minori, precum şi pentru constituirea unui grup infracţional organizat, fapte 

prevăzute şi pedepsite de art. 210, 211 şi 367 din Codul Penal, dar și proxenetism comis de un 

grup infracțional organizat26 (art 213 și 367 CP, fapte ce sunt în competența DIICOT)27. 

Dintre cele 1598 de dosare, în anul 2018 au fost înregistrate 498, privind 884 făptuitori, 

din care 40 sunt autori necunoscuți.  

 
Figura 11. Dosare penale 

înregistrate în anul 2018, la nivelul 

DCCO. 

 

În dosarele penale inițiate în 

anul 2018 au fost 

investigați/cercetați pentru 

săvârșirea infracțiunii de trafic 

de persoane patru cetățeni 

străini.  

Din dosarele inițiate în 

cursul anului 2018, în cazul a 5 

dosare penale a fost începută urmărirea penală, inclusiv în baza art. 216 din Codul Penal - 

folosirea serviciilor unei persoane exploatate. De asemenea, 17 dosare au vizat și art. 374 - 

pornografie infantilă, iar în 105 dosare s-au inițiat cercetări și sub aspectul săvârșirii infracțiunii 

prev de art. 367 CP - constituirea/aderarea la un grup infracțional organizat. 

Din punctul de vedere al modului de exploatare, cercetările au vizat: 

- exploatarea sexuală: 431 dosare penale 

- exploatarea prin muncă: 40 dosare penale 

                                                                 

24 Mențiune DCCO: ”Datele statistice colectate la nivelul DCCO sunt date de interes polițienesc, cu caracter confidențial, ce pot fi 
diseminate altor instituții și organizații naționale și internaționale, însă nu reprezintă statistici oficiale ce pot fi date publicității. Aceste 
date pot suferi fluctuații de la o raportare la alta, în funcție de evoluția cercetărilor (de ex, un dosar inițiat pe o relaț ie poate fi raportat 
ulterior ca vizând un alt stat de destinație, în funcție de declarații, verificări, investigații etc).” 
25 Sursa: DCCO, Poliția Română, 2018. 
26 Sursa: DCCO, 2019. 
27 Idem 7.  
Încadrarea juridică a faptelor săvârșite au vizat într-o mai mică măsură și art. 212,  214, 216, 220, 374 din Codul Penal, respectiv 
infracțiuni cu relevanţă sub aspectul traficului de persoane - supunerea la muncă forțată sau obligatorie, proxenetism, exploatarea 
cerșetoriei, folosirea serviciilor unei persoane exploatate, act sexual cu un minor, pornografie infantilă. 
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- exploatarea prin cerșetorie: 21 de dosare penale 

- obligarea la comiterea de infracțiuni/îndeplinirea de servicii/aservire - în cazul a 6 dosare 

penale 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 12. Dosare penale în care DCCO a realizat cercetări  

(2018), în funcție de modul de exploatare a victimelor. 

 

Dosare soluționate 2018 

În aceeași perioadă, au fost soluționate 532 dosare penale (în care au fost delegați 

lucrători DCCO și structuri teritoriale), din care: 

- rechizitoriu - 100 

- ARV (nr de dosare) - 15 

- declinare, disjungere - 52 

- reunire, conexare - 44 

- transfer procedura - 1 

 

State de exploatare 

În dosarele cu caracter transfrontalier analiza situaţiei privind statele ţintă vizate de 

grupările de trafic de persoane în exploatarea victimelor cetăţeni români evidenţiază faptul că în 

anul 2018 pe primele locuri  se situează: Germania, Marea Britanie, Spania, Italia. Se constată 

păstrarea primelor 4 țări de exploatare consacrate activităţii infracţionale din anii anteriori. 

Pe parcursul anului 2018, la nivel național structurile specializate în combaterea traficului 

de persoane au desfășurat activități într-un număr de 250 de dosare cu caracter transfrontalier 

(37 de dosare penale din cele înregistrate în perioada de referință au avut destinații multiple ale 

exploatării). 

În activitatea de cercetare penală a poliţiştilor anti-trafic, realizată sub coordonarea şi 

îndrumarea procurorilor în responsabilitatea cărora se află urmărirea penală, în domeniul 

combaterii traficului de persoane, sunt folosite, în baza legii, toate metodele și  tehnicile speciale 

de investigare (supraveghere sau cercetare). Prin comparație cu perioada anterioară anului 2014, 
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se remarcă intensificarea folosirii28, în cadrul investigațiilor cu caracter transfrontalier, a resurselor 

și bazelor de date ale EUROPOL, aspect pus în evidență și de numărul din ce în ce mai mare de 

contribuții ale României la FP Phoenix - punct focal în domeniul combaterii traficului de persoane, 

dar și prin participarea la un număr semnificativ de întâlniri de coordonare, organizate la nivelul 

Europol și Eurojust. 

În ultimii ani, o atenție specială a fost acordată investigațiilor financiare. În cadrul 

activităţilor de investigare, lucrătorii de poliţie judiciară ai DCCO, alături de procurori DIICOT, au 

urmărit circuitul resurselor financiare şi bunurilor traficanţilor, rezultate din săvârşirea de 

infracţiuni.  

Unul din obiective este acela de a identifica bunurile mobile şi imobile ale membrilor 

grupărilor infracţionale, obţinute ca urmare a faptelor savârşite, procurorii DIICOT dispunând în 

baza probatoriilor administrate aplicarea sechestrelor. 

DCCO  desfăşoară activităţi specifice de identificare a banilor, valorilor sau a oricăror  

bunuri dobândite în urma săvârşirii infracţiunii sau folosite la săvârşirea traficului de persoane, în 

vederea confiscării. În acest scop, atunci când este necesar, în cadrul dosarelor penale de trafic 

de persoane sunt delegați și lucrători specializați în cercetarea infracțiunii de spălare a banilor, în 

vederea identificării produsului infracțional, recuperării prejudiciului și tragerii la răspundere 

penală a făptuitorilor. 

În urma finalizării operaţiunilor de deţinere şi trimitere în judecată a persoanelor învinuite 

pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de persoane şi constituirea unui grup infracţional organizat, 

se aplică măsura indisponibilizării mijloacelor de transport, bani, obiecte şi diverse bunuri aflate 

în posesia grupării infracţionale. 

 

Bune practici în investigarea cazurilor de trafic de persoane 

 

BCCO PITEȘTI29 

Trafic de persoane, trafic de minori în scopul exploatării sexuale 

 

Poliţiştii din cadrul BCCO Piteşti - SCTP, sub coordonarea procurorilor din cadrul 

DIICOT-ST Piteşti, acţionează în scopul prinderii și destructurării unui grup 

infracțional organizat, specializat în săvârșirea infracțiunii de proxenetism, prin 

înlesnirea și obținerea de foloase patrimoniale de la  25 de tinere identificate, care 

au practicat prostituția în beneficiul acestora, în Marea Britanie.  

                                                                 

28 Ca instrumente investigative de noutate. 
29 Sursa: DCCO, 2019. 
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Au fost efectuate 15 percheziţii domiciliare, în județele Argeș, Galați, Dolj, Iași, 

Dîmbovița și Ilfov, la locuințele suspecților, și au pus în executare 32 de mandate de 

aducere.   

În aceeași zi, simultan, au fost efectuate 6 percheziții domiciliare pe teritoriul Marii 

Britanii, în vederea prinderii suspecților și identificării de bunuri, obiecte și valori care 

pot folosi la soluționarea cauzei, activități la care au participat și doi lucrători de 

poliție judiciară din cadrul BCCO Pitești-S.C.T.P. 

Cercetările au arătat că în anul 2015, pe baza unor relații familiale, s-a constituit un 

grup infracţional organizat, din membri  cu o bogată activitate infracțională, cu 

antecedente în domeniul criminalității organizate, traficului de minori şi 

proxenetismului. În perioada 2015-2018, cei 18 suspecţi, membrii ai grupului 

infracțional organizat, au acţionat pe relația România-Marea Britanie, unde liderul a 

înființat și coordonat, de-a lungul timpului, 10 bordeluri. Acesta  a impus reguli stricte 

în interiorul bordelurilor, fiecare membru având un rol bine stabilit: supravegherea 

tinerelor, colectarea banilor câștigați, preluarea și tratarea apelurilor primite prin 

medierea anunțurilor postate pe internet, controlul zilnic cu privire la banii obținuți, 

transferul banilor UK-România, distribuirea sumelor de bani între membrii grupului, 

transportul tinerelor în UK, racolarea de tinere pentru a practica prostituția în 

beneficiul grupării. 

Pentru probabrea întregii activități infracționale a membrilor grupului infracțional au 

fost organziate la sediul Europol și Eurojust din Haga, întâlniri de coordonare, 

împreună cu autoritățile judiciare din Marea Britanie, în urma cărora s-a stabilit 

încheierea unui Acord de Echipă Comună de Anchetă. Pentru probarea activității 

infracționale s-au folosit mijloace speciale de investigare (interceptarea convorbirilor 

telefonice, supraveghere operativă pe teritoriul ambelor state, investigatori britanici 

sub acoperire, analiza tranzacțiilor financiare cu privire la  peste 50 de persoane. 

Din activitatea infracțională, suspecții au obținut circa 800.000 lire, bani pe care i-au 

investit în achiziționarea de autoturisme de lux, construcția sau renovarea unor 

proprietăți și jocuri de noroc. 

 5 inculpați au primit mandate de arestare pentru 30 de zile, 5 inculpați sunt cercetați sub 

control judiciar, iar față de 2 dintre suspecți s-a solicitat autorizarea procurorului general 

în vederea punerii în mișcare a acțiunii penale, iar ulterior au dobândit calitatea de 

inculpați. 

 În cauză s-a dispus măsura sechestrului asigurător asupra a patru imobile obținute de 

suspecți, cu sume de bani din activitatea infracțională, iar sumele de bani descoperite cu 

ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare pe teritoriul Marii Britanii au fost confiscate de 

autoritățile judiciare engleze.  
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 Operațiunea a fost mediatizată la nivel național, dar și internațional, în Marea Britanie.  

 

 

SCCO Buzău 

Trafic de persoane, proxenetism, spălare de bani 

 

În perioada martie  2016 - septembrie 2018, S.C.C.O. Buzău și D.I.I.C.O.T. - Biroul 

Teritorial Buzău au documentat activitatea infracţională a unui grup infracţional format din 14 

membri, despre care se deţineau date şi informaţii cu privire la comiterea infracţiunilor de 

constituire a unui grup infracţional organizat, trafic de persoane, proxenetism şi spălare de bani. 

În perioada 2012-2018  mai multe persoane au constituit un grup infracţional organizat, în 

scopul recrutării a mai multor tinere din județele Buzău, Galaţi, Vaslui și Argeş, transportării şi 

exploatării sexuale a acestora în Olanda, Elveţia, Scoţia şi Irlanda. Grupul infracţional era bine 

structurat, membrii acestuia având fiecare în parte responsabilități bine stabilite. O parte din 

suspecţi se ocupau de recrutarea tinerelor, alţi suspecţi aveau responsabilităţi în ceea ce priveşte 

transportul şi supravegherea acestora în locaţiile în care intreţineau raporturi sexuale, iar alții se 

ocupau cu transmiterea banilor în ţară. 

La iniţiativa părţii române, a fost iniţiată o Echipă Comună de Anchetă, cu Scoţia şi Irlanda, 

ţări care la rândul lor aveau deschise dosare penale pe numele suspecţiilor. O echipă formată 

din 6 poliţişti români s-a deplasat în Scoţia şi Irlanda, unde au participat la efectuarea a 8 

percheziţii domiciliare simultane, în cele două ţări. Au fost ridicate mai multe obiecte şi înscrisuri 

ce au fost puse la dispoziţia părţii române. Suma obținută de suspecți a fost de 325.000 de lire 

sterline şi 139.000 euro. 

În septembrie 2018 au fost efectuate 18 percheziţii domiciliare, la locuinţele suspecţilor, 

din județul Buzău. Au fost ridicate: 4000 euro, mai multe înscrisuri de transfer bancar şi un pistol 

cu aer comprimat, pentru care nu exista autorizaţie de deţinere. Au fost puse în executare 

mandate de aducere emise pe numele suspecţilor, nouă dintre aceştia fiind găsiţi și condusi la 

sediul DIICOT - BT Buzău, pentru audieri. 
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Urmărirea penală a traficanților  

 

O serie de referințe legislative guvernează activitatea procurorilor români și procesul 

penal. Orice judecată cu privire la activitatea procurorilor trebuie să pornească de la 

principiile și prevederile enunțate în aceste legi. 
30Principiile legalității și aflării adevărului care guvernează procesul penal (articolele 2 și 5 

din Codul de procedură penală), prevăd că „procesul penal se desfăşoară potrivit dispoziţiilor 

prevăzute de lege” iar “(2) Organele de urmărire penală au obligaţia de a strânge şi de a 

administra probe atât în favoarea, cât şi în defavoarea suspectului ori inculpatului. Respingerea 

sau neconsemnarea cu rea-credinţă a probelor propuse în favoarea suspectului ori inculpatului 

se sancţionează conform dispoziţiilor prezentului cod”. 

Mai mult, potrivit art. 132 - “Statutul procurorilor”, din Constituția României, republicată, 

“procurorii îşi desfăşoară activitatea potrivit principiului legalităţii, al imparţialităţii şi al controlului 

ierarhic (…)”, dispoziții ce se regăsesc și în art. 3 din Legea 303/2004 privind statutul 

judecătorilor şi procurorilor, cu modificările și completările ulterioare.   

Articolul 285 din Codul de procedură penală prevede că „(1) Urmărirea penală are ca 

obiect strângerea probelor necesare cu privire la existenţa infracţiunilor, la identificarea 

persoanelor care au săvârşit o infracţiune şi la stabilirea răspunderii penale a acestora, pentru 

a se constata dacă este sau nu cazul să se dispună trimiterea în judecată. (2) Procedura din 

cursul urmăririi penale este nepublică.” 

Codul de procedură penală cuprinde dispoziții clare referitoare la sesizarea organelor de 

urmărire penală, efectuarea urmăririi penale, la sesizarea instanței, la judecată și la punerea în 

executare a hotărârilor judecătorești. Cu titlu de noutate, legiuitorul a introdus instituția camerei 

preliminare, obiectul procedurii fiind “verificarea, după trimiterea în judecată, a competenţei şi a 

legalităţii sesizării instanţei, precum şi verificarea legalităţii administrării probelor şi a efectuării 

actelor de către organele de urmărire penală” (art. 342 Cod procedură penală).    

Recomandarea face referire la “funcționarii care au avut calitate de complici la comiterea 

infracțiunilor de trafic de persoane”, context în care menționăm că potrivit art. 49 din Codul penal 

“coautorul, instigatorul şi complicele la o infracţiune săvârşită cu intenţie se sancţionează cu 

pedeapsa prevăzută de lege pentru autor. La stabilirea pedepsei se ţine seama de contribuţia 

fiecăruia la săvârşirea infracţiunii, precum şi de dispoziţiile art. 74”. Dispozițiile acestui articol se 

aplică fără excepție, indiferent de calitatea persoanei. 

Devine evident faptul că “procurorii sunt independenţi în dispunerea soluţiilor (…)” (art. 3 

alin (11) din Legea 303/2004).     

                                                                 

30 Sursa: DIICOT, 2019. 

act:126692%2041993571
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Potrivit Raportului de activitate pentru anul 2018 al Direcției de Investigare a Infracțiunilor 

de Criminalitate Organizată și Terorism, “din cele 1.816 cauze de soluționat având ca obiect 

infracțiuni de trafic de persoane, din care 695 cauze nou înregistrate, în perioada de referință a 

fost soluționat un număr de 601 cauze, ceea ce reprezintă o creștere cu 12,97%”.  

Dintre acestea, au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției 

un număr de 118 (103+15), cu 400 inculpați trimiși în judecată, din care 209 inculpați arestați 

preventiv trimiși în judecată.  

 

 

Cooperarea internațională în domeniul polițienesc și judiciar 31 

 

Poliția Română - D.C.C.O.32 a cooperat cu autorităţile de aplicare a legii din ţările aflate 

pe rute de trafic, respectiv statele de tranzit sau de exploatare, în domeniul combaterii traficului 

de persoane, implementând proiecte şi operaţiuni comune, schimb permanent de date şi 

informaţii în cazuri concrete, pentru a identifica situaţii de exploatare a victimelor cetățeni români. 

Cooperarea poliţienească cu partenerii din țările de exploatare a traficului are loc în 

majoritatea cauzelor penale instrumentate, prin diverse canale de comunicare: schimb de date și 

informații, cereri de asistență, comisii rogatorii, ordine europene de anchetă (OEA), întâlniri 

operative/de coordonare, cazuri comune (task force, JIT, transfer de procedură), cooperare 

neoperativă - vizite de studiu, schimb de bune practici, seminarii, conferințe, grupuri de lucru, 

programe de cooperare. 

În anul 2018, structurile de combatere a traficului de persoane au înregistrat 66 comisii 

rogatorii și OEA solicitate de autorităţile străine şi 25 comisii rogatorii și OEA solicitate autorităţilor 

străine. 

În planul cooperării internaţionale, schimbul de mesaje şi date de interes operativ a fost 

derulat prin canalele oficiale ale Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională, într-o 

proporţie majoră. În desfășurarea cercetărilor, suportul oferit de reţeaua ofiţerilor de legătură 

străini acreditaţi la Bucureşti a avut un rol important (1342 de solicitări internaționale transmise și 

2176 de solicitări primite). 

Poliția Română - D.C.C.O. este membru EUROPOL, participând în cadrul parteneriatului 

şi cooperării internaționale dintre autoritățile române, Comisia Europeană şi EUROPOL, în 

                                                                 

31 În investigarea și urmărirea penală a traficanților, cooperarea în materie penală, în interiorul și în afara UE, în cazurile de trafic și 
exploatare face parte din rutina strategiei de combatere a fenomenului, cu instrumentele legislației penale naționale și europene. În 
cadrul ciclului de politici 2014 - 2017 al Uniunii Europene, România este permanent reprezentată în cadrul proiectului EMPACT, dedicat 
combaterii traficului de persoane, urmărind cooperarea internaţională, în cadrul unor operaţiuni comune care au ca obiectiv 
destructurarea grupărilor de criminalitate organizată, specializate în traficul de persoane şi care acţionează pe teritoriul mai multor State 
Membre. 
32 Sursa: DCCO, 2019. 
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materia combaterii traficului de persoane, în cadrul grupului de lucru din cadrul priorității 

Combaterea traficului de persoane - EMPACT-THB. 

În anul 2018 se constată intensificarea folosirii în cadrul investigațiilor cu caracter 

transfrontalier a resurselor și bazelor de date ale EUROPOL, aspect reliefat și de numărul din ce 

în ce mai mare de contribuții ale României la AP Phoenix - punct focal în domeniul traficului de 

persoane -, dar și prin participarea la un număr semnificativ de întâlniri operationale organizate 

la nivelul Europol și Eurojust.  

România este al doilea contribuitor cu date către EUROPOL, la nivel european, în 

domeniul traficului de persoane, realitate care demonstrează angajamentul, profesionalismul dar 

și eforturile polițiștilor specializați in combaterea traficului de persoane din cadrul DCCO. 

Pentru Ciclul de politici UE 2018-2022 România și-a asumat rolul de co-driver al 

Priorității EMPACT THB iar pentru anul 2019, calitatea de co-lider de acțiune pentru activitățile 

2.1, 2.2 și 2.4 din OAP 2019, acoperind în acest fel atât exploatarea sexuală, cât și cea prin 

muncă în cadrul efectuării unor activități investigative comune. 

În instrumentarea cauzelor penale în domeniul traficului de persoane, pe plan 

internaţional, D.C.C.O., la nivel central şi teritorial, a cooperat cu autorităţile corespondente din 

ţările de exploatare, în cadrul unor Joint Investigation Team - JIT (echipe comune de 

anchetă), fiind înregistrat un progres semnificativ în ultimii ani. Până în prezent ofițerii din cadrul 

structurilor de combatere a traficului de persoane au fost implicați în 45 de astfel de investigații 

comune, iar în anul 2018, în 9 dintre acestea s-au desfășurat operațiuni comune simultane pe 

teritoriul statelor semnatare, ceea ce situează România pe primul loc în Europa, din punct de 

vedere al numărului de acorduri de echipe comune de anchetă semnate. Principalii parteneri ai 

României sunt UK și Spania, cele trei țări formând de altfel și topul primelor trei țări contribuitoare 

cu date la Europol. 

În 2018, DCCO a fost implicat în 32 JIT aflate în derulare: semnate - 5, operațiuni comune 

- 9, 1 mandat de aducere, închise - 9, active - 23. 

Detalii cu privire la cooperarea internațională, în materie judiciară, a Poliției Române, se 

găsesc în anexa 1. 

 

Date DIICOT33 

În ceea ce privește infracțiunile cercetate, în cauzele care au generat cererile de cooperare 

judiciară înregistrate la D.I.I.C.O.T., în anul 2018, în cazul infracţiunilor de trafic de persoane şi 

minori  au fost 118 (60 active şi 58 pasive), acestea fiind cereri de comisii rogatorii, transferuri de 

proceduri și Ordine Europene de Anchetă. 

                                                                 

33 Sursa: DIICOT, 2019. 
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În cursul anului 2018 au fost constituite 15 echipe comune de anchetă, față de 24 în cursul 

anului 2017. Scăderea numărului de acorduri a fost generată de procedura simplificată de 

cooperare, în baza ordinului european de anchetă. Din cele 15 echipe, 4 au ca obiect combaterea 

traficului de persoane și/sau minori (3 acorduri de JIT încheiate cu UK şi 1 acord încheiat cu 

Italia). 

 

Ministerul Justiției34 

În materia extrădării, au fost formulate, în cursul anului 2018, 4 extrădări active și a fost 

recepționată o cerere de extrădare din partea unui alt stat35. 

 

Centrul de Cooperare Polițienească Internațională (IGPR) 36  

În anul 2018 au făcut obiectul schimbului de date și informații solicitări ce au vizat 

infracțiuni de trafic de persoane. cele mai multe solicitări au fost înregistrate în relația cu UK (1226 

infracțiuni), Germania (418 infracțiuni) și Spania (265), situația asemănătoare cu cea din ultimii 

trei ani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

34 Sursa: Ministerul Justiției, 2019. 
35 Art. 210 din Codul Penal (CP) – Traficul de persoane, art. 211 CP – Traficul de minori, Art. 216 CP – Folosirea serviciilor 
unei persoane exploatate, art. 217 – Sancționarea tentativei, precum și art. 12 și art. 13 din Legea nr. 678/2001 privind 
prevenirea și combaterea traficului de persoane. 
36 Sursa: CCPI, 2019. 
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Finalitatea procesului judiciar - evaluare statistică  

 

 

Nimeni nu poate interveni în modul de 

apreciere și soluționare, de către 

judecător, a cauzelor deduse 

judecății37.   

 
38Judecătorul investit cu soluționarea 

cauzei este independent și apreciază 

probele în limitele legii și conform 

propriei convingeri. În dispunerea unei 

condamnări, trebuie să țină seama de 

principiul umanismului, al proporționalității dintre gravitatea infracțiunii comise, gradul de 

implicare al fiecărui inculpat în activitatea infracțională și în producerea urmăririi socialmente 

periculoase.  

 

Prin urmare, nu orice persoană trimisă în judecată pentru comiterea unei infracțiuni de 

trafic de persoane (indiferent de forma de participație penală la săvârșirea acesteia) este în mod 

automat condamnată la o pedeapsă cu închisoarea. Figura 13 indică evoluția condamnărilor 

(persoane condamnate) și media multianuală a condamnărilor, din perioada 2010-2018. 

                                                                 

37 Capitolul VI din Constituția României, republicată, intitulat “Autoritatea judecătorească”, prevede la art. 124: “(1) 
Justiţia se înfăptuieşte în numele legii. (2) Justiţia este unică, imparţială şi egală pentru toţi. (3) Judecătorii sunt 
independenţi şi se supun numai legii”. 

Principiul aflării adevărului care stă la baza derulării întregului proces penal, prevede că “(1) organele judiciare 
au obligaţia de a asigura, pe bază de probe, aflarea adevărului cu privire la faptele şi împrejurările cauzei, precum şi cu 
privire la persoana suspectului sau inculpatului” (art. 5 Cod de procedură penală). Mai mult, potrivit dispozițiilor Legii nr. 
303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu modificările și completările ulterioare, “Magistratura este 
activitatea judiciară desfăşurată de judecători în scopul înfăptuirii justiţiei şi de procurori în scopul apărării intereselor 
generale ale societăţii, a ordinii de drept, precum şi a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor. (2) Cariera judecătorului este 
separată de cariera procurorului, judecătorii neputând interfera în cariera procurorilor şi nici procurorii în cea a 
judecătorilor” (art. 1 din Legea 303/2004). 

Art. 2 din legea anterior menționată prevede că:(3) Judecătorii sunt independenţi şi se supun numai legii. 
Judecătorii trebuie să fie imparţiali, având libertate deplină în soluţionarea cauzelor deduse judecăţii, în conformitate cu 
legea şi în mod imparţial, cu respectarea egalităţii de arme şi a drepturilor procesuale ale părţilor. Judecătorii trebuie să 
ia decizii fără niciun fel de restricţii, influenţe, presiuni, ameninţări sau intervenţii, directe sau indirecte, din partea oricărei 
autorităţi, fie chiar autorităţi judiciare. Hotărârile pronunţate în căile de atac nu intră sub imperiul acestor restricţii. Scopul 
independenţei judecătorilor constă inclusiv în a garanta fiecărei persoane dreptul fundamental de a fi examinat cazul său 
în mod echitabil, având la bază doar aplicarea legii. (4) Orice persoană, organizaţie, autoritate sau instituţie este datoare 
să respecte independenţa judecătorilor”. 
38 Sursa: Ministerul Justiției, 2019. 

Consiliul Superior al Magistraturii 

(2019):  

numărul total al persoanelor 

condamnate definitiv, în anul 

2018 de către instanțele din România, 

pentru infracțiuni de trafic de persoane 

a fost de 130.  
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Figura 13. Evoluția condamnărilor 2010-2018: 269 de condamnați/ an 

 

Figura 14 prezintă situația condamnărilor definitive la pedepse în regim de detenție, în 

anul 2018. 

 
Figura 14. Pedepse cu închisoarea - condamnați 

definitiv, 2018. 

 

Potrivit dispozițiilor procesual penale cât și ale 

unor texte din legi speciale, există cauze de 

reducere a limitelor de pedeapsă, a căror 

aplicare este obligatorie (ex. art. 367 alin. 5 

C.pen., art. 15 din OUG nr. 78/2016, art.19 din 

Legea nr. 682/2002 rep. privind protecția 

martorilor, acordul de recunoaștere a 

vinovăției, reglementat de disp. Art. 478-488 C.proc.pen., recunoașterea învinuirii, reglementată 

de disp. art. 375-377 C.p.p. și art.396 alin. 10 C.proc.pen.). 

De altfel, infracțiunile de trafic de persoane și trafic de minori sunt incriminate de 

dispozițiile art. 210 C.pen. și art. 211 C.pen., care prevăd pedepse cu închisoarea de la 3 la 10 

ani, pentru forma simplă și interzicerea unor drepturi, și respectiv de la 5 la 12 ani și interzicerea 

unor drepturi, pentru forma agravată a infracțiunilor. Aceste texte de incriminare reprezintă 

transpunerea în legislația națională a prevederilor Directivei 2011/36/UE privind prevenirea și 

combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia.       
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Figura 15. Condamnări 

definitive, pentru trafic de 

persoane (inclusiv minori), 

2018. 

 

 

Datele statistice privind 

numărul condamnaţilor 

definitiv, modul de 

executare a pedepselor 

privative de libertate, 

primite de condamnaţii definitiv, pentru trafic de persoane, precum și situaţia statistică privind 

modul de executare a pedepselor, altele decât cele privative de libertate, primite de condamnaţii 

definitiv - pentru trafic de persoane, sunt prezentate în anexele 6 - 8. 

 
Figura 16. Pedepse privative de libertate, condamnați 

definitiv pentru trafic de persoane, în anul 2018 

 

În mod particular, datele disponibile în 

cadrul Ministerului Justiției, prin Biroul de 

Statistică Judiciară, arată următoarea situație, 

la nivel național: 

 Dosare ce au avut ca obiect traficul de 

persoane (faptă incriminată de art. 12 din Legea 

678/2001, înainte de intrarea în vigoare a 

Noului Cod penal), aflate în diferite stadii 

procesuale: în anul 2018 au fost înregistrate 55 de dosare, au fost soluționate 34 de 

dosare din numărul celor aflate pe rol și au fost condamnați 11 inculpați (pentru 6 inculpați 

s-a aplicat pedeapsa cu închisoare iar pentru 5 inculpați s-a aplicat suspendarea 

executării pedepsei).    

 Dosare ce au avut ca obiect traficul de minori (faptă incriminată de art. 211 Cod penal), 

aflate în diferite stadii procesuale: în anul 2018 au fost înregistrate 308 dosare, au fost 

soluționate 192 de dosare din numărul celor aflate pe rol și au fost condamnați definitiv 72 

de inculpați (pentru 42 de inculpați s-a aplicat pedeapsa cu închisoare iar pentru 25 de 

inculpați s-a aplicat suspendarea executării pedepsei).   

 Dosare ce au avut ca obiect traficul de minori (faptă incriminată de art. 13 din Legea 

678/2001 înainte de intrarea în vigoare a Noului Cod penal), aflate în diferite stadii 

procesuale: în anul 2018 au fost înregistrate 49 de dosare, au fost soluționate 31 de 

dosare din numărul celor aflate pe rol și au fost condamnați definitiv 2 inculpați (pentru 1 
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inculpat s-a aplicat pedeapsa cu închisoare iar pentru 1 inculpat s-a aplicat suspendarea 

executării pedepsei). 
 

Din punct de vedere penal, peste 20% din cazurile instrumentate în ultimii ani 

surprind infracțiunea de proxenetism și nu de trafic de persoane, generând o scădere 

statistică a cazurilor de trafic de persoane per se, deși aceleași eforturi și resurse sunt 

depuse/consumate de structurile antitrafic pentru a documenta activitatea infracțională a acestor 

grupări, eforturi ce nu se reflectă în statistici. 
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Baza națională de date privind victimele traficului de persoane 39  înregistrează toate 

cazurile de trafic de persoane, fie că sunt acestea victime identificate și/sau referite de către 

instituții publice, potrivit MNIR (autorități de aplicare a legii, organe de urmărire și cercetare 

penală, misiuni și oficii consulare, cetăţeni, inspectori ai serviciilor teritoriale de muncă, personal 

din spitale sau alte unităţi sanitare, instituţii şcolare, biserici sau comunitate etc.), fie de către OI, 

ONG sau orice altă persoană fizică sau juridică. 

 

 

Identificarea și referirea victimelor  

 

În anul 2007 a fost elaborat primul instrument formal destinat identificării victimelor 

traficului de persoane şi referirii acestora, prin care s-a urmărit adoptarea unui răspuns comun și 

integrat, de către toate instituţiile şi organizaţiile implicate în identificarea, protecția și asistența 

victimelor, indiferent de instituţia sau organizaţia cu care acestea intrau în contact, pentru prima 

dată - Mecanismul National de Identificare și Referire a victimelor (MNIR)40.  

Însemnătatea acestui pas decurge din însăşi importanţa pe care identificarea, în mod 

corect a unei victime a traficului o are asupra întregului parcurs ulterior, atât din perspectiva 

victimei, cât şi din cea judiciară, o identificare corectă având consecinţe pozitive asupra stabilirii 

nevoilor reale ale victimei, referirii acesteia şi asigurării accesului la servicii de specialitate 

adecvate, reintegrării sociale, reducerii riscului de retraficare, dar şi asupra facilitării procesului 

judiciar: Aceasta din urmă aceasta permiţând, totodată, autorităţilor judiciare responsabile cu 

urmărirea traficanţilor să investigheze mai uşor aceste infracţiuni şi să-i pedepsească pe traficanţi 

(victimele identificate şi referite pot primi asistenţă juridică şi se pot constitui ca persoană 

vătămată sau martor în procesul penal, ajutând astfel cercetarea penală). 

 

           Deşi elaborarea şi adoptarea unui mecanism de identificare şi referire a reprezentat, la 

acel moment, realizarea unui instrument foarte util pentru specialiştii angrenaţi în lupta antitrafic, 

în anul 2011, în urma consultărilor ce au avut loc cu ocazia realizării Strategiei naţionale împotriva 

traficului de persoane 2012-2016, s-a constatat o capacitate limitată de aplicare a MNIR, de către 

instituţiile responsabile cu implementarea acestuia.  

                                                                 

39 Baza de date este administrată de către ANITP. 
40 MNIR a fost aprobat în anul 2007, prin ordin comun al ministrilor de interne (poliție, poliție de frontieră, imigrari, 
ANITP), al muncii (servicii sociale) dar și de alte ministere/instituții guvernamentale ca de exemplu Ministerul Educației, 
Ministerul de Externe, Ministerul Public/Procurorul General, ale căror atribuții concură la demersul de identificare a 
victimelor. 
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În ultimii ani, în contextul menținerii caracterului României, de ţară de origine pentru 

victimele traficului de persoane şi a numărului tot mai ridicat de solicitări de referire transnaţională 

a victimelor, venite din partea diferitelor instituţii, autorităţi şi organizaţii din ţările de exploatare, 

lacunele sesizate s-au resimţit tot mai mult. Astfel că necesitatea găsirii unei soluţii în ceea ce 

priveşte standardizarea procesului şi a măsurilor ce se iau în activităţile de identificare, repatriere 

şi de determinare a riscului fiecărui caz a devenit tot mai acută. Ca răspuns, ANITP a început 

implementarea proiectului “Traficul de persoane- o abordare centrată pe victime”.  

Specialişti din mai multe domenii antitrafic au fost invitaţi să împărtăşească din experienţa 

profesională şi să dezbată situaţii practice, în scopul identificării celor mai bune modalităţi de 

acţiune pentru protecţia şi asistenţa victimelor, dar şi pentru crearea unor instrumente de lucru 

utile, care să vină atât în sprijinul celor responsabili cu implementarea acestora, cât şi în folosul 

victimelor traficului de persoane.  

 Efectul: pornind de la insuficienţele sesizate şi pe baza informaţiilor colectate în cadrul 

grupurilor de lucru, a fost elaborat un set de instrumente practice41 pentru implementarea 

a MNIR, care ajută specialiştii implicaţi în identificarea şi referirea victimelor traficului de 

persoane. 

 Această variantă îmbunătăţită reorganizează şi completezeă informaţiile din cadrul MNIR 

existent şi aduce clarificări cu privire la aspectele care adeseori produceau confuzii, introducând 

obstacole în luarea celor mai bune măsuri, în situaţii date. 

Au fost create şi introduse proceduri referitoare la evaluarea riscului şi a nevoilor speciale 

de asistenţă şi protecţie a victimelor, la repatrierea voluntară asistată, a fost reglementată 

modalitatea de acordare a perioadei de recuperare şi reflecţie, dar au fost îmbunătăţiţe şi 

proceduri sau aspecte deja existente, cum ar fi procedura de identificare sau indicatorii de 

identificare a victimelor traficului de persoane. De asemenea, au fost elaborate instrumente 

pentru implementarea proceselor descrise în cadrul procedurilor, au fost clarificate noţiuni precum 

victima potenţială, victima prezumată, victima identificată, detectarea sau identificarea victimei 

traficului de persoane şi au fost stabilite sarcini clare în reponsabilitatea diverşilor actori implicaţi 

în lupta antitrafic. 

În anul 2018: 

 odată cu organizarea, pe parcursul a câte două zile, a patru grupuri de lucru (București, 

Galați și Craiova), aproximativ 100 de specialiști din diferite domenii anti-trafic s-au reunit 

pentru actualizarea indicatorilor de identificare a victimelor traficului de persoane și a 

                                                                 

41 A fost inițiată procedura de editare și printare a proiectului MNIR, pentru un număr de 2850 de exemplare, în limba 
română, respectiv 150 de exemplare în limba engleză și de editare și printare a 1500 de broșuri privind Procedura de 
identificare a victimelor traficului de persoane, Procedura de evaluare a riscurilor și a nevoilor speciale de asistență și 
protecție a victimelor traficului de persoane, respectiv Procedura de repatriere voluntară asistată a victimelor traficului 
de persoane. 
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procedurilor de identificare și referire a victimelor traficului, elaborarea și standardizarea 

unei proceduri privind repatrierea victimelor, respectiv reglementarea modalității de 

acordare a perioadei de reflecție.  

 În perioada octombrie - decembrie 2018, în cadrul proiectului „Traficul de persoane - O 

abordare centrată pe victime”, s-au desfășurat 5 sesiuni de instruire, în cinci mari orașe. 

Fiecare sesiune a reunit aproximativ 22 de reprezentanți ai categoriilor profesionale ce pot 

intra în contact cu o victimă a traficului de persoane şi menţionate ca având atribuţii în 

cadrul Mecanismului naţional de identificare şi referire. Alte 12 sesiuni de instruire a 

profesioniștilor vor avea loc în anul 2019, la nivel național. 

În vederea aplicării de o manieră cât mai unitară și consecventă a acestui cadru procedural 

relaționat identificării victimelor traficului de persoane, au loc periodic sesiuni de formare a 

profesioniștilor din domeniu. Programe de formare adresate polițiștilor și jandarmilor din diversele 

departamente ale structurilor din care fac parte la nivel național se desfășoară în cadrul instituțiilor 

de învățămant din MAI. 

 

 

Protecția și asistenţa acordată victimelor înregistrate in MNIR, în anul 2018 

 

Victimele înregistrate în MNIR, în anul 2018, au beneficiat servicii adaptate nevoilor lor 

individuale, așa cum au fost acestea stabilite în planurile de asistență, în condițiile în care 

serviciile de asistență42 sunt oferite victimelor pe baza consimțământului informat și liber exprimat 

al acestora, după cum renunțarea la asistență este tot opțiunea victimelor. 

Tabelul următor arată situația asistenței acordate victimelor traficului de persoane, în anul 

2018, de către instituții publice, organizații neguvernamentale și în parteneriat public-privat. 
43Asistenţa acordată victimelor traficului de persoane înregistrate în MNIR, în anul 2018 

Tipuri de asistenţă Total victime 

Distribuţia pe vârstă şi gen 

MINORI ADULŢI 

feminin masculin feminin masculin 

Victime care au beneficiat de asistenţă 236 112 25 69 30 

Asistență acordată de  instituţii publice  133 90 15 21 7 

Asistență acordată de ONG 70 11 6 36 17 

Asistență acordată în parteneriat public-privat 33 11 4 12 6 

                                                                 

42 Serviciile acordate victimelor, după caz, de către instituțiile publice, de către ONG, sau în parteneriat public-privat: 
cazare, în centre de asistenţă a victimelor traficului de persoane sau în alte tipuri de centre rezidenţiale; asistenţă 
medicală; consiliere psihologică; ajutor financiar; ajutor material (îmbrăcăminte, medicamente, alimente, produse 
igienico-sanitare); consiliere/asistenţă juridică; reintegrare şcolară; consiliere profesională; recalificare profesională; 
reintegrare în muncă. 
43 Sursa: ANITP. 
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Descrierile din anii anteriori cu privire la serviciile de care beneficiază victimele traficului 

de persoane, prin serviciile publice şi cele ale ONG, rămân valabile şi pentru întreg contextul 

anului 2018. Serviciile de protecţie şi asistenţă au fost oferite victimelor traficului de persoane fie 

în centrele guvernamentale/publice de asistenţă şi protecţie a VT, fie în centrele sau adăposturile 

organizaţiilor neguvernamentale, sau în parteneriat public-ONG.  

Opțiunile privind serviciile oferite victimelor sunt individualizate, în fiecare caz particular, 

în funcție de nevoile și situația fiecărei victime. De fiecare dată când este necesar, autoritățile și 

ONG locale identifică oportunitatea cea mai favorabilă pentru găzduirea și asistența fiecărei 

victime. Asistenţa a urmărit asigurarea condițiilor pentru normalizarea vieții victimelor, cu 

observația că legislația și practica socială din România nu discriminează, în acordarea serviciilor 

de asistenţă pentru victimele traficului de persoane, pe criteriul cetățeniei. Victimele cetățeni 

străini beneficiază de aceleași servicii de asistență de care beneficiază cetățenii români. 

 

O altă observație necesară este aceea că nu există o condiționare legală a asigurării 

protecției și asistenței victimelor, care să fie determinată de timp sau de participarea victimelor în 

procesul penal ori de colaborarea acestora cu autoritățile judiciare. Serviciile de protecție pentru 

recuperare și reintegrare sunt planificate și acordate în baza unui plan individualizat de asistență 

realizat cu participarea victimei, reevaluat periodic și adaptat în funcție de evoluția situației 

victimelor și modul de îndeplinire a obiectivelor stabilite. Acest plan este urmărit de specialiștii 

implicați, până la finalizare, cu participarea și consimțământul victimei. 

Nu este lipsit de importanță, de asemenea, faptul că nivelul de protecție a victimelor față 

de posibilele represalii din partea traficanților este dimensionat în raport cu evaluarea de risc 

realizată de structurile specializate de combatere a traficului de persoane. 

 

Estimarea cheltuielilor44 pe care autoritățile publice le fac pentru protecția și asistența 

victimelor traficului de persoane nu este posibilă, nici cu exactitate, nici în termeni aproximativi. 

                                                                 

44  În baza Legii nr. 34/1998, asociațiile și fundațiile române, cultele cu personalitate juridică care înființează și 
administrează  unități de asistență socială pot primi subvenții din bugetul de stat prin Ministerul Muncii și Justiției Sociale, 
sau din bugetele locale cu respectarea unor condiții de eligibilitate. Se pot acorda subvenții de la bugetul de stat dacă 
asociațiile, fundațiile române, cultele îndeplinesc următoarele condiţii de eligibilitate: 
a) administrează unităţi de asistenţă socială în cel puţin două judeţe, inclusiv municipiul Bucureşti, sau administrează o 
unitate de asistenţă socială ai căror beneficiari provin din două sau mai multe judeţe, inclusiv municipiul Bucureşti şi care 
se încadrează în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea 
Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
b) sunt persoane juridice române de drept privat fără scop patrimonial, acreditate ca furnizori de servicii sociale, potrivit  
legii; 
c) deţin licenţă de funcţionare pentru serviciile sociale pentru care solicită subvenţie; 
d) solicită subvenţii în completarea resurselor financiare proprii. 
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Bugetele instituțiilor publice conțin o serie de capitole bugetare. În unele dintre acestea se 

regăsesc costuri alocate protecției și asistenței victimelor traficului de persoane, însă fără a fi 

evidențiate în mod separat. De exemplu, în cazul partenerilor care implementează Programul de 

coordonare a participării victimelor în procedurile judiciare (ANITP, DIICOT, IGI, IGPFR, IGPR, 

Jandarmeria Română, Ministerul Justiției) nu pot fi cuantificate cheltuielile pe care acestea le fac 

pentru implementare (costuri cu personalul, combustibilul folosit, aplicarea măsurilor de protecție, 

care includ costuri multiple etc). 

 

 

Victimele traficului de persoane în justiția penală  

 

Legea română45 răspunde nevoii sistemului judiciar, de încurajare a participării victimelor 

în procedurile judiciare, precizând că: ”(1) Cetăţenii români cu privire la care există motive 

temeinice să se considere că sunt victime ale traficului de persoane beneficiază de o perioadă 

de recuperare şi reflecţie de până la 90 de zile, fie pentru a li se permite să se recupereze, fie 

pentru a evita influenţa traficanţilor, fie pentru a lua o decizie în cunoştinţă de cauză privind 

cooperarea cu autorităţile competente;  

(2) În perioada de recuperare şi reflecţie, cetăţenii români beneficiază de consiliere 

psihologică, de asistenţă medicală şi socială, de medicamente şi hrană, precum şi de cazare, la 

cerere, în centrele sau locuinţele protejate şi sunt informaţi cu privire la procedurile judiciare şi 

administrative aplicabile.” 

 

Statul român reglementat, în Codul de procedură penală, protecţia victimelor traficului de 

persoane care au calitatea procesuală, în cadrul procesului penal. Astfel, sunt prevăzute: 

- Măsurile de protecţie dispuse în cursul urmăririi penale şi în cursul judecăţii pentru 

Martorul ameninţat (victimă a traficului de persoane); 

- Audierea martorului protejat (victimă a traficului de persoane); 

- Măsurile de protecţie pentru  Martorul vulnerabil (victimă a traficului de persoane). 

                                                                 

În baza acestei legi, în 2018, un număr de 107 asociații si fundații au primit subvenții în valoare de 17.996.159 de lei 
pentru furnizarea de servicii sociale acordate unui nr. de 8.729 de beneficiari aparținând grupurilor vulnerabile. 
Ministerul Muncii și Justiției Sociale sprijină autoritățile administrației publice locale în asigurarea serviciilor sociale 
necesare și obligatorii la nivelul comunității, în special a celor care se adresează persoanelor vulnerabile, atât prin 
coordonarea metodologică în ceea ce privește aplicarea politicilor sociale, cât și prin suportul financiar. Conform Legii 
asistenței sociale nr. 292/2011 cu modificările și completările ulterioare, autoritățile publice locale au responsabilitatea 
organizării, administrării și acordării serviciilor sociale. 
45 Art. 39^2, Legea nr. 678 din 21 noiembrie 2001(*actualizată*) privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane. 
(aplicabilă începând cu data de 1 februarie 2014*). 
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Totodată, Oficiul Naţional pentru Protecţia Martorilor (ONPM) aplică toate măsurile 

necesare în vederea includerii în Programul de protecţie a martorului aflat într-o situaţie de risc 

şi urmăreşte realizarea acestuia, în cele mai bune condiţii pentru siguranța victimelor. 

În colaborarea cu organele judiciare, victimele traficului de persoane pot întâmpina o serie 

de obstacole, cum ar fi: 

- temerea de a nu fi subiect al anchetei penale, în care prezenţa ei echivalează 

cu recunoaşterea faptului că a locuit şi a lucrat ilegal în ţara de exploatare; 

- ameninţarea victimei cu răzbunarea din partea traficantului; 

- traumatizarea şi autoînvinovățirea victimei, provocate de activitațile sau 

serviciile pe care trebuia să le ofere, nedorind ca rudele sau cunoştinţele sale 

să afle prin ce a trecut; 

- temerea victimei că plângerea sa nu va avea efectul scontat; 

- lipsa informaţiilor cu privire la procedurile judiciare şi administrative aplicabile. 

- renunțarea victimelor la participarea în proces, de cele mai multe ori, din teama 

de represalii afirmate de colaboratori ai inculpaților, reluarea contactului cu 

traficanții sub imperiul așteptării naive a obținerii unei reparații materiale din 

partea acestora, în schimbul retragerii plângerilor, riscuri de securitate, 

înțelegerea greșită a unor drepturi, slaba colaborare între instituții, riscul de 

revictimizare-în special la victimele minori. 

Prin contactul permanent cu victimele care au calitate procesuală, ANITP și organizațiile 

neguvernamentale care oferă asistență acestora controlează și elimină, în măsura posibilului, 

aceste riscuri. 

Programul de coordonare a participării victimelor în procesul penal46 garantează 

suportul necesar, în situația în care acestea care aleg sa fie părți în procesele penale. Programul 

s-a desfășurat pentru a garanta victimelor suportul necesar, în situația în care acestea aleg să 

dobândească calitate procesuală, în procesele penale împotriva traficanților47. 

Alături de persoanele identificate în anii precedenți, alte 349 de victime identificate în anul 

2018 au beneficiat de diferite servicii, în cadrul acestui program, numărul total al victimelor care 

au primit sprijin, în acest context, în perioada ianuarie - decembrie 2018 fiind de 738. 

Informarea victimelor cu privire la drepturile lor legale şi susţinerea emoţională a acestora 

a condus la creşterea gradului de participare în procesul penal, finalizarea procesului penal într-

                                                                 

46 Programul se bazează pe cooperarea dintre ANITP, Ministerul Public (DIICOT), Ministerul de Justiție, prin instanțele de 
judecată și Serviciul de Probațiune, Ministerul Afacerilor Interne, prin Jandarmeria, Poliția și Poliția de frontieră Română, 
Inspectoratul General pentru Imigrări. Programul are ca grup țintă toate victimele traficului care aleg sa fie părți în 
procesele penale și care nu sunt implicate într-un program de protecție a martorilor. Participarea în program este 
voluntară. 
47 Sursa: ANITP. 
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un timp mai scurt şi condamnarea traficanţilor. Serviciile de care au beneficiat victimele, prin 

implicarea CR ale ANITP, au fost: 

- asistenţa la repatriere; 

- informare privind drepturile legale; 

- informare privind serviciile sociale rezidenţiale şi la domiciliu; 

- facilitarea obţinerii documentelor de identitate; 

- demersuri privind reintegrarea şcolară; 

- demersuri privind includerea victimelor în programe de calificare şi identificarea 

unui loc de muncă; 

- suport emoţional în cadrul procesului penal; 

- transportul victimelor la domiciliu acestora; 

- transportul victimelor de la domiciliu la instanţe şi retur. 

 

 

Referirea transnațională și repatrierea cetățenilor români  

 

Victimele traficului de persoane de cetăţenie română identificate pe teritoriile altor state, 

de către autoritățile responsabile din acele țări, beneficiază de sprijinul autorităţilor române pentru 

întoarcerea în ţară şi pentru direcţionarea către cele mai bune programe şi servicii adaptate 

nevoilor personale. 

Odată anunţate autorităţile române cu privire la existenţa unei posibile victime, pe teritoriul 

altui stat şi luând în considerare dorinţa acesteia de a se întoarcere în ţară, ANITP identifică 

soluţiile potrivite de protecție şi asistenţă a victimei în cauză. Pe baza informaţiilor primite de la 

autorităţile străine, cu privire la starea victimei şi la serviciile de care aceasta abeneficiat în țara 

de exploatare, ANITP și partenerii săi evaluează fiecare caz particular. 

 
Figura 17. Victime repatriate în anul 2018 

 

Repatrierea voluntară a victimelor 

traficului de persoane este un proces cu multe 

provocări, consumator de resurse, 

secvențializat şi procedurat, pus în  practică 

pentru a asigura repatrierea victimelor în 

condiţii de siguranţă şi reinIti 

multumesctegrarea victimelor în viața socială. 

Acest proces include, în funcție de nevoile 

particulare ale victimei, oferirea unui adăpost, 

asistență medicală de urgență, consiliere 
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psihologică în caz de criză, dar și oferirea de informații de natură juridică, care să ghideze victima 

în procesul post-repatriere. 
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  În anul 2018, acțiunile de prevenire a traficului de persoane au urmărit documentele 

strategice naţionale (SNITP 2018 - 2022 , Planul Naţional de Acţiune 2018-2020 pentru 

implementarea SNITP 2018 – 2022, Strategia naţională de ordine şi siguranţă publică 2015-2020 

etc). Iniţiativele preventive au susţinut eforturile de reducere a cererii şi ofertei care favorizează 

traficul de persoane, venind în întâmpinarea nevoilor populaţiei, de informare continuă. Scopul 

central al activităţilor de prevenire a traficului de persoane a urmărit transmitrea, către grupurile 

ţintă, a informaţiilor utile reducerii riscurilor şi gestionării vulnerabilităţilor. Majoritatea acţiunilor 

preventive ale ANITP au fost desfăşurate în cooperare cu instituţii şi organizaţii implicate în lupta 

împotriva traficului de persoane. 

 Campaniile naționale și locale de prevenire a traficului de persoane au vizat principalele 

forme de exploatare, adresându-se publicurilor din mediul fizic, precum şi publicului online, 

utilizator de reţele sociale. Aceste campanii, iniţiate şi implementate împreună cu partenerii 

instituţionali şi organizaţionali, au  fost adaptate, ca şi în anii anteriori, atât specificului local şi 

regional al traficului, cât şi diverselor tipuri de exploatare, ţinând cont în permanenţă de 

particularităţile grupurilor ţintă destinatare ale mesajului antitrafic. 

Toate acţiunile preventive au fost desfăşurate în cooperare cu instituţii şi organizaţii 

implicate în lupta împotriva traficului de persoane. Campaniile au vizat principalele forme de 

exploatare, adresându-se publicurilor din mediul fizic şi publicului online, utilizator de reţele 

sociale. Iiniţiate şi implementate împreună cu partenerii instituţionali şi neguvernamentali, toate 

campaniile au  fost adaptate specificului local şi regional al traficului, dar şi diverselor tipuri de 

exploatare, ţinând cont de particularităţile grupurilor ţintă destinatare ale mesajului antitrafic. 

 

 

Campanii/proiecte naţionale de prevenire  

 

În anul 2018, agenţia a realizat 36 de campanii/proiecte naţionale şi locale de 

prevenire a traficului de persoane, la care au participat aproximativ 122.000 de beneficiari 

direcţi. 
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 „Cunoaşte-ţi drepturile, Respectă-ţi obligaţiile!” 

Campania a fost lansata la inceputul anului si este 

derulată în cadrul proiectului „Reducerea amplitudinii traficului 

de persoane printr-o mai bună informare a cetăţenilor”, 

finanţat din Fondul pentru Securitate Internă.  

Obiective: informarea şi sensibilizarea populaţiei 

privind implicaţiile traficului de persoane, în vederea reducerii 

cererii din perspectiva exploatării prin muncă, creşterea 

gradului de implicare a misiunilor diplomatice ale României în 

informarea cetăţenilor români cu privire la riscurile asociate 

traficului de persoane, informarea instituţiilor şi organizaţiilor 

implicate în prevenirea şi combaterea traficului de persoane 

privind dimensiunea şi formele de manifestare ale acestui 

fenomen, precum şi creşterea implicării în activităţile de 

prevenire a multiplicatorilor de opinie, în vederea reducerii numărului de informaţii inexacte şi 

ambigue referitoare la unele aspecte ale traficului de persoane transmise publicului. 

Principalele activităţi48: 

1. organizarea unor întâlniri directe cu reprezentanţii grupului ţintă. 

2. peste 70.000 de materiale promoţionale de promovare a mesajului antitrafic al 

campaniei (afiş, pliant, broşură, pix, set pix şi stilou, memory stick, tricou, şapcă, 

sistem roll-up, planner, balon, cană termoizolantă, pelerină de ploaie, plachetă). 

3. realizarea şi difuzarea unui film documentar privind problematica traficului de 

persoane în scopul exploatării prin muncă. Moderarea filmului documentar, cât şi 

transmiterea mesajului campaniei au fost realizate de artistul Eduard Mihail 

Andreianu, cunoscut profesional ca CRBL.  

4. 42 de mese rotunde, la care au participat instituţii guvernamentale, ONG, autorităţi 

locale, presă. 

                                                                 

48Pentru implementarea campaniei „Cunoaşte-ţi drepturile! Respectă-ţi obligaţiile!”, specialiştii A.N.I.T.P. au 
desfăşurat peste 870 de activităţi de prevenire, care au înregistrat un număr de aproximativ 55.000 de beneficiari direcţi 
şi peste 530.000 de beneficiari indirecţi. 
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5. promovarea mesajului antitrafic 

prin intermediul a 34 de panouri 

publicitare stradale. 

6. Diseminarea materialelor de 

campanie în cadrul activităţilor de 

prevenire desfăşurate de 

specialiştii Centrelor Regionale 

ale A.N.I.T.P., în vederea 

susţinerii şi completării întâlnirilor 

directe cu reprezentanţii grupului ţintă. 

 

„Munceşte în siguranţă în strainătate” 

Parteneri: ANITP şi organizaţia Salvaţi Copiii România. 

Campania va fi finalizată în luna iulie 2019 şi se adresează 

adolescenţilor/tinerilor şi adulţi lor aflaţi în căutarea unui loc de muncă, 

cetăţenilor români care doresc să plece la muncă în străinătate şi care 

ar urmă să-şi lase copiii în ţară, în grija altor persoane, reprezentanţilor 

adulţi ai diferitelor comunităţi vulnerabile (ex. lideri informali), cadrelor 

didactice precum şi publicului larg. 

Obiectiv: creşterea gradului de informare privind pericolele şi 

implicaţiile asociate traficului de persoane; informarea populaţiei cu 

privire la modalităţile de reducere a riscurilor şi de gestionare a 

vulnerabilităţilor; sensibilizarea publicului larg cu privire la traficul de 

persoane, în principalele sale forme de manifestare; reducerea 

vulnerabilităţii copiilor rămaşi singuri acasă ca urmare a plecării părinţilor 

la muncă în străinătate, prin informarea părinţilor cu privire la obligaţiile ce la revin în asemenea 

situaţii, înainte de a părăsi ţara. 
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„Informare acasă! Siguranţă în lume!“ 

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, în 

parteneriat cu alte instituţii publice, printre care şi ANITP a 

continuat în anul 2018 campania  „Informare acasă! Siguranţă 

în lume!“.  

Obiectiv: informarea cetăţenilor români asupra 

riscurilor la care se pot expune, odată cu decizia de a căuta 

un loc de muncă, un program de studii sau de a se stabili în 

afara graniţelor României. Proiectul a urmărit:  

- informarea eficientă a cetăţenilor români cu privire la 

drepturile şi responsabilităţile pe care le au în ţările în 

care intenţionează să muncească, să studieze şi/sau 

să locuiască, inclusiv la drepturile sociale (beneficii 

sociale şi servicii sociale) specifice fiecărui stat; 

- informare cu privire la accesul românilor din străinătate pe piaţa muncii, o mai bună 

cunoaştere a cadrului legislativ specific din statul-gazdă, a condiţiilor de siguranţă la locul 

de muncă, a garanţiilor, condiţiilor contractuale, precum şi a drepturilor şi obligaţiilor care 

decurg din acestea cu privire la locul de muncă; 

- informarea cetăţenilor români cu privire la serviciile de asistenţă consulară şi la canalele 

de informare; 

- conştientizarea pericolului la care se expun persoanele singure, femeile şi copiii, şi a 

pericolului de a deveni victime ale reţelelor transnaţionale de trafic de persoane; 

- modul corect de accesare a locurilor de muncă; 

- creşterea gradului de conştientizare a cetăţenilor români care doresc să plece în 

străinătate cu privire la importanţa menţinerii comunicării constante şi frecvente cu 

membrii familiei rămaşi în ţară. 

 

„Informează-te pentru a fi protejat” 

Parteneri: ANITP şi Organizaţia Salvaţi Copiii, România.Scop: 

informarea minorilor privind pericolele şi implicaţiile asociate traficului, cu 

accent pe exploatarea sexuală şi obligarea la cerşetorie, informarea minorilor 

cu privire la modalităţile de reducere a riscurilor şi de gestionare a 

vulnerabilităţilor, precum şi sensibilizarea publicului larg privind consecinţele 

abuzului şi exploatării asupra dezvoltării normale a copiilor şi tinerilor. 

Grup-ţintă: elevii (copii, adolescenţi şi tineri) cu vârste cuprinse între 8 

şi 18 ani, aflaţi în situaţie de risc şi vulnerabili la trafic, reprezentanţii adulţi ai 

diferitelor comunităţi vulnerabile (ex. lideri informali), cadre didactice şi alte 
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persoane care pot deveni multiplicatori ai mesajului antitrafic al campaniei, cât şi publicul larg, şi 

va fi finalizată în cursul anului 2019. 

 

„Săptămâna prevenirii traficului de persoane” 

În vederea marcării, pentru al unsprezecelea an consecutiv, a 

zilei de 18 Octombrie – Ziua Europeană de Luptă împotriva Traficului 

de Persoane, ANITP a derulat, în perioada 15 - 22 octombrie 2018, 

campania naţională de prevenire intitulată „Săptămâna prevenirii 

traficului de persoane”.  

Scop: promovarea Zilei europene de luptă împotriva traficului 

de persoane şi informarea publicului larg cu privire la dimensiunile şi 

formele de manifestare a traficului de persoane. 

Rezultate: la nivel national, 177 de activităţi de prevenire, la 

care au participat aproximativ 20.000 de beneficiari, informaţi despre 

problematica traficului de persoane în toate formele de manifestare 

cunoscute în ţara noastră, evidenţiindu-se comportamentele, 

normele, valorile, filosofia şi orientarea traficanţilor şi ale victimelor acestui flagel. Pentru 

susţinerea activităţilor de implementare a campaniei, au fost realizate 14.000 de fly-ere şi 800 de 

afişe. 

Activităţile şi mesajele antitrafic au fost promovate şi online pe site-ul Agenţiei, pe paginile 

de Facebook ale agenţiei, centrelor regionale şi partenerilor. 

 

 

Alte activităţi/iniţiative de prevenire  

 

Campaniilor şi proiectelor menţionate mai sus li se adaugă o serie de activităţi/iniţiative cu 

rol preventiv, cum sunt: 

 implementarea planurilor comune de acţiune în materia prevenirii traficului de persoane 

„EMPACT - Joint Action Days”, în parteneriat cu IGPR şi IGPFR; 

 continuarea activităţilor planificate în cadrul proiectului „Sesiuni de capacitare a personalului 

din societatea civilă şi diverse structuri de stat în activităţi de prevenire şi combatere a 

traficului de persoane”, derulat în parteneriat cu Asociaţia eLiberare, Ambasada Statelor Unite 

ale Americii în România şi Biserica Ortodoxă Română; 

 activităţi de marcare a unor date calendaristice cu o însemnătate ridicată: Ziua Internaţională 

Împotriva Exploatării Sexuale şi Traficului Femeilor şi Copiilor, Ziua Internaţională de 

Rugăciune împotriva Traficului de Persoane, Ziua Mondială a Luptei împotriva Exploatării 

Sexuale, Ziua Internaţională a Copiilor Străzii, Ziua Internaţională a Copilului Dispărut, Ziua 

Internaţională a Copilului, Ziua Mondială împotriva Exploatării prin Muncă a Copilului etc; 
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 activităţi preventive desfăşurate cu ocazia Programului „Şcoala Altfel”; 

 continuarea activităţilor de implementare a proiectului „Servicii durabile de înaltă calitate 

oferite copiilor şi familiilor prin intermediul liniei telefonice de urgenţă pentru copii dispăruţi 

116000”, derulat în parteneriat cu Asociaţia Telefonul Copilului; 

 derularea, în luna martie 2018, a unor sesiuni de informare privind prevenirea traficului de 

persoane în România a studenţilor din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, 

Bucureşti; 

 organizarea în cadrul BIAS 2018 (Bucharest 

International Air Show) a unui stand de informare cu 

privire la traficul de persoane. Evenimentul a fost 

organizat de Compania Naţională Aeroporturi 

Bucureşti şi a beneficiat pe participarea a 4.000 de 

personae; 

 Organizarea, în parteneriat cu Compania Națională 

Aeroporturi București şi Poliţia Locală a Sectorului 2, în incinta Aeroportului Henri Coandă 

Otopeni, a unei acţiuni preventive de tip flashmob. Activitatea s-a adresat pasagerilor aflaţi în 

aeroport şi a beneficiat de sprijinul a 30 elevi ai Şcolii Gimnaziale „Ferdinand I” din Bucureşti;  

 participarea la acţiuni umanitare, precum „Ajută-l pe Moş Nicolae să împartă zâmbete!”. 

Evenimentul a fost organizat de Asociaţia Zâmbetul Îngerilor şi a beneficiat de implicarea unui 

număr foarte ridicat de persoane publice. 

 

  

Nivel regional (centrele regionale ale ANITP) 

 

Acţiunile preventive desfăşurate în zona de competență a centrelor regionale s-au adresat 

elevilor, studenţilor, minorilor din centre de plasament, tinerilor din centre de reeducare, celor din 

centre de reintegrare, minorilor cu nevoi educative speciale, mamelor minore cu copii 

instituţionalizaţi, copiilor din familii asistate social, persoanelor fără adăpost, persoanelor aflate în 

căutarea unui loc de muncă, muncitorilor necalificaţi, angajaţilor diferitelor firme din domeniul 

privat, persoanelor care se deplasează în afara graniţelor ţării, persoanelor care pot intra în 

contact cu victime ale traficului, persoanelor susceptibile a utiliza serviciile oferite de victime, 

publicului larg etc. 

Printre iniţiativele cu un impact deosebit derulate la nivel local/regional se numără:  

 punerea în scenă, la nivelul C.R. Cluj-Napoca, a spectacolului de teatru „Sclavi”. Activitatea 

a fost derulată cu sprijinul Universităţii „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca; 

 organizarea, la nivelul C.R. Cluj-Napoca, a unor flash-mob-uri destinate marcării Zilei 

Europene de Luptă Împotriva Traficului de Persoane. În data de 18 octombrie 2018, flash-
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mob-urile au debutat la ora 14:30 şi au durat patru minute, interval în care circa 1.000 de 

elevi în Zalău, 600 de elevi în Cehu Silvaniei, 300 la Şimleu Silvaniei şi 250 la Jibou au stat 

nemişcaţi, în zonele centrale ale oraşelor, purtând pancarte cu mesaje anti-trafic; 

 promovarea, la nivelul C.R. Cluj-Napoca, a mesajelor anti-trafic alecampaniilor ANITP în 

cadrul festivaluri  clujene TIFF şi Electric Castle; 

 implementarea, la nivelul C.R. Suceava, a proiectului ,,Cooperare și Expertiză pentru 

prevenirea prin educație Suceava”; 

derularea, la nivelul C.R. Suceava, a proiectului,,Antitrafic Net Botoșani”. 

 

 

Linia telverde antitrafic 0800.800.678 49 

 

Serviciile Telverde:  

- sunt oferite apelanţilor informaţii cu caracter preventiv50, care urmăresc reducerea gradului 

de vulnerabilitate a acestuia din punct de vedere informaţional; 

- sunt desfăşurate activităţi specifice mecanismului de identificare şi referire a victimelor 

traficului de persoane către sistemul de asistenţă şi protecţie a acestora. 

 
Figura 18. Evidenţa apelurilor 

primite în perioada 01.01-

31.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

49 Sursa: ANITP. 
50 De exemplu, informarea publicului cu privire la măsuri de autoprotecţie (condiţiile unui contract de muncă valid, salariul 
mediu în ţara de destinaţie, modalităţi de recrutare, riscurile traficului de persoane, etc.), cu privire la caracteristicile 
traficului de persoane (cauze şi condiţii care generează traficul de persoane, profilul victimei, profilul traficantului, 
categorii de persoane cu grad mare de vulnerabilitate la trafic etc ). 

Posibile

Cazuri TFU:

13 (0.38%)

Solicitare

informaţii 

din domeniul 

de activitate MAI

93 (2.73%)

Solicitare

informaţii din domeniul de activitate 
ANITP

78 (2.29%)

Alte tipuri de apeluri: 

3220 (94.6%)

Total 

apeluri: 

3404
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Rezultate 

- În perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2018, specialiștii Telverde au înregistrat 3.404  

apeluri, dintre care 13 au reprezentat posibile cazuri de trafic, acestea fiind referite, în 

vederea soluţionării, instituţiilor competente. Faţă de anul 2017, se observă o creştere din 

punct de vedere cantitativ al numărului apelurilor, precum şi al solicitarilor de informaţii şi 

sesizărilor posibilelor cazuri de trafic. 

 
 

Figura 19. Apelurile primite de 

către operatorii 

Compartimentului TelVerde, în 

perioada ianuarie - decembrie 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procentual, 2.29% dintre apeluri (respectiv 78) au fost efectuate în scopul solicitării de 

informaţii din domeniul de activitate al Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane, după 

cum urmează:  

 50 de apeluri prin intermediul cărora au fost solicitate informaţii despre infracţiunea de trafic 

de persoane, despre diferitele forme de exploatare şi despre atribuţiile Agenţiei. Apelanţilor 

li s-au transmis informaţii referitoare la activităţile de prevenire şi referire a potenţialelor 

cazuri de trafic de persoane către autorităţile competente, despre diferitele forme de 

exploatare (în special sexuală, prin muncă şi prin cerşetorie forţată) şi modul în care acestea 

se manifestă şi pot fi recunoscute. De asemenea, apelanţii au primit sfaturi şi recomandări 

în funcţie de natura apelurilor, în principal cu privire la intenţia de a munci în străinătate. 

 7 apeluri prin care au fost solicitate informaţii despre serviciile de asistenţă acordate 

victimelor traficului de persoane. Au fost furnizate informaţii despre drepturile victimelor 

traficului de persoane de a beneficia de asistenţă juridică, medicală, psihologică şi despre 

existenţa centrelor, asociaţilor şi organizaţiilor neguvernamentale care oferă sprijin în acest 

sens. Au existat 2 cazuri care au solicitat vizita la sediul ANITP, dintre care unul a fost 

preluat în scopul evaluării iniţiale a nevoilor de către Centrul Regional Bucureşti şi referit 

ulterior către ADPARE, fiind vorba despre o victimă ieşită din situaţia de trafic. 
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 21 de apeluri prin care au fost solicitate informaţii din domeniul recrutării forţei de 

muncă în vederea angajării în ţară sau în străinătate şi totodată verificarea unor 

agenţii intermediare de plasare a forţei de muncă din diferite judeţe ale ţării şi ale unor 

oferte de studii în străinătate. S-au transmis apelanţilor sfaturi şi recomandări cu privire 

la munca în străinătate, modalităţi de verificare a ofertelor de muncă şi a agenţiilor de 

recrutare (site-urile ITM, legislaţia în vigoare) şi măsuri de precauţie aplicabile în cazul 

acceptării unei oferte. În funcţie de necesităţi, apelanţii aflaţi în căutarea unui loc de muncă 

au fost îndrumaţi către site-urile ANOFM şi EURES. Au fost efectuate 5 verificări ale unor 

companii/agenţii de recrutare şi o verificare a unei agenţii de oferte de studii, în urma unei 

solicitări scrise. În perioada mai-decembrie 2018, apelanţii au primit de asemenea informaţii 

legate de campania de prevenire a traficului de persoane în scopul exploatării prin muncă 

“Cunoaşte-ţi drepturile! Respectă-ţi obligaţiile!”, aflată în desfăşurare.  

 

Un mare procent al apelurilor (94,6%) a constat în apeluri test şi alte tipuri de probleme care 

nu se încadrau în domeniul de activitate al ANITP sau al Ministerului Afacerilor Interne.  

Dintre cele 3404 de apeluri, 13 (0.38%) au reprezentat posibile cazuri de trafic de persoane 

şi au fost referite spre soluţionare către autorităţile competente. Au fost înregistrate 2 posibile 

cazuri de trafic de persoane în scopul exploatării prin muncă şi 11 posibile cazuri de trafic de 

persoane în scopul exploatării sexuale. O mare parte dintre cazuri (11) au fost referite către 

Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate, însă au fost sesizate şi alte autorităţi 

responsabile, precum: Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională, Inspectoratul General 

al Poliţiei Române, DGASCP (Bucureşti, Gorj).  

Dintre potenţialele victime, 77% (10) sunt de gen feminin, iar 23% (3) de gen masculin.  
 

Figura 20. Evidenţa apelurilor primite în 

perioada 2007-2018 

 

Comparând situaţia apelurilor 

din anul 2017 (1643 de apeluri), cu cea 

din anul 2018 (3404 apeluri) se 

constată faptul că numărul acestor a 

crescut cu 1761 de apeluri.  
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Politici publice 

 

Prin  H.G. nr. 861/31 octombrie 2018 au fost aprobate Strategia naţională împotriva 

traficului de persoane, pentru perioada 2018-2022 şi Planul naţional de acţiune 2018-2020 pentru 

implementarea Strategiei. În ansamblul său, strategia are ca scop reducerea impactului şi 

dimensiunilor traficului de persoane, la nivel national, prin prioritizarea şi eficientizarea activităţilor 

în lupta împotriva acestuia. Obiectivele generale prin care va fi urmărit acest scop sunt: 

1. Consolidarea şi diversificarea demersurilor de prevenire a traficului de persoane. 

2. Îmbunătăţirea calităţii protecţiei şi asistenţei acordate victimelor traficului de persoane în 

vederea reintegrării sociale. 

3. Dezvoltarea capacităţii de investigare a infracţiunilor de trafic de persoane şi trafic de 

minori. 

4. Creşterea calităţii informaţiilor diseminate privind fenomenul traficului de personae. 

5. Dezvoltarea şi extinderea procesului de cooperare între actorii relevanţi, naţionali şi 

internaţionali, implicaţi în lupta împotriva traficului de persoane, precum şi dinamizarea 

eforturilor de acţiune diplomatică de prevenire şi combatere a traficului de persoane şi de 

protejare a cetăţenilor români în ţările de exploatare. 

 

Prin HG 861 se va înfiinţa, în anul 2019, Comitetul de monitorizare a implementării 

strategiei (CM), format din reprezentanţi la nivel decizional ai instituţiilor implicate (secretar de 

stat, inspector general, director). CM va fi coordonat, la nivel de secretar de stat, de către 

Ministerul Afacerilor Interne51. Secretariatul Comitetului va fi asigurat de ANITP. Prin urmare, rolul 

central în coordonarea acțiunilor publice, împotriva traficului de persoane, va reveni acestui 

Comitet interministerial. 

Prin același act normativ se stabilește că ANITP este ”structura de specialitate în domeniul 

prevenirii, monitorizării şi evaluării fenomenului traficului de persoane din România. În același 

                                                                 

51  Pentru asigurarea obţinerii de informaţii relevante, complete şi într-un mod unitar, Comitetul va desemna o echipă de 
monitorizare formată din reprezentanţi, la nivel de experţi, ai instituţiilor implicate care va elabora, în acest sens, chestionare de 
monitorizare şi va efectua vizite de evaluare. Rapoartele echipei de monitorizare vor evidenţia progresul înregistrat în îndeplinirea 
obiectivelor Strategiei naţionale şi, după caz, motivele îndeplinirii parţiale sau neîndeplinirii obiectivelor şi vor cuprinde concluzii şi 
recomandări privind posibile măsuri de îmbunătăţire a procesului de implementare, respectiv propuneri de îmbunătăţire/revizuire a 
obiectivelor propuse, propuneri de soluţii pentru remedierea situaţiilor constatate, măsuri de corecţie astfel încât evoluţia indicatorilor să 
fie cea scontată. 

În cadrul procesului de monitorizare şi evaluare, Comitetul va analiza modul de realizare a sarcinilor asumate de către fiecare 
instituţie şi va stabili măsurile ce se impun în vederea atingerii obiectivelor Strategiei. 
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timp, în conformitate cu H.G. nr. 84/2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului 

nr. 460/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de 

Persoane, Agenţia evaluează şi monitorizează, la nivel naţional, activitatea desfăşurată în 

domeniul luptei împotriva traficului de persoane de către instituţiile publice şi organizaţiile 

neguvernamentale, îndeplinind rolul de raportor naţional. 

 

 

Formarea profesională  

  

Formarea profesională a specialiştilor care intervin în diferitele zone de ”administrare” a 

multiplelor dimensiuni ale fenomenului traficului de persoane (combatere, prevenire, asistența 

victimelor, cercetare, monitorizare, elaborarea politicilor, cooperare internațională, etc.) rămâne 

una dintre componentele cheie avute în vedere de autorităţile române responsabile, precum și 

de către organizațiile neguvernamentale (ONG), în ansamblul dispozitivului național anti-trafic. 

Prezentarea selectivă a celor mai relevante programe de formare profesională, organizate 

în interiorul sau în afara parteneriatelor naționale sau europene, de către autorități publice, ar 

putea indica înțelegerea, de către acestea, a semnificației pregătirii continue a profesioniștilor 

care lucrează în domeniul anti-trafic. 

 

Institutul Național al Magistraturii52 asigură formarea profesională continuă a judecătorilor 

și procurorilor.  

INM a pus în ultimii ani accentul pe pregătirea judecătorilor și procurorilor cu privire la 

modificările legislative majore din sistemul legal românesc, aduse de intrarea în vigoare a noilor 

coduri - civil, penal, de procedură civilă și de procedură penală.  

Pregătirea în materia noilor coduri este completată cu activități de formare continuă în 

domenii specializate conexe, cum ar fi lupta împotriva corupției și a criminalității economico-

financiare, combaterea traficului de persoane, a traficului de droguri, a criminalității informatice, 

recuperarea prejudiciului infracțiunii, administrarea probatoriului și tehnici de audiere în procesul 

penal, lupta împotriva violenței domestice, justiție pentru minori, etc.. 

În contextul implementării Strategiei Naționale împotriva traficului de persoane 2018-2020, 

INM a elaborat și derulează în prezent un amplu proiect finanțat din fonduri structurale - Proiectul 

POCA “Justiția 2020: profesionalism și integritate”, care are ca obiectiv îmbunătățirea 

cunoștințelor și abilităților profesionale ale membrilor sistemului judiciar (judecători, procurori, 

magistrați - asistenți și personal din cadrul instituțiilor sistemului judiciar asimilat judecătorilor și 

procurorilor), necesare desfășurării activității în cadrul instanțelor și parchetelor. 

                                                                 

52 Sursa: CSM, 2019. 
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Implementarea proiectului va începe la data de 6 iunie 2019, cu o perioadă de 

implementare de 42 de luni. Au fost prevăzute activități de formare profesională continuă, în 

domenii identificate ca fiind prioritare atât de documentele strategice, cât și de sistemul judiciar. 

În perioada 2018-2021 se vor desfășura 6 activități de formare în domeniul combaterii traficului 

de persoane, adresate unui număr de 120 de judecători și procurori care soluționează cauze 

privind infracțiunile specifice traficului de persoane. În cadrul activităților vor fi studiate aspectele 

teoretice și practice relevante, particularitățile investigării acestor infracțiuni, probleme legate de 

audierea și protecția victimelor și vor fi evidențiate bunele practici în materie. 

 

În domeniul combaterii traficului de persoane și, implicit a traficului de minori, structurile 

Poliției Române53 au trecut printr-un proces de specializare de 18 ani deja, de la momentul la 

care a apărut legislația antitrafic.  

Pregătirea specialiştilor în combaterea traficului de persoane și a traficului de minori este 

parte a logicii instituționale, prin tratarea temelor de profil în programele de studiu ale unităţilor 

de formare şi specializare, prin participarea la cursuri de formare și de specializare, seminarii, 

grupuri de lucru, conferințe, ateliere de lucru, programe de pregătire, schimburi de experiență și 

de bune practici la nivel intern şi internaţional. 

 De asemenea, formatorii din cadrul DCCO asigură pregătirea de specialitate pentru alte 

structuri din cadrul IGPR, fiind în măsură să ofere modele de bune practici. 

Pe plan extern, specialiştii antitrafic au participat la cursuri, seminarii, programe de 

pregătire în domeniul combaterii traficului de persoane, organizate la nivel internaţional, precum 

și la realizarea de schimburi de bune practici în domeniile aflate în competenţă, între statele care 

au acumulat expertiză în domeniu. DCCO este în măsură să ofere un model de bune practici şi 

expertiză, la nivel european și internațional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

53 Sursa: DCCO, 2019. 
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1. Măsurarea fenomenelor sociale trebuie să rămână tributară rigorilor științifice, în afara 

cărora rezultatele nu pot fi validate și nu pot valida, atunci când este necesar, 

oportunitatea și definirea politicilor publice, elaborate pentru a ne raporta în mod 

oportun la fenomenul sau fenomenele administrate. 

2. ]n anul 2018 au fost adoptate, prin hotărâre de guvern, Strategia naţională împotriva 

traficului de persoane 2018-2022 şi Planul naţional de acţiune 2018-2020 pentru 

implementarea Strategiei54; 

3. Prin înființarea Comitetului de monitorizare a implementării SNITP (prevăzut de H.G. 

nr. 861/2018) se formalizează, pentru prima dată în România, asumarea la nivel 

național a responsabilităților de coordonare a activităților anti-trafic, desfășurate de toți 

actorii naționali relevanţi, de către un corp de decidenți ce dispun de mijloacele 

instituționale necesare și suficiente pentru a asigura punerea în practică a ansambului 

obiectivelor SNITP și PNA. 

4. În desfășurarea Programului de coordonare a participării victimelor în procesul penal, 

se înregistrează o creștere semnificativă a ratei de participare a victimelor (martori) în 

procesele penale: 349 de victime, identificate în anul 2018 au beneficiat de diferite 

servicii, în cadrul Programului; 

5. Au fost elaborate seturi de instrumente pentru îmbunătățirea implementării Mecanism 

naţional de identificare şi referire a victimelor traficului de persoane; 

6. În domeniul prevenirii traficului de persoane și cooperării cu societatea civilă, au fost 

implementate 36 de campanii și proiecte naţionale şi locale de prevenire a traficului de 

persoane, adresate unui număr de aproximativ 122.000 de beneficiari direcţi; 

7. Responsabilitatea raportării către ANITP - MNIR a oricărei persoane victimă sau 

victimă prezumată a traficului de persoane, aparține acelei persoane sau instituții care 

intră în contact cu acea victimă sau victimă prezumată; 

8. În țară și afara țării, capacitatea de raspuns a autorităților în ceea ce privește 

detectarea și identificarea victimelor este influențată și de limitele competenței sau 

jurisdicției teritoriale a acestora, fapt ilustrat și de datele care arată că majoritatea 

victimelor înregistrate în MNIR reprezintă rezultatul detectarii acestora în țară (90%); 

9. Caracteristicile care definesc victimele traficului de persoane, identificate anul trecut, 

rămân neschimbate față de anii anteriori; 

                                                                 

54 H.G. nr. 861/2018 
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10. Evoluția multianuală a mărimii populației de victime identificate păstrează tendința 

generală descendentă înregistrată în ultimii 11 ani; 

11. Scăderea numărului victimelor se datorează și schimbărilor observate în strategiile 

criminale: în ultimii ani, Poliția Română constată orientarea către infracțiunea de 

proxenetism, victimele fiind racolate în scopul practicării de bună voie a prostituției; 

12. Cererea în continuă creștere, în țările de exploatare, devine tot mai mult un element 

de încurajare pentru persoanele vulnerabile; 

13. În termeni procentuali, 73% dintre victimele înregistrate în MNIR sunt de gen feminin, 

în timp ce ponderea minorilor în totalul victimelor s-a situat în acest an la 42,7% din 

total, față de 51,4% în anul anterior (cu aproape 10% procente mai puțin); 

14. Preponderența exploatării sexuale este întâlnită în rândul victimelor înregistrate în 

MNIR, indiferent de destinația exploatării, internă sau transnațională; 

15. O proporţie semnificativă dintre victime, cu precădere minore, au fost exploatate, în 

anul 2018, pe teritoriul României (244); 

16. Sunt evitate modalităţile de săvârşire a infracţiunii de trafic de persoane prin folosirea 

de ameninţări şi acte de violenţă extremă, răpire şi lipsire de libertate totală, aceste 

practici fiind înlocuite cu adoptarea unor modalități mai puțin agresive de constrângere 

a victimelor; 

17. Instanțele judecătorești au condamnat definitiv 130 de persoane, pentru infracțiuni de 

trafic de persoane. Nu orice persoană trimisă în judecată pentru comiterea unei 

infracțiuni de trafic de persoane (indiferent de forma de participație penală la 

săvârșirea acesteia) este în mod automat condamnată la o pedeapsă cu închisoarea; 

18. În dispunerea unei condamnări, trebuie să țină seama de principiul umanismului, al 

proporționalității dintre gravitatea infracțiunii comise, gradul de implicare al fiecărui 

inculpat în activitatea infracțională și în producerea urmăririi socialmente periculoase. 

 

Pentru ca lupta împotriva traficului de persoane să fie eficientă, sunt cruciale 

eforturile echivalente ale autorităților din țările de origine și din cele de destinație, acolo 

unde exploatarea are loc. 
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Anexa nr. 1 

Activități de cooperare internațională, în materie judiciară, Poliția Română 

 45 comisii rogatorii, solicitate de autorităţile străine şi 23 comisii rogatorii, solicitate 

autorităţilor străine. Schimbul de mesaje şi date de interes operativ a fost derulat prin 

canalele oficiale ale Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională şi prin ofiţerii de 

legătură străini, acreditaţi la Bucureşti; 

 1247 de solicitări internaționale, transmise structurile de combatere a traficului de 

persoane, din care 376 prin ofițerii de legătură străini în România; 

 1447 de solicitări primite, din care 555 de la ofițerii de legătură străini. 


