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INTRODUCERE 

 

  

Traficul de persoane are dimensiuni şi valori care diferă de la o regiune la alta şi, în 

consecinţă, prevenirea şi combaterea acestui fenomen trebuie abordată din perspective multiple. 

Globalizarea criminalităţii a continuat să genereze efecte asupra traficului de fiinţe umane. 

Performanţele tactice ale reţelelor criminale depăşesc frontierele geografice şi de informare 

tradiţionale. Traficanţii de fiinţe umane mobilizează resurse financiare uriaşe pentru stabilirea unor 

strategii transnaţionale extrem de eficiente în scopul creării, reconfigurării şi alimentării unei pieţe 

profitabile în cadrul căreia traficarea persoanelor care trăiesc în condiţii socio-economice şi 

emoţionale precare devine un scop în sine. Aceste premise de vulnerabilitate fac ca cererea 

infractorilor de viitoare victime să fie previzibilă, în timp ce guvernele şi factorii implicaţi din 

cadrul societăţii civile se mobilizează pentru “a ţine pasul” cu performanţele eficiente ale reţelelor 

criminale4.

 

Necesitatea acestui studiu 

Statisticile din România indică o tendinţă crescătoare a traficului în scopul exploatării prin 

muncă al victimelor din România; în anul 2008, din cele 1240 de victime de origine română 

identificate, 716 au fost traficate în scopul exploatării prin muncă în state membre UE precum 

Italia, Spania, Grecia, Cipru, în timp ce statisticile din ţările de destinaţie indică în primul rând 

victime ale exploatării sexuale provenite din România şi Bulgaria. Necesitatea care trebuie abordată 

constă din capacitatea redusă de identificare a victimelor şi de incriminare, precum şi din numărul 

redus de condamnări pentru infracţiunea de exploatare prin muncă, datorită posibilelor lacune 

existente în cadrul instituţional şi legal, precum şi datorită deficienţelor de cooperare şi de 

coordonare a eforturilor organelor de poliţie, ale procurorilor şi ale inspectorilor de muncă din ţările 

de origine, de tranzit şi de destinaţie. O altă problemă o reprezintă incapacitatea de înţelegere de 

către factorii implicaţi a distincţiei dintre traficul în scopul muncii forţate şi contrabanda cu fiinţe 

umane şi angajarea ilegală de forţă de muncă, ce îi împiedică pe aceştia să ia măsuri adecvate de 

asistenţă pentru victime. 

Ofertele de locuri de muncă bine plătite reprezintă principala metodă de recrutare a 

victimelor. Fenomenul este favorizat de conştientizarea redusă a riscurilor de către categoriile 

vulnerabile şi de lipsa de informare a factorilor relevanţi implicaţi din ţările de origine, de tranzit şi 

de destinaţie. 

Statisticile arată că victimele exploatate prin muncă suferă una sau mai multe forme de abuz 

(diferite sancţiuni financiare sau sclavie prin îndatorare, diferite forme de abuz emoţional induse 

acestora de către traficanţi, în primul rând prin ameninţări). Ţinând seama de complexitatea 

fenomenului, este necesară o evaluare a condiţiilor de muncă, a salariilor minime, a legislaţiei 

fiscale şi/sau a legislaţiei privind migraţia. 

Proiectul abordează obiectivul specific al Planului UE5 cu privire la cele mai bune practici, 

standarde şi proceduri pentru combaterea şi prevenirea traficului de fiinţe umane: „prevenirea 

traficului în ţările de origine, de tranzit şi de destinaţie prin creşterea nivelului de conştientizare a 

pericolelor implicate şi popularizarea prevenirii criminalităţii şi a justiţiei penale în cadrul UE, 

inclusiv prin puneri sub acuzare încununate de succes, în scopul descurajării traficanţilor”.

                                                 
4
 Raportul anual referitor la situaţia traficului de persoane pe anul 2010 – ANITP – MAI, România. 

5
 http://eur-lex.europa.eu/. 
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METODOLOGIE 

 

 

În vederea elaborării studiilor naţionale, cercetătorii au aplicat următoarele metode: 

 

1. Analiză legislativă (cercetare documentară
6
/studiu de teren). Cercetătorii au efectuat 

o analiză a legislaţiei în domeniu, precum şi a oricăror altor surse (studii, evaluări externe etc.) în 

vederea examinării şi încadrării obiectului studiului în contextul actual. Această metodă a venit în 

sprijinul informării teoretice din cadrul studiului. 

 

2. Interviuri/chestionare/grupuri de lucru/metoda Delphi/orice alte instrumente bazate 

pe chestionare sau discuţii în concordanţă cu obiectul studiului, respectiv identificarea 

caracteristicilor politicilor din domeniul traficului de persoane în scopul exploatării prin muncă în 

funcţie de nevoile actuale. 

Principalele instrumente utilizate au fost chestionarele şi interviurile, care s-au adresat 

experţilor implicaţi în combaterea traficului de persoane în scopul exploatării prin muncă, atât din 

sectorul public, cât şi cel privat, atât din domeniul combaterii şi prevenirii traficului de persoane cât 

şi din cel al acordării de asistenţă şi protecţie victimelor traficului de persoane. 

Studiul a analizat situaţia traficului de persoane exploatate prin muncă între anii 2009 şi 

2011. 

Studiul transnaţional a fost elaborat pentru identificarea nevoilor din domeniul traficului 

de persoane în scopul exploatării prin muncă: concluziile studiului de faţă vor prezenta elementele 

de bază ale campaniei de prevenire care urmează a fi derulată la nivelul tuturor statelor partenere în 

vederea ridicării nivelului de conştientizare a riscurilor asociate muncii forţate. 

Fiecare capitol cuprinde o sinteză a studiilor naţionale în următoarea ordine: România - ţară 

de origine, Ungaria - ţară de tranzit, Grecia - ţară de destinaţie şi FYROM - stat terţ. 

De asemenea, acestea cuprind prezentări succinte făcute de partenerii noştri în cadrul 

proiectului: Bulgaria - Comisia Naţională pentru Combaterea Traficului de Fiinţe Umane şi Cipru - 

KISA Acţiunea pentru Egalitate, Asistenţă şi Antirasism, care au sporit valoarea studiului. 

Informaţii suplimentare referitoare la studiile naţionale şi rapoartele naţionale ale Bulgariei 

şi Ciprului sunt disponibile pe website-urile partenerilor noştri după cum urmează:  

 http://www.eplo.eu/, http://thb.kormany.hu/, http://www.kisa.org.cy/EN/index.html,  

 http://www.nacionalnakomisija.gov.mk/, http://www.antitraffic.government.bg/en/. 

Concluziile şi recomandările au vizat, în special, acele aspecte referitoare la intensificarea 

cooperării transnaţionale între partenerii din cadrul proiectului, ţinând seama de caracteristicile 

fiecărui stat partener şi având ca scop îmbunătăţirea identificării şi referirii victimelor traficului de 

persoane în scopul exploatării prin muncă. 

Ultima parte a studiului constă în anexe care vor constitui instrumente utile pentru 

activitatea desfăşurată de factorii implicaţi. 

Astfel, Anexa A cuprinde o listă a celor mai importante acte normative care reglementează 

activitatea de prevenire şi combatere a traficului de persoane în scopul exploatării prin muncă, dar şi 

unele domenii conexe. 

Anexa B cuprinde o descriere succintă a principalilor parteneri implicaţi în mecanismul de 

identificare şi referire a posibilelor victime ale traficului de persoane
7
. 

                                                 
6
 Date suplimentare şi analize cu privire la informaţiile existente (legislaţie, lucrări, website-uri, rapoarte şi statistici) 

referitoare la fenomen, la aspectele esenţiale, la distincţiile semnificative şi la punctele forte şi la deficienţele din acest 

domeniu. 
7
 Pentru informaţii suplimentare referitoare la implicarea partenerilor în cadrul mecanismului de identificare şi referire a 

victimelor traficului de persoane, puteţi consulta studiile naţionale ale partenerilor noştri şi rapoartele naţionale ale 

Bulgariei şi Ciprului, care sunt publicate pe website-uri, după cum urmează: http://www.eplo.eu/, 

http://thb.kormany.hu/, http://www.kisa.org.cy/EN/index.html, http://www.nacionalnakomisija.gov.mk/, http://www. 

antitraffic.government.bg/en/. Considerăm că informaţiile cuprinse în studiile naţionale pot fi utilizate în vederea 

http://www.eplo.eu/
http://thb.kormany.hu/
http://www.kisa.org.cy/EN/index.html
http://www.nacionalnakomisija.gov.mk/
http://www.antitraffic.government.bg/en/
http://www.eplo.eu/
http://thb.kormany.hu/
http://www.kisa.org.cy/EN/index.html
http://www.nacionalnakomisija.gov.mk/
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Anexa C cuprinde o listă de criterii care pot fi utilizate în vederea identificării victimelor 

traficului de persoane în scopul exploatării prin muncă. 

Considerăm că această listă întocmită de Organizaţia Internaţională a Muncii şi adusă în 

atenţia noastră de D-na Sanija BURAGEVA - FYROM
8
 ar trebui inclusă pe agenda seminariilor şi 

atelierelor regionale organizate în cadrul proiectului “Abordare integrată pentru prevenirea 

exploatării prin muncă în ţările de origine şi în cele de destinaţie”, atât în scopul extinderii 

acesteia, cât şi în cel al distribuirii, în vederea îmbunătăţirii identificării posibilelor victime. 

 Bibliografia este prezentată în cadrul materialelor care stau la baza studiilor naţionale. 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
stabilirii şi operării unei reţele de experţi – acesta fiind unul dintre rezultatele proiectului “Abordare integrată pentru 

prevenirea exploatării prin muncă în ţările de origine şi în cele de destinaţie”. 
8
 Studiul naţional privind caracteristicile politicilor publice din domeniul traficului de persoane în scopul exploatării 

prin muncă - FYROM, Sanija BURAGEVA, website: http://www.nacionalnakomisija.gov.mk/. 

http://www.nacionalnakomisija.gov.mk/
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CAPITOLUL I 

ROMÂNIA - ŢARĂ DE ORIGINE 

ASPECTE REFERITOARE LA SITUAŢIA TRAFICULUI DE PERSOANE ÎN SCOPUL 

EXPLOATĂRII PRIN MUNCĂ 
 

 

  

SECŢIUNEA 1: ASPECTE GENERALE 

 

1.1. Aspecte juridice/cadrul legal 

La nivel regional, criza financiară din ultimii ani a favorizat o creştere semnificativă a 

numărului victimelor traficului de fiinţe umane în scopul exploatării prin muncă. La nivel naţional, 

perioada 2009 - 2011 s-a caracterizat printr-o activitate susţinută de modernizare a cadrului legal, 

urmărindu-se, în primul rând, clarificarea atribuţiilor şi responsabilităţilor structurilor cu 

competenţe în domeniu, corelarea domeniilor secundare, precum şi armonizarea acestuia cu 

documentele relevante ale Uniunii Europene. Aderarea României la Uniunea Europeană a implicat 

armonizarea legislaţiei naţionale, adaptarea structurilor şi mecanismelor administraţiei publice 

naţionale şi, în acelaşi timp, dezvoltarea capacităţii administrative şi legale de implementare a 

legislaţiei comunitare. România a adoptat treptat un ansamblu de măsuri legislative în vederea 

creării şi consolidării continue a mecanismului naţional, în contextul intensificării cooperării 

internaţionale în scopul prevenirii şi combaterii traficului de persoane
9
. 

Legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane,
10

 cu 

Regulamentul de aplicare
11

al acesteia, precum şi Strategia naţională împotriva traficului de 

persoane (SNITP)
12

 reprezintă cadrul legal al activităţii de prevenire şi combatere a traficului de 

persoane, precum şi cel pentru acordarea de protecţie şi asistenţă victimelor acestui fenomen. 

România a semnat, ratificat şi implementat majoritatea instrumentelor europene şi 

internaţionale din domeniul prevenirii şi combaterii traficului de persoane în scopul exploatării prin 

muncă
13

. În momentul de faţă, se află în derulare implementarea Directivei 2011/36/UE a 

Parlamentului European şi a Consiliului din data de 5 aprilie 2011 privind prevenirea şi combaterea 

traficului de persoane şi protejarea victimelor acestuia, precum şi înlocuirea Deciziei-cadru 

2002/629/JAI a Consiliului European. 

 

 RECOMANDĂRI 

 Ţinând seama de anumite schimbări instituţionale şi legislative care au avut loc din anul 

2003 şi până în prezent, este necesară o reevaluare a Hotărârii de Guvern  nr. 299/13.03.2003 

privind aprobarea punerii în aplicare a Legii nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea 

traficului de persoane, în vederea modificării şi completării acestei reglementări. 

 Chiar dacă beneficiem de o lege care guvernează Mecanismul naţional de identificare şi 

referire a victimelor traficului de fiinţe umane, considerăm că aceasta necesită a fi completată cu 

informaţii detaliate referitoare la anumite proceduri de identificare şi referire a victimelor, astfel 

                                                 
9
 Studiul naţional cu privire la caracteristicile politicilor publice din România din domeniul traficului de persoane în 

scopul exploatării prin muncă - http://anitp.mai.gov.ro/ro/. 
10

 Principalul instrument al politicilor penale din domeniul traficului de persoane, care include atât norme privind 

incriminarea, cât şi prevederi privind definirea anumitor termeni şi expresii utilizate, aspecte legate de prevenire şi de 

asistarea victimelor, menţionând în acelaşi timp instituţiile responsabile, inclusiv pe cele de la nivel internaţional.   
11

 Publicată în Monitorul Oficial nr. 206 din data de 31.03.2003. 
12

 Hotărârea de Guvern (H.G.) nr. 1654/2006 privind aprobarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane 

(SNITP) 2006 - 2010, H.G. nr. 1720/2006 privind aprobarea Planului naţional de acţiune pentru perioada 2006 – 2007 

privind implementarea SNITP în perioada 2006 – 2010. Planul naţional de acţiune pentru perioada 2008 – 2010 privind 

implementarea SNITP prezintă informaţii generale relevante, principalele arii de acţiune şi obiective strategice din 

domeniul traficului de persoane. 
13

 Anexa A: Lista instrumentelor juridice din domeniul traficului de fiinţe umane şi al exploatării prin muncă. 

http://anitp.mai.gov.ro/ro/
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încât aceasta să fie una standard şi, de asemenea, se recomandă detalierea listei de indicatori şi în 

funcţie de forma specifică de exploatare, inclusiv exploatarea prin muncă. 

 De asemenea, ar trebui să avem în vedere şi efectele intrării în vigoare a noului Cod 

penal (Legea nr. 286/17.07.2009). 

 Evaluarea tuturor actelor normative privind prevenirea şi combaterea traficului. 

 

1.2. Cadrul instituţional naţional 
Capacitatea de reacţie la problema traficului este coordonată în primul rând de cadrul legal, 

care le dă posibilitatea instituţiilor de stat să îşi adapteze structura organizatorică şi resursele astfel 

încât să-şi dezvolte capacitatea de reacţie la pericolul şi riscurile ridicate de această formă de 

criminalitate pentru societate şi pentru indivizi. 

În general, adaptarea aspectelor legale şi instituţionale de această natură reprezintă o reacţie 

la problema în cauză. Trebuie menţionat faptul că legislaţia şi modalitatea de lucru actuală a 

instituţiilor implicate a condus la o reacţie instituţională suficient de coerentă şi coordonată, care a 

facilitat înregistrarea unei tendinţe pozitive a eforturilor de reducere a traficului de fiinţe umane. 

Numărul mare al instituţiilor implicate în prevenirea şi combaterea traficului de persoane 

poate fi explicat prin amploarea şi complexitatea fenomenului, atât la nivel naţional, cât şi 

internaţional. Fiecărei instituţii i s-au repartizat prin lege atribuţii legate de prevenirea şi combaterea 

traficului, atribuţii care pot fi duse la îndeplinire unilateral sau prin cooperare instituţională. 

La nivel naţional, parteneriatele dintre instituţii publice, sindicate, angajatori şi                 

ONG-uri s-au dovedit a reprezenta unul dintre elementele esenţiale pentru desfăşurarea, 

coordonarea şi evaluarea unitară a activităţilor de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane 

în scopul exploatării prin muncă. 

Unul dintre factorii majori implicaţi în ameliorarea reacţiei instituţionale este Grupul 

Interministerial de Lucru (GIL), care urmăreşte de asemenea să faciliteze cooperarea 

interinstituţională, inclusiv cu societatea civilă. Activitatea grupului este susţinută de echipele de 

combatere a traficului de la nivel local, coordonate de raportorul judeţean. 

Fiecare instituţie publică
14

 responsabilă de prevenirea şi combaterea traficului este 

reprezentată în cadrul GIL de un membru permanent
15

şi de un membru supleant; ONG-urile pot 

participa cu reprezentanţi cu experienţă, însă fără a avea drept de vot. 

Răspunsurile la chestionarul de evaluare elaborat de către Grupul de Experţi privind 

Combaterea Traficului de Persoane (GRETA), cum ar fi evaluarea calitativă a impactului Strategiei 

naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2006-2010, managementul traficului de 

fiinţe umane sau elaborarea Strategiei împotriva traficului de persoane pentru perioada 2012-2016, 

toate constituind exemple de subiecte care au fost puse în discuţie în cadrul reuniunilor GIL. 

Comitetul Naţional Director pentru Prevenirea şi Combaterea Exploatării Copiilor 

prin Muncă (CND), înfiinţat prin Hotărârea de Guvern nr. 617/2004, cu modificări şi completări, 

ca organism ministerial de coordonare şi monitorizare a programelor şi activităţilor desfăşurate în 

România pentru prevenirea şi eliminarea formelor de exploatare a copiilor prin muncă, inclusiv a 

traficului de copii, funcţionează sub coordonarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale 

şi Persoanelor Vârstnice, respectiv a Subcomitetului pentru Prevenirea şi Combaterea Traficului de 

Copii, grup de lucru interinstituţional cu statut consultativ în ceea ce priveşte acordarea de protecţie 

şi asistenţă copiilor victime ale traficului, organizat la nivel de experţi şi care funcţionează în cadrul 

CND - Direcţia pentru Protecţia Copilului - DPC. 

Instituţia Raportorului Naţional. În conformitate cu Convenţia de la Varşovia, România a 

adoptat recomandarea privind elaborarea raportului naţional, care este util şi necesar datorită 

independenţei şi autorităţii acestuia, constituind un obiectiv al noului document strategic. În 

prezent, ANITP şi-a asumat responsabilităţile în acest sens. Cu toate acestea, este necesară 

                                                 
14

 A se vedea Anexa B – Registrul datelor de contact ale partenerilor instituţionali şi neguvernamentali cu competenţe în 

ceea ce priveşte identificarea şi referirea victimelor traficului. 
15

 În absenţa acestuia, va participa membrul supleant (persoana desemnată de instituţie să ţină locul membrului 

permanent atunci când acesta este absent). 
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înfiinţarea Instituţiei Raportorului Naţional, care poate fi reprezentată fie de o instituţie publică (de 

exemplu: ANITP), fie de o persoană independentă. 

Grupul parlamentar pentru combaterea traficului de fiinţe umane din cadrul 

Parlamentului României a fost înfiinţat în anul 2009, pe baza unei iniţiative pozitive, care a 

influenţat cooperarea şi a susţinut, prin mijloace parlamentare, activităţile instituţiilor competente 

de focalizare şi îmbunătăţire a acţiunilor factorilor implicaţi din toate sectoarele administraţiei 

publice şi ale societăţii civile. La nivelul Uniunii Europene şi al statelor membre, grupul 

parlamentar pentru combaterea traficului de fiinţe umane a susţinut perspectiva naţională asupra 

propunerilor UE, asigurând reprezentarea şi reflectarea corespunzătoare a eforturilor naţionale 

pentru combaterea traficului de fiinţe umane. 

Înainte de înfiinţarea ANITP, rolul ONG-urilor, în calitate de reprezentanţi ai societăţii 

civile, a fost unul decisiv în ceea ce priveşte participarea la implementarea politicilor pentru 

prevenirea traficului şi asistarea victimelor. Prin angajarea de resurse umane şi financiare, prin 

dezvoltarea de mecanisme de management şi de instrumente de finanţare, în ţară şi în afara acesteia, 

o serie de ONG-uri au dezvoltat servicii specializate în asistarea victimelor traficului, au iniţiat şi 

implementat programe pentru prevenirea victimizării, au abordat un număr semnificativ de 

potenţiale victime ale traficului în scopul exploatării prin muncă, pentru servicii sexuale sau alte 

forme de exploatare. 

Mecanismele de cooperare dezvoltate între ONG-uri şi instituţiile publice învestite prin lege 

cu atribuţii în domeniul traficului de fiinţe umane (prevenirea, combaterea şi acordarea de asistenţă 

victimelor) au adus cu sine efecte importante de-a lungul anilor, îndeosebi în anii din urmă, odată cu 

înfiinţarea ANITP ca autoritate centrală în domeniul prevenirii victimizării şi coordonării serviciilor 

de asistenţă acordată victimelor. În anii 2008 şi 2009, mai multe organizaţii au obţinut resurse 

financiare - prin intermediul Programelor de Interes Naţional implementate de ANITP, cu fonduri 

publice, reuşind să acopere o parte din costurile prognozate pentru asistarea victimelor. 

Organizaţiile internaţionale deţin de asemenea un rol de coordonare, prin sprijinirea ONG-

urilor, stimularea interesului şi a implicării guvernului, furnizarea de informaţii, încurajarea 

cooperării, precum şi prin faptul că activează în calitate de donatori pentru proiecte naţionale sau 

locale. 

Eforturile ANITP şi ale organizaţiilor societăţii civile de promovare a bunelor practici de 

parteneriat au avut efecte benefice asupra continuării derulării programelor de asistenţă a victimelor 

traficului, precum şi a proiectelor/programelor din domeniul prevenirii victimizării. În acelaşi timp, 

limitele impuse de lipsa de resurse financiare au generat dificultăţi legate de continuarea 

programelor de prevenire şi de asistare a victimelor pregătite de unele organizaţii. 

Din informaţiile puse la dispoziţie de unele ONG-uri, activităţile de cooperare ale acestora 

pot fi rezumate după cum urmează: 

Cooperarea interinstituţională constituie pilonul de bază pentru desfăşurarea, coordonarea şi 

evaluarea unitară a activităţilor de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane. În acest sens, 

autorităţile publice cooperează permanent cu ONG-uri şi organizaţii interguvernamentale române şi 

străine, în scopul desfăşurării de activităţi specifice prevenirii traficului de persoane, în special 

legate de ridicarea nivelului de conştientizare a opiniei publice asupra traficului de fiinţe umane şi a 

consecinţelor acestuia. 

Abordările vizate pentru controlul fenomenului, înţelegerea naturii şi complexităţii acestuia 

în vederea reducerii numărului victimelor traficului în scopul exploatării prin muncă au deţinut un 

loc important în cadrul calendarelor guvernelor, instituţiilor publice şi ale organizaţiilor societăţii 

civile. Necesitatea de focalizare asupra prevenirii criminalităţii constituie o problemă care priveşte 

întreaga societate, o activitate care trebuie desfăşurată într-o manieră sistematică şi coordonată, prin 

utilizarea tuturor resurselor sociale, îndeosebi în cazul traficului. În acest sens, există o cooperare 

activă între instituţii, autorităţile de stat şi organizaţiile neguvernamentale în domeniul prevenirii şi 

combaterii acestui fenomen, indiferent de forma pe care o ia acesta. 

Cooperarea interinstituţională s-a menţinut atât la nivel naţional, cât şi internaţional în 

primul rând datorită participării personalului ANITP, de la nivel central şi teritorial, la o serie de 



14 

conferinţe, vizite de studiu şi seminarii/sesiuni de pregătire profesională care au contribuit la 

îmbogăţirea cunoştinţelor acestuia în domeniul prevenirii traficului de fiinţe umane, precum şi 

datorită cooperării naţionale şi transnaţionale cu ONG-uri, organizaţii internaţionale şi alte instituţii, 

în cadrul proiectelor şi programelor concepute pentru perfecţionarea cunoştinţelor şi a 

competenţelor lucrătorilor, pentru susţinerea schimburilor de experienţă şi a celor mai bune practici, 

pentru eficientizarea procedurilor de lucru cu victimele traficului, în funcţie de caracteristicile 

acestora, sau pentru alinierea la caracteristicile specifice ale serviciilor acordate victimelor. 

 

 CONCLUZII 
Una dintre principalele probleme din acest domeniu, definită în cadrul procesului de 

elaborare a Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2012-2016, care a 

avut loc spre sfârşitul anului 2011, o constituie "capacitatea limitată de reacţie împotriva traficului, 

în concordanţă cu caracteristicile acestuia, din domeniile naţionale de acţiune". Analiza cadrului 

legal existent şi a activităţilor de combatere a traficului desfăşurate, precum şi reuniunile de lucru cu 

reprezentanţi ai instituţiilor publice şi ai ONG-urilor cu atribuţii în domeniul traficului au condus la 

identificarea următoarelor probleme: 

 Numărul redus de servicii specializate de asistenţă a victimelor traficului şi existenţa 

unor discrepanţe în ceea ce priveşte organizarea şi funcţionarea acestora 
Repartizarea teritorială actuală a centrelor rezidenţiale destinate victimelor adulte ale 

traficului este ineficientă în ceea ce priveşte asigurarea nevoilor individuale ale acestora. Domiciliul 

persoanei, care reprezintă unul dintre criteriile de eligibilitate care condiţionează accesul acesteia la 

serviciile sociale furnizate de autorităţile locale, constituie un impediment în ceea ce priveşte 

acordarea de protecţie şi asistenţă victimelor traficului în centre specializate. 

De asemenea, serviciile de probaţiune care dispun de capacitatea de a acorda consiliere şi 

alte tipuri de asistenţă victimelor traficului nu pot avea o reacţie promptă şi adecvată la nevoile 

acestor categorii de persoane. Aceasta se datorează faptului că numărul victimelor care se adresează 

serviciilor de probaţiune este foarte redus, fiind cunoscut faptul că acestea lucrează cu infractorii şi, 

pe de altă parte, nu toate serviciile de probaţiune dispun de personal calificat în consiliere 

psihologică, iar personalul care deţine o astfel de calificare nu are acreditarea necesară pentru a 

acorda consiliere psihologică. Prin urmare, în acest moment, serviciile de probaţiune, chiar dacă 

sunt autorizate în mod legal să acorde asistenţă victimelor traficului, cel mai adesea îndrumă 

victimele către alte instituţii sau organizaţii care pot răspunde nevoilor specifice ale acestora. 

 Capacitatea redusă de implementare a Mecanismului naţional de identificare şi 

referire a victimelor traficului 
Observarea activităţilor de repatriere şi referire spre asistenţă a victimelor, în special 

particularităţile etapelor parcurse şi actorii implicaţi, au relevat faptul că, la nivelul instituţiilor 

responsabile cu implementarea Mecanismului naţional de identificare şi referire a victimelor 

traficului de persoane, prevederile acestui document nu sunt cunoscute suficient sau există unele 

neclarităţi privind atribuţiile de identificare şi referire a victimelor traficului de persoane. Lipsa unor 

standarde pentru realizarea evaluărilor de risc privind victimele traficului de persoane identificate şi 

a unor standarde privind repatrierea asistată a acestora determină unele întârzieri în identificarea 

celor mai potrivite măsuri de protecţie şi asistenţă. De asemenea, indicatorii pentru identificarea 

posibilelor victime nu sunt adaptaţi în funcţie de tipul de exploatare, respectiv exploatarea prin 

muncă - în cazul studiului de faţă. 

 Capacitate restrânsă la nivelul autorităţilor de aplicare a legii de evaluare, 

anticipare şi răspuns faţă de evoluţia tipologiilor acţiunilor infracţionale din domeniul 

traficului 
Problema menţionată este determinată de limitele existente în planul resurselor umane, 

financiare sau logistice care au favorizat cantonarea în practici uzuale de reacţie faţă de problema 

traficului care se bazează într-o măsură ridicată pe capacitatea individuală a investigatorilor de a 

gestiona soluţionarea cazurilor. Inovarea şi iniţiativa în acest domeniu se impun a fi stimulate atât 
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prin utilizarea pe scară largă a instrumentelor moderne de management al informaţiei, cât şi prin 

abordarea transfrontalieră a demersului judiciar. 

 Lipsa unor raportări ori raportările incomplete/tardive ale instituţiilor cu atribuţii 

în domeniu privind activităţile desfăşurate şi rezultatele obţinute 

Asumarea parţială sau neasumarea responsabilităţii colectării datelor de interes de către 

instituţii pe domeniile de acţiune, impietează asupra ritmului de agregare a informaţiilor şi de 

evaluare a situaţiei traficului de persoane în România, determinând o capacitate redusă de răspuns 

în termene la cerinţele privind raportările pe acest domeniu, afectând astfel calitatea acestora. 

 Absenţa unui observator neutru al implicaţiilor şi rezultatelor politicilor publice pe 

domeniul traficului, învestit cu autoritatea şi independenţa necesară, în măsură să realizeze 

evaluările şi să formuleze recomandările asupra eficienţei şi sustenabilităţii demersului anti-

trafic la nivel naţional 

Divergenţele de opinie între aparatul instituţional şi societatea civilă cu privire la rezultatele 

şi direcţiile de acţiune în efortul depus pentru prevenirea şi combaterea traficului dar şi pentru 

asistarea victimelor acestuia sunt în mod frecvent lipsite de efecte  pozitiv-constructive în absenţa 

unui arbitraj echidistant care ar putea fi oferit de Instituţia Raportorului Naţional. Arbitrajul oferit 

de acest din urmă organism ar avea ca efect îmbunătăţirea coordonării şi sinergiei acţiunilor celor 

două segmente sociale pentru ca activităţile de combatere să atingă nivelul de eficienţă dorit. 

 

 RECOMANDĂRI 

1. Îmbunătăţirea implementării Mecanismului naţional de identificare şi referire a victimelor 

traficului nu doar prin creşterea nivelului de conştientizare şi prin pregătirea personalului implicat 

în identificare şi referire, ci şi prin intermediul unei cooperări interinstituţionale efective. 

2. Dezvoltarea capacităţii de punere în aplicare a legislaţiei referitoare la evaluarea, 

anticiparea şi reacţia la evoluţia tipologiilor de acţiuni infracţionale aferente traficului. 

3. Ameliorarea colectării, procesării şi analizării datelor şi, de asemenea, a activităţilor de 

diseminare a informaţiilor instituţiilor responsabile de implementarea politicilor din domeniul 

traficului în scopul exploatării prin muncă. 

4. Crearea şi implementarea instituţiei raportorului naţional în calitate de observator neutru, 

care să urmărească implicaţiile şi rezultatele politicilor publice din domeniul traficului şi care să 

dispună de autoritatea şi independenţa necesară pentru a evalua şi a face recomandări cu privire la 

eficienţa şi viabilitatea abordării combaterii traficului la nivel naţional. 

5. Intensificarea şi întărirea cooperării cu organizaţiile neguvernamentale angajate în 

prevenirea traficului şi asistenţa victimelor trebuie să rămână o prioritate, deoarece ONG-urile 

susţin combaterea acestui fenomen în mod activ şi eficient. 

6. O altă recomandare se referă la necesitatea întăririi colaborării cu organizaţiile 

publice/private, naţionale şi/sau internaţionale care activează în domeniul migraţiei, în cel al 

ocupării forţei de muncă şi în cel al formării profesionale, în vederea promovării migraţiei legale şi 

a ridicării nivelului de conştientizare al opiniei publice cu privire la condiţiile de muncă în 

străinătate, la drepturile fiecărui lucrător şi la riscurile asociate "muncii la negru". 

 

   

SECŢIUNEA 2: SITUAŢIA ACTUALĂ. CARACTERISTICILE TRAFICULUI DE FIINŢE 

UMANE ÎN SCOPUL EXPLOATĂRII PRIN MUNCĂ 

 

2.1. Analiza cauzelor şi condiţiilor care generează şi facilitează traficul în scopul 

exploatării prin muncă 
La nivel regional, criza financiară din ultimii ani a favorizat o creştere a numărului 

victimelor traficului în scopul exploatării prin muncă. 

Statisticile bazate pe cazurile soluţionate de autorităţile de aplicare a legii reliefează evoluţii 

ascendente ale traficului de fiinţe umane în scopul exploatării prin muncă într-o serie amplă de 

sectoare legale şi ilegale, printre care se numără agricultura, horticultura şi industria alimentară, 



16 

serviciile de curăţenie, construcţiile, serviciile menajere, industria divertismentului (în special în 

rândul artiştilor: dansatori, animatori, de exemplu, în parcuri de distracţii), industria hotelieră, 

centrele de îngrijire, restaurantele, serviciile de catering sau întreprinderile mici în care se utilizează 

munca fizică. 

În acest context, sunt necesare politici unitare pentru prevenirea şi combaterea traficului în 

scopul exploatării prin muncă. 

În *agricultură*, lucrătorii trebuie să muncească din greu acolo unde este nevoie de forţă 

de muncă sezonieră pentru a profita la maximum de astfel de perioade. 

Datorită complexităţii acestuia, problemele de contractare şi de sub-contractare din 

domeniul *construcţiilor* sunt un lucru absolut obişnuit, iar lucrătorii nu beneficiază de protecţie. 

Lucrătorii sezonieri sunt angajaţi de întreprinderi mici care acţionează în calitate de sub-contractanţi 

ai companiilor medii/mari care nu se conformează cu legislaţia muncii şi cu nici una dintre 

condiţiile prevăzute în contractele pe care aceştia le-au semnat cu lucrătorii recrutaţi. Adesea, se 

operează deduceri ilegale din salariile acestora. 

În domeniul *industriei textile şi confecţiilor*, întreprinderile mici, adesea clandestine, 

eludează reglementările naţionale şi chiar dacă lucrătorii primesc salarii foarte mici, acestora nu le 

este permis să plece. De obicei, aceştia au datorii de restituit pentru transport şi angajare. 

Un alt sector care ridică riscuri însemnate de muncă forţată este cel al *serviciilor 

menajere*. Multe femei consideră acest tip de activitate ca fiind unica posibilitate de a pleca în 

străinătate şi de a emigra şi, adesea, acestea pleacă pe baza anunţurilor făcute de agenţiile de 

recrutare care le întocmesc contractele. Odată sosite, acestea descoperă că nu beneficiază de 

libertatea de a schimba angajatorul, că primesc un salariu foarte mic sau nu sunt plătite deloc şi că 

nu beneficiază de asigurare medicală, concediu de maternitate sau de odihnă. Datorită caracterului 

neprotejat al muncii acestora şi relaţiei foarte apropiate cu angajatorul - care adesea locuieşte în 

aceeaşi casă - acestea suferă de izolare socială. Datorită faptului că acestea nu vorbesc limba şi, în 

cazul în care nu au o situaţie legală, acestea sunt cu uşurinţă înşelate de angajatori, care le ţin în 

condiţii abuzive. Serviciile menajere reprezintă un sector greu de urmărit şi de controlat. 

În particular, munca forţată este determinată de natura relaţiei dintre persoana în cauză şi 

angajator. Aceasta implică restricţii asupra libertăţii de circulaţie, confiscarea documentelor de 

identitate, proferarea de ameninţări cum ar fi ameninţări cu violenţa sau cu denunţarea persoanei 

către autorităţile din domeniul imigraţiei la adresa imigranţilor care se plâng de standardele de trai 

şi de condiţiile de muncă. 

Unul dintre mijloacele cele mai răspândite de control asupra victimelor îl constituie sistemul 

“sclaviei prin îndatorare” care, din punct de vedere juridic, reprezintă starea sau condiţia care 

rezultă în urma unui angajament asumat de către debitor de a restitui o datorie prin servicii prestate 

personal sau de o persoană asupra căreia acesta are autoritate ca garanţie în contul acelei datorii, în 

cazul în care valoarea acestor servicii, evaluate în mod rezonabil, nu are capacitatea de a acoperi 

datoria sau în care durata sau natura acestor servicii este limitată. În practică, sistemul "sclaviei prin 

îndatorare" apare atunci când o persoană devine garanţie în contul unei datorii sau al unui 

împrumut. În cazurile de trafic, exploatatorii ţin victimele în această stare de sclavie în contul 

datoriei ca urmare a faptului că acestora li se cere să achite sume exorbitante pentru transportul la 

locul de destinaţie. Mai mult decât atât, la acestea se adaugă rate exorbitante ale dobânzilor şi 

costuri exagerate care trebuie achitate pentru hrană, cazare şi îmbrăcăminte. Acesta este unul dintre 

principalele mecanisme utilizate de traficanţi pentru a-şi abuza şi controla victimele. Cel mai 

adesea, victimele nu îşi dau seama că această metodă este nedreaptă şi ilegală, deoarece acestea 

cred că ea face parte dintr-o tranzacţie consensuală, bazată pe preţuri corecte sau aproape corecte. 

Sistemele de înregistrare a contractelor de îndatorare sunt ilegale, deoarece ţinerea unei 

persoane drept garanţie în contul unei datorii constituie rezultatul înşelăciunii cu privire la 

drepturile lucrătorului. Aceasta se încadrează în categoria infracţiunilor de obţinere de foloase 

pecuniare sau de servicii prin înşelătorie, care este ilegală în majoritatea statelor. 

La nivel internaţional, există un acord care stipulează că munca forţată nu este legată de 

tipul de activitate/muncă pe care persoana o prestează. Munca forţată se regăseşte în sectoare legale 
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şi ilegale ale economiei, în tipul de exploatare sexuală în scopuri comerciale şi în organizarea 

activităţilor ilegale. Prin urmare, un lucrător agricol sau unul de pe un şantier de construcţii s-ar 

putea afla sau nu într-o situaţie de muncă forţată. Nu tipul de activitate pe care îl prestează, ci 

condiţiile pe baza cărora lucrează aceştia fac diferenţa. În această metodă de trafic pot fi implicate 

persoane fizice (agenţi de recrutare complici, care fac abuz de funcţie în cadrul autorităţilor 

administrative ale statului vizat) şi persoane juridice (companii hoteliere, de divertisment, agenţii de 

turism, companii de transport, companii angajatoare etc.). 

Analiza studiilor de caz şi a statisticilor implementate la nivelul ANITP a dat posibilitatea 

structurării unor categorii de cauze şi condiţii care generează şi susţin traficul de persoane. Situaţia 

este precară în ceea ce priveşte stabilirea motivului cel mai frecvent, fiind combinată adesea cu o 

lipsă de perspectivă de îmbunătăţire a acestei situaţii. Inegalităţile privind dezvoltarea economică 

între state determină oamenii să-şi părăsească ţara de origine pentru a căuta un loc de muncă mai 

bine plătit în străinătate. Recesiunea economică ce afectează statele conduce la standarde mai 

scăzute de trai pentru grupurile sociale mai puţin favorizate. În statele de origine, din cauza 

discriminării, femeile nu beneficiază întotdeauna de aceleaşi oportunităţi profesionale sau 

economice ca şi bărbaţii, sunt mai afectate de sărăcie, şi le pot determina să-şi dorească să plece în 

străinătate pentru a-şi căuta un loc de muncă. 

Chiar dacă amploarea traficului a devenit din ce în ce mai vizibilă, cel puţin la nivelul 

capacităţii de gestionare a situaţiei, continuă să existe informaţii insuficiente la nivelul companiilor 

cu privire la riscurile şi situaţiile traumatizante cu care se confruntă persoanele traficate şi, în acelaşi 

timp, cu privire la metodele uzuale ale traficanţilor de recrutare a victimelor. Cea mai frecventă 

metodă o constituie recrutarea prin promisiuni false privind asigurarea de locuri de muncă legale, 

bine plătite în străinătate şi aceasta continuă să persiste, deoarece victimele recrutate au un nivel 

scăzut de educaţie, nu pot percepe neconcordanţele din argumentele traficanţilor şi sunt incapabile 

să solicite informaţii suplimentare şi, chiar dacă ar dori să facă acest lucru, nu ar şti de unde să le 

obţină. Companiile care derulează contracte comerciale care promit diverse plasamente de servicii 

în Occident nu sunt verificate în ceea ce priveşte corectitudinea informaţiilor furnizate. 

Legislaţia penală insuficient armonizată care abordează acest fenomen din diferite 

perspective, eficienţa redusă a controlului din acest domeniu, compensată prin acţiuni mai bine 

organizate de criminalitate transfrontalieră, precum şi exploatarea rapidă a deficienţelor existente 

constituie, de asemenea, cauze ale proliferării traficului de fiinţe umane. Lipsa unui control eficient 

în acest domeniu se reflectă în nivelul ridicat al escamotării sub masca legalităţii, al proliferării de 

către agenţiile de modeling al traficului artistic şi al plasării forţei de muncă în străinătate de către 

agenţiile matrimoniale. 

O ţară cu frontierele deschise este expusă la efectele favorabile ale culturii şi civilizaţiei 

mondiale şi, în acelaşi timp, la criminalitate organizată internaţională. Traficul de fiinţe umane, ca 

formă de crimă organizată, are nevoie de pieţe noi, reţele noi de canale necontrolate, dispunând de o 

viteză de plasare şi de o capacitate de adaptare extraordinară şi având stabilite scopuri financiare 

adecvate. 

 

2.2. Evoluţie. Tendinţe. Mod de operare. 
Traficul de fiinţe umane continuă să includă toate formele de muncă forţată, sclavie şi robie 

în toate ramurile industriale şi agricole. 

Recesiunea economică înregistrată atât la nivel european, cât şi internaţional a favorizat 

fenomenul traficului de persoane prin muncă forţată, fapt care a dus la o scădere a calităţii vieţii, 

conducând astfel la asumarea unor riscuri mai mari de către persoanele afectate de pierderea locului 

de muncă. 

Între timp, implementarea corespunzătoare a politicilor publice de combatere a acestui 

fenomen, în special în ceea ce priveşte calificarea corespunzătoare a specialiştilor din domeniul 

identificării, investigării şi prevenirii traficului, a condus la o creştere a numărului victimelor 

identificate pe parcursul perioadei analizate. 
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În perioada 2009 - 2011, numărul victimelor exploatate prin muncă continuă să reprezinte 

jumătate din numărul total al victimelor identificate, cele mai multe dintre acestea fiind obligate să 

lucreze în agricultură, horticultură şi prelucrare alimentară, construcţii, servicii de curăţenie, servicii 

menajere (menaj la domiciliu), hoteluri, restaurante şi servicii de catering şi în industria de 

divertisment (în special artişti, dansatori, animatori în cluburi de noapte, parcuri de distracţii etc.). 

Cea mai frecvente metode de recrutare continuă să fie abordarea directă de către recrutor şi 

anunţurile. 

Cele mai multe victime sunt cetăţeni români exploataţi prin muncă în străinătate, numărul 

cazurilor de cetăţeni români exploataţi pe teritoriul României fiind unul nesemnificativ
16

. 

Principalele ţări de destinaţie în scopul exploatării prin muncă sunt Spania, Republica Cehă, 

Grecia, Cipru şi Germania. 
Cea mai vulnerabilă categorie este cea a persoanelor cu vârste cuprinse între 26 şi 40 de ani, 

respectiv bărbaţi, cu educaţie gimnazială, care provin din zonele rurale. 
Deşi impactul crizei economice din România a determinat o scădere a volumului serviciilor 

acordate cetăţenilor, dificultăţile întâmpinate în acordarea asistenţei victimelor traficului şi în 

respectarea drepturilor acestora au putut fi surmontate prin efortul colectiv al celor implicaţi. Au 

fost identificate resursele necesare repatrierilor, acordării protecţiei şi asistenţei în regim de urgenţă, 

precum şi includerii victimelor în programe de integrare socio-profesională şi de psihoterapie. 

 „Radiografia” făcută din perspectiva analizei proceselor de acompaniere a victimelor 

traficulu de persoane indică faptul că problemele legale au reclamat soluţii legale, cele de gen au 

reclamat soluţii motivate de abordările „gender sensitive”, după cum consecinţele în plan emoţional, 

psihologic sau general-social cărora victimele le-au făcut faţă şi-au căutat şi găsit răspunsuri în 

abordări individualizate, respondente nevoilor particulare care au alcătuit totalitatea nevoilor unei 

victime sau alteia. Cele două largi perspective generale de definire şi de abordare a fenomenului 

traficului de persoane, cea legală şi cea umanistă, au deschis câte o perspectivă de raportare a 

organismului social la victime, prin actorii săi relevanţi şi, în mod corespondent, două matrice 

teoretice şi funcţionale/operaţionale care au dat sens acompanierii victimelor în parcursul lor către 

redobândirea controlului propriilor vieţi psiho-somatice, sociale, economice, culturale. În perioadele 

de custodie şi repatriere de prea puţine ori le sunt oferite victimelor oportunităţi de asistenţă care să 

răspundă nevoilor lor acute, realitate ce adaugă un stres major condiţiei de victimă a unui sindrom 

psihopatologic. 

Asistenţa victimelor, fie că a fost oferită de către sistemul public ori de către cel al societăţii 

civile, a fost fundamental orientată de principiile enunţate în art. 12 al Convenţiei de acţiune a 

Consiliului Europei împotriva traficului de fiinţe umane
17

. O varietate de factori au influenţat 

rezistenţa individuală a victimelor şi abilităţile lor de readaptare funcţională la realitatea mediului 

proxim în care trăiesc (severitatea şi întinderea temporală a traumei, calitatea suportului social 

primit etc.). 

Sistemul românesc de justiţie penală şi autorităţile de aplicare a legii sunt faţă în faţă cu 

dificultăţi consistente în registrul prevenirii şi controlului fenomenului infracţional al traficului şi 

exploatării persoanelor, determinat de motivaţii economice criminale şi împovărat de limitele 

provocate de puţinătatea resurselor instituţionale mobilizate pentru administrarea/combaterea 

eficientă a acestei zone obscure de manifestare a criminalităţii. 

Infracţiunile de trafic de persoane sunt, din varii motive anevoios de investigat şi incriminat 

sau pedepsit. Cu toate acestea, autorităţile judiciare au făcut eforturi pentru a da consistenţă 

obligaţiei umanitare şi legale lipsită de echivoc de a trata victimele traficului de persoane în acord 

cu principiile şi drepturile fundamentale enunţate în normele existente. Autorităţile cu 

responsabilităţi în domeniu au încurajat, în perioada analizată, cooperarea victimelor în procesele 

                                                 
16

 Între 2009 şi 2010 nu au fost identificate în România victime străine ale exploatării prin muncă, însă în anul 2011, 

cinci cetăţeni străini din Bangladesh au fost identificaţi ca fiind victime ale traficului în scopul exploatării prin muncă în 

România. 
17

 A se vedea textul Convenţiei: Council of Europe Convention on Action against trafficking in Human Beings (CETS 

no. 197, http://hub.coe.int/). 
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penale îndreptate împotriva traficanţilor, punând la dispoziţia victimelor traficulu de persoane, prin 

lege, o serie de măsuri de protecţie şi siguranţă, pe tot parcursul derulării procesului penal. 

Campaniile locale de prevenire în care s-au implicat activ şi partenerii instituţionali, au fost 

adaptate conform specificului local şi regional al traficului. Orientarea activităţilor de investigare nu 

doar la nivel naţional, ci şi internaţional, în scopul depistării cât mai multor membri ai grupărilor 

infracţionale, a permis identificarea  unui număr mai mare de persoane victimizate şi, implicit, a 

unui număr mai mare de suspecţi care au fost investigaţi, deşi variaţia statistică a grupărilor de 

crimă organizată implicate în trafic şi care au fost destrămate a fost la cote reduse. 

Se observă o adaptare a traficanţilor, prin atragerea unui număr tot mai mare de persoane în 

vederea constituirii unor grupuri compacte şi numeroase de victime care ajung să fie traficate de un 

număr tot mai restrâns de traficanţi. Este de remarcat şi rata în creştere a succesului demersului 

judiciar, concretizat prin trimiterea în judecată a unui număr în creştere de inculpaţi. Există tendinţa 

de modificare a caracteristicilor generale constatate în anii precedenţi, în sensul scăderii vârstei la 

care aceştia îşi încep activitatea infracţională. 

Echipele comune de investigaţii (JIT) în care autorităţile române au participat au avut un 

impact deosebit asupra activităţii criminale pe linia traficului de persoane, din mai multe state. 

 
SECŢIUNEA 3: REFERIREA, PROTECŢIA ŞI ASISTENŢA VICTIMELOR TRAFICULUI 

DE PERSOANE 

 

 3.1. Instrumente. Mod de implementare. Instituţii responsabile 
Asistenţa socială s-a dezvoltat pentru a veni în sprijinul persoanelor aflate în dificultate, care 

nu reuşesc prin forţe proprii sau prin sprijinul celor apropriaţi să identifice soluţii pentru depăşirea 

obstacolelor cu care se confruntă şi pentru atingerea unui anumit standard de viaţă existent la 

nivelul societăţii. 

Victimele traficului de persoane reprezintă una dintre categoriile de persoane vulnerabile ce 

constituie, în mod special, obiectul intervenţiei asistenţei sociale. Dreptul de a beneficia de asistenţă 

şi protecţie este asigurat tuturor victimelor traficului de persoane fără discriminare, indiferent de 

modalitatea de exploatare şi de decizia acestora de a participa sau nu în procesul penal. 

Prin Legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane, cu 

modificările şi completările ulterioare, sunt introduse norme privind protecţia şi asistenţa victimelor 

traficului de persoane, cetăţeni români şi cetăţeni străini, garantându-le dreptul la recuperare fizică, 

psihologică şi socială, ocrotirea vieţii private şi a identităţii, acordând o atenţie deosebită minorilor 

şi femeilor. Legea stabileşte unele măsuri generale referitoare la cazarea victimelor sau la perioada 

de reflecţie. 

Includerea în cadrul unor programe specializate de asistenţă este condiţionată, în primul 

rând, de identificarea corectă a victimelor traficului de persoane. Crearea unui sistem naţional 

integrat de identificare a victimelor traficului de persoane şi eficientizarea activităţilor de acordare a 

asistenţei şi protecţiei victimelor traficului de persoane s-au numărat printre obiectivele specifice 

asumate în cadrul Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2006 - 2010. 

Mecanismul naţional de identificare şi referire a victimelor traficului de persoane stabileşte 

procedurile specifice de referire a victimelor traficului de persoane, în funcţie de locul şi modul 

identificării victimei şi de instituţiile şi organizaţiile care identifică victima şi a fost aprobat prin 

ordin comun al ministrului afacerilor interne, al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi 

persoanelor vârstnice, al ministrului educaţiei naţionale, al ministrului sănătăţii, al directorului 

Direcţiei Protecţia Copilului, al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie şi al ministrului justiţiei. 

Au fost elaborate şi aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 1238/2007 standardele  naţionale 

specifice pentru serviciile specializate de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de persoane, pe 

baza cărora se desfăşoară activitatea de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de persoane şi pe 

baza cărora sunt evaluate activităţile furnizorilor de servicii şi calitatea serviciilor acordate de către 

aceştia victimelor traficului de persoane. 
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Un alt instrument legislativ destinat facilitării reintegrării sociale a victimelor traficului de 

persoane este Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor 

infracţiunilor. Prin acest act normativ sunt instituite patru tipuri de măsuri: informarea victimelor cu 

privire la drepturile lor, consilierea psihologică, asistenţa juridică gratuită şi compensaţia financiară 

de către stat. 

Cel mai recent instrument legislativ menit să contribuie la eficientizarea asistenţei acordate 

copiilor victime ale traficului de minori este Hotărârea de Guvern nr. 49/2011 pentru aprobarea 

Metodologiei - cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în 

situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi a Metodologiei de intervenţie 

multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de 

exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi 

victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state. Documentul stabileşte proceduri 

complementare detaliate privind identificarea şi referirea copiilor victime, ca etape ale 

Managementului de caz pentru copiii victime ale traficului. 

Victimele traficului de persoane beneficiază de asistenţă în vederea reintegrării sociale în 

funcţie de nevoile identificate în urma evaluării iniţiale şi a evaluării complexe a situaţiei acestora, 

precum şi de reţeaua de servicii sociale existentă la nivel local/regional, victimele fiind în 

permanenţă informate şi consultate cu privire la măsurile planificate în scopul depăşirii situaţiei de 

dificultate.   

Principalele categorii de centre care oferă servicii specializate victimelor traficului de 

persoane, sunt: 

 Centre guvernamentale de asistenţă şi protecţie a victimelor adulte ale traficului de 

persoane, înfiinţate în baza Legii nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de 

persoane; 

 Centre guvernamentale de tranzit pentru minori victime ale traficului de persoane sau 

minori neînsoţiţi; 

 Centre guvernamentale pentru refugiaţi, cetăţeni străini, aflate în administrarea 

Inspectoratului General pentru Imigrări; 

 Centre de asistenţă aflate în administrarea organizaţiilor neguvernamentale. 

În afara acestor centre specifice adresate victimelor adulte sau minore ale traficului, în 

funcţie de situaţia locală/regională, nevoile identificate ale victimelor sau de situaţiile de urgenţă, 

victimele pot fi asistate în alte tipuri de centre rezidenţiale aflate în subordinea Direcţiilor Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, destinate categoriilor de persoane aflate în situaţie de 

risc (victime ale violenţei domestice, persoane cu dizabilităţi, persoane fără adăpost). Copiii victime 

ale traficului pot fi adăpostiţi şi asistaţi şi în centre de primire în regim de urgenţă pentru copii 

victime ale diferitelor forme de abuz. 

Principalii actori implicaţi în planificarea, implementarea şi monitorizarea programelor de 

asistenţă a victimelor traficului de persoane sunt centrele regionale ale Agenţiei Naţionale împotriva 

Traficului de Persoane, Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (existente la 

nivelul fiecărui judeţ şi sector al municipiului Bucureşti) şi organizaţiile neguvernamentale. 

Centrele regionale ANITP asigură evaluarea iniţială şi referirea victimelor traficului de persoane 

către furnizorii de servicii sociale respectiv, DGASPC şi organiza, care pot coopta şi alte instituţii. 

Asistarea victimelor presupune implicarea mai multor instituţii, cooperarea între acestea fiind 

extrem de importantă, mai ales în contextul socio-economic actual, când resursele umane şi cele 

financiare sunt reduse atât la nivelul instituţiilor statului cât şi la nivelul organizaţiilor 

neguvernamentale. 

Cadrul legal nu prevede norme specifice de asistare a victimelor traficului de persoane în 

funcţie de modalitatea de exploatare, însă planificarea intervenţiei respectă valorile şi principiile 

generale pe care se întemeiază asistenţa socială, fiecare caz fiind abordat individual. 

După admiterea în centru a victimei traficului de persoane coordonatorul centrului 

desemnează un manager de caz responsabil de întocmirea unui program personalizat de 
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consiliere/psihoterapie, cu consultarea şi implicarea victimei, în vederea reabilitării şi reintegrării 

sociale a acesteia. 

Victimele traficului de persoane pot beneficia de următoarele tipuri de servicii sociale: 

informare şi consiliere socială, adăpost şi asigurarea nevoilor de bază, asistenţă medicală, terapie 

psihologică, consiliere şi asistenţă juridică, sprijin financiar şi material, consiliere profesională, 

consiliere şcolară, activităţi recreative. 

Atât cetăţenii români, cât şi cetăţenii străini victime ale traficului de persoane beneficiază de 

perioadă de recuperare şi reflecţie, de până la 90 de zile, pentru a se reface şi a lua o decizie 

informată privind cooperarea cu autorităţile competente, timp în care li se acordă toate măsurile de 

asistenţă disponibile.    

 

3.2. Iniţiative pozitive 
Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane a iniţiat în anul 2006, în colaborare cu 

Ambasada Statelor Unite ale Americii la Bucureşti, proiectul „Coordonarea victimelor traficului 

de persoane în procesul penal” prin care se urmăreşte crearea unui răspuns unitar, coordonat, 

destinat victimelor traficului de persoane care devin martori sau parte vătămată în procesul penal, 

din partea instituţiilor implicate în combaterea traficului de persoane, precum şi a celor care intervin 

în asistenţa şi protecţia acestora. 

 

Programul îşi propune următoarele obiective:   

 respectarea drepturilor persoanei legate de participarea în toate fazele procesului penal; 

 creşterea gradului de participare a victimelor traficului de persoane la fazele procesului 

penal; 

 cunoaşterea - de către victimă - a procedurilor judiciare şi administrative aplicabile; 

 facilitarea accesului victimelor traficului de persoane care intră în contact cu organele de 

anchetă penală, la servicii de asistenţă specializate. 

Pentru promovarea proiectului şi a obiectivelor acestuia au fost organizate seminarii 

regionale, în cadrul cărora au fost prezentate aspecte privind consecinţele abuzurilor suferite în 

perioada de trafic şi impactul asupra persoanei care este chemată să depună mărturie, precum şi 

activităţile care vor avea loc în cadrul acestui proiect. 

Pentru realizarea obiectivelor propuse a fost încheiat un protocol de colaborare între Agenţia 

Naţională Împotriva Traficului de Persoane şi Ministerul Public - Direcţia de Investigare a 

Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, Inspectoratul General al Poliţiei Române - 

Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, 

Inspectoratul General al Jandarmeriei. Protocolul a fost încheiat în anul 2008, pentru o perioadă de 

4 ani, însă, datorită efectelor pozitive produse, au fost parcurse etapele de consultare în vederea 

semnării unui nou protocol. 

Programul de coordonare a victimelor în procesul penal este un program distinct de 

programul de asistenţă în vederea reintegrării sociale. Victimele pot alege să fie incluse în ambele 

tipuri de programe sau pot opta pentru măsurile unui singur program, acordarea măsurilor de 

asistenţă specializată nefiind condiţionată de participarea în procesul penal. 

Există situaţii în care victimele traficului de persoane refuză referirea către furnizorii de 

servicii specializate, dar doresc să coopereze cu autorităţile judiciare şi acceptă sprijin pe parcursul 

derulării procesului penal. 

Victimele traficului de persoane, parte vătămată sau martor în procesul penal, care acceptă 

să fie asistate, sunt sprijinite pe parcursul derulării procesului penal, menţinându-se contactul 

permanent cu acestea. Specialiştii centrelor regionale ale ANITP asigură coordonarea 

interinstituţională pentru victimele care doresc să participe în fazele procesului penal şi care acceptă 

să participe în acest program. Reprezentanţii centrelor regionale ale ANITP, asistenţi sociali sau 

psihologi participă la audierea victimelor şi le asistă pe timpul şedinţei de judecată pentru susţinerea 

emoţională. Victimele sunt informate şi pregătite cu privire la aspectele cu care se pot confrunta pe 

parcursul derulării procesului penal şi prezentarea în faţa instanţei. 
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Instituţiile implicate cooperează în vederea asigurării protecţiei fizice şi a transportului în 

condiţii de securitate a victimelor, precum şi pentru protejarea acestora în cazul încercărilor de 

intimidare sau presiune exercitată cu scopul schimbării calităţii procesuale pe timpul desfăşurării 

procesului penal. Protecţia victimelor este bazată pe concluziile evaluărilor de risc şi poate îmbrăca 

forme simple de la însoţirea la instanţă de către autorităţi la forme complexe din categoria celor de 

protecţie a martorului (martor cu identitate protejată, martor protejat, audierea prin sisteme audio-

video din afara sălii de şedinţă). 

Datorită acestui program numărul victimelor traficului de persoane care s-au constituit parte 

vătămată sau martori în procesul penal a crescut, ca de altfel şi gradul de participare al acestora la 

fazele procesului penal, iar cazurile de abandon al programelor de asistenţă înainte de finalizarea 

intervenţiei şi atingerea obiectivului de reintegrare s-au redus semnificativ.  

 

  

SECŢIUNEA 4: COOPERAREA INTERNAŢIONALĂ 

 

 Noua dimensiune a Europei, accentuată de dispariţia frontierelor interne, scoate în evidenţă 

pericolul fenomenului de criminalitate organizată şi dificultăţile întâmpinate de specialişti pentru 

combaterea acestuia. Criminalitatea organizată reprezintă un pericol major şi în plină expansiune şi 

la nivel internaţional, unde a atins cote alarmante. În faţa dificultăţilor întâmpinate, din care 

organizaţiile criminale încearcă să obţină foloase, statele trebuie să pregătească strategii adecvate şi 

rapide ca reacţie eficientă faţă de acest fenomen. 

Se impune, astfel, armonizarea legislaţiei penale a statelor Uniunii Europene pentru a se ajunge la 

definiţii uniforme ale infracţiunilor grave cu caracter internaţional, pentru a evita dezvoltarea unor 

„sanctuare” în anumite domenii, cum ar fi cel al traficului de persoane şi al spălării banilor. 

De asemenea, un rol important în lupta împotriva criminalităţii transfrontaliere îl deţine 

cooperarea judiciară
18

. Traficul de fiinţe umane, una dintre cele mai grave forme de violare a 

drepturilor persoanelor, a demnităţii şi integrităţii acestora, se desfăşoară de regulă într-un areal 

extins ca teritoriu şi persoane implicate, traficanţii profitând de naivitatea victimelor, dar şi de unele 

desincronizări între instituţiile statului cu atribuţii în domeniul educaţiei, protecţiei sociale, 

stabilirea identităţii şi circulaţiei persoanelor. 

Pentru că, de cele mai multe ori, în materia traficului de persoane intervin şi ,,elemente” de 

extraneitate
19

, cooperarea internaţională reprezintă un element existenţial în activitatea de prevenire 

şi combatere între partenerii din statele aflate pe rutele de origine-tranzit-destinaţie. 

Implicaţiile economice şi demografice mondiale impun extinderea dialogului în domeniul 

traficului de persoane şi la nivel global. 

Ultimii ani au fost caracterizaţi pe plan european printr-o activitate extrem de intensă a 

factorilor de decizie, prin iniţiative de modernizare a actualului cadru legislativ, prin organizarea 

unor conferinţe ministeriale de impact. Un obiectiv important al acestor conferinţe a fost acela de a 

oferi prilejul abordării unor provocări din ce în ce mai importante pentru Uniunea Europeană, de a-

şi consolida capacitatea de acţiune în parteneriat şi cooperare la nivel internaţional în domeniul 

prevenirii, protecţiei victimelor traficului de persoane şi al trimiterii în judecată a traficanţilor. În 

plus, un alt obiectiv a fost furnizarea unor date concrete şi reale structurilor de lucru ale Consiliului 

Uniunii Europene pentru elaborarea unui document de acţiune în domeniul consolidării dimensiunii 

externe a Uniunii Europene în privinţa reacţiei împotriva traficului de fiinţe umane. 
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 Aceasta este definită ca un ajutor dat de autoritatea judiciară a unui stat autorităţii judiciare a altui stat pentru 

realizarea de investigaţii precum: audieri de persoane, interceptări telefonice sau reţineri de bunuri, Gh. Mateuţ,  

Violeta Elena Petrescu, Nicoleta Stetroi, Elena, Onu, Aurel Dublea, Sofica Luca, Daniela Iovu, Radu Dimitrie 

Tărniceriu, Georgeta Lăcrămioara Gafta, Cătălin Luca, Raluca Alexandra Prună,  Traficul de fiinţe umane. 

Infractor. Victimă. Infracţiune, Editura Asociaţia Alternative Sociale, Iaşi, 2005, p.13, citat în Studiul naţional cu privire 

la caracteristicile politicilor publice privind traficul de persoane în vederea exploatării prin muncă, 

http://anitp.mai.gov.ro/ro/. 
19

 Fie că este vorba de de traficanţi, transportatori sau angajatori/„consumatori”. 

http://anitp.mai.gov.ro/ro/
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Astfel, factorii de decizie din Uniunea Europeană au lansat un apel către comunitatea 

internaţională, inclusiv către instituţiile de la nivel regional şi naţional, organizaţii 

neguvernamentale, internaţionale şi alte organizaţii ale societăţii civile, precum şi către instituţiile şi 

agenţiile Uniunii Europene, atât pentru a contracara provocările ridicate de infracţionalitatea 

transnaţională, cât şi pentru a oferi o reacţie clară şi cuprinzătoare în direcţia unor politici 

multidisciplinare, coerente şi coordonate, cu implicarea tuturor actorilor vizaţi din ţările de origine, 

tranzit şi destinaţie. O astfel de reacţie explicită trebuie să fie în concordanţă cu standardele 

drepturilor omului, acordându-se o atenţie particulară traficului de femei şi copii, în conformitate cu 

instrumentele internaţionale. 

Cooperarea internaţională se poate realiza de către Ministerul Afacerilor Externe, instituţiile 

de aplicare a legii din străinătate, de către agenţiile de poliţie internaţionale (Interpol, Europol şi în 

special pentru Europa de sud-est, Centrul S.E.L.EC.) ori prin intermediul organizaţiilor 

internaţionale sau a reţelelor internaţionale de ONG-uri. 

 

Forme de cooperare internaţională în combaterea traficului de persoane 

În general, cooperarea internaţională în domeniul aplicării legii, este complexă şi dificilă, 

având în vedere sistemele judiciare diferite, legislaţia neuniformă, politici penale şi sociale diferite 

ale statelor. 

Componentă a crimei organizate, traficul de persoane, fie că e vorba de exploatarea prin 

muncă sau altă formă de exploatare, poate fi prevenit şi combătut printr-o cooperare internaţională 

efectivă între toate instituţiile cu atribuţii de aplicare a legii, prin organizaţiile neguvernamentale, 

prin adoptarea unor legislaţii interne şi internaţionale corespunzătoare. 

Prin Legea nr. 678/2001, aşa cum a fost modificată, în art. 45-47, s-a prevăzut o cooperare 

internaţională în materia traficului de persoane doar informală. Potrivit acestor dispoziţii, Ministerul 

Afacerilor Interne şi Ministerul Public au obligaţia de a desemna ofiţeri şi magistraţi de la nivelul 

parchetelor de pe lângă tribunale, ofiţeri de legătură şi magistraţi din alte state cu scopul coordonării 

acţiunilor din cursul urmăririi penale. În acest sens s-au constituit puncte de contact în cadrul 

Ministerului Afacerilor Externe şi Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu 

instituţii similare din alte state. 

Potrivit aceloraşi dispoziţii, societăţile de transport internaţional şi personalul abilitat să 

controleze documentele de călătorie, au obligaţia să verifice realitatea şi legalitatea condiţiilor de 

tranzit sau de primire pentru persoanele care călătoresc cu un astfel de mijloc de transport. 

Cooperarea internaţională în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de persoane nu se 

limitează la aceste prevederi legale. Convenţiile internaţionale în domeniu, la care România a 

devenit parte prin semnare sau ratificare, constituie instrumente juridice care permit atât o cooperare 

informală, cât şi una judiciară.  

Chiar dacă organele judiciare au un rol esenţial în prevenirea traficului sub acest aspect, 

considerăm că instituţiile şi organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale competente din 

domeniul apărării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului pot avea un rol decisiv. 

Traficul de persoane, ca formă de criminalitate organizată, implică în desfăşurarea lui ca 

infracţiune, de cele mai multe ori persoane aflate sub jurisdicţia unor state diferite. De aceea, pe 

linia combaterii acestui fenomen este necesară o cooperare judiciară internaţională între instituţiile 

cu atribuţii în acest sens. 

 

Iniţiative pozitive 
Niciun stat nu poate răspunde ameninţării unui pericol de tip asimetric precum traficul de 

persoane fără a utiliza instrumentele cooperării internaţionale cu alte state sau organizaţii 

internaţionale. 

Activitatea de cooperare internaţională a României pe linia adresării fenomenului traficului 

de persoane este un instrument de politici publice, care beneficiază de o dublă orientare: pe de o 

parte este un instrument care capitalizează suportul şi experienţa partenerilor externi angajaţi în 

cooperarea anti-trafic, atât de la nivelul Statelor Membre, cât şi a statelor terţe sau a altor actori 
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internaţionali, iar pe de altă parte este un instrument de politică externă, prin intermediul căreia 

România îşi articulează şi promovează interesele naţionale în lupta împotriva traficului de persoane. 

În  lumina  activităţilor de cooperare internaţională, România a beneficiat de o serie de 

avantaje pe baza schimburilor de experienţă, resurse şi bune practici cu parteneri europeni şi 

internaţionali. Acestea au fost orientate atât către întărirea capacităţii instituţionale şi a politicilor 

naţionale de prevenire şi combatere a traficului de persoane, cât şi către dezvoltarea capacităţii 

instituţionale a partenerilor externi, cu scopul articulării unui cadru internaţional de cooperare, 

capabil să răspundă noilor tendinţe ale fenomenului traficului de persoane. Trebuie menţionat faptul 

că, la nivel global, dezvoltarea arhitecturii de cooperare în domeniul luptei împotriva traficului de 

persoane cunoaşte un proces de reconfigurare ca urmare a schimbărilor circumstanţelor care 

condiţionează şi caracterizează fenomenul traficului de persoane, precum şi ca urmare a apariţiei şi 

diversificării actorilor angajaţi în lupta împotriva traficului de persoane şi a practicilor 

internaţionale de cooperare. 

Astfel, anul 2010 a adus pe scena internaţională un nou actor cu competenţe în lupta anti-

trafic - Raportorul Special ONU pe probleme de Sclavie Modernă, iar România, prin structurile cu 

atribuţii în domeniu a găzduit o vizită de evaluare a delegaţiei ONU. 

În contextul în care prevenirea şi combaterea muncii forţate a copiilor este o prioritate a 

mandatului UN pe line de sclavie modernă, România a arătat faptul că pe palierul sclaviei şi al 

traficului, fundamentale sunt activităţile de prevenire, în termeni de informare şi conştientizare, 

orientarea către victime şi atitudinea proactivă a autorităţilor cu competenţe în domeniu. 

De asemenea, o caracteristică a politicilor şi activităţilor de cooperare internaţională  în lupta 

anti-trafic a României în perioada analizată a constituit-o orientarea către transferul de expertiză 

pentru dezvoltare către statele terţe. Astfel, în conformitate cu Politica Europenă de Dezvoltare prin 

parteneriate strategice cu state terţe, România a furnizat expertiză, training şi îndrumare pentru state 

precum Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Serbia, Albania, Turcia, Azerbaidjan, Indonezia, 

Vietnam etc., utilizând instrumente de cooperare precum TAIEX sau în contextul unor proiecte de 

grant europene sau internaţionale puse la dispoziţe de Comisia Europeană, ICMPD şi alte 

organisme internaţionale. 

România a utilizat în perioada analizată instrumente de cooperare bilaterală, triangulară 

şi regională. Astfel, din perspectiva cooperării bilaterale, România a iniţiat şi participat la o serie 

de întâlniri de lucru atât pe problematici specifice, cât şi pe marginea politicilor de prevenire şi 

combatere a traficului de persoane cu oficiali ai reprezentanţelor diplomatice la Bucureşti din 

Bulgaria, Statele Unite ale Americii, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Cehia, 

Franţa, Azerbaidjan etc. 

Cooperarea triangulară s-a concretizat, de exemplu, prin colaborări punctuale ale 

României pe linie de prevenire şi combatere, dar şi printr-un parteneriat mai amplu, desfăşurat în 

cadrul unui proiect de grant european, care a umărit cooperarea între ţările de origine, respectiv 

România şi Bulgaria, şi ţările de destinaţie a traficului de persoane, Spania şi Italia. 

Pe linia cooperării regionale, România a participat la evenimentele dedicate cooperării 

regionale iniţate de organisme europene şi internaţionale precum OSCE, ILO, OIM, INTERPOL 

etc.  

De asemenea, în lumina ultimelor tendinţe ale fenomenului traficului de persoane, care tinde 

să îmbrace preponderent forma muncii forţate, România a dezvoltat şi parteneriatul de cooperare 

regională în cadrul căruia se realizează şi studiul de faţă cu ţări şi organizaţii precum: Ungaria, 

Bulgaria, Cipru, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Grecia. Acest parteneriat se desfăşoară în 

contextul unui proiect de grant european care urmăreşte diminuarea dimensiunilor traficului de 

persoane în scopul exploatării prin muncă în ţările de origine, tranzit şi destinaţie. 

Aşadar, România, în calitate de Stat Membru, angrenat în sistemul european şi internaţional 

de luptă împotriva traficului de persoane, a promovat dialogul şi cooperarea între o serie de state cu 

arhitecturi politice şi nivele de dezvoltare diferite pentru atingerea obiectivului strategic de 

consolidare a statutului său de partener de încredere în efortul global de reducere a traficului de 

persoane. 
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Desfăşurarea activităţilor de afaceri europene pe parcursul perioadei analizate reflectă, pe de 

o parte asumarea de către România a obligaţiilor ce îi revin în calitate de Stat Membru din 

perspectiva creării şi consolidării Aquis-ului comunitar pe linie de prevenire şi combatere a 

traficului de persoane, iar pe de altă parte reflectă capacitatea României de a utiliza instrumentul 

afacerilor europene pentru atingerea obiectivelor naţionale pe această zonă. 

Astfel, România, prin intermediul instituţiilor competente din domeniul prevenirii şi 

combaterii traficului de persoane, a participat în cadrul grupurilor de lucru, seminariilor şi 

reuniunilor organizate la nivelul Consiliului European şi al Comisiei Europene pe probleme legate 

de traficul de persoane. Pe parcursul acestor reuniuni, cum ar fi GENVAL, SCIFA, LIBE, SCIA, 

EPSCO,
20

 care au abordat problema traficului de persoane, România a prezentat elemente de 

mandat şi poziţii oficiale, care s-au reflectat ulterior în politici publice europene pe linia prevenirii 

şi combaterii traficului de persoane. 

 România a înregistrat un succes în cadrul afacerilor europene, respectiv acceptarea şi 

includerea în Strategia Europeană de Luptă împotriva Traficului de Persoane a necesităţii elaborării 

unui Raport European privind evoluţia fenomenului traficului de persoane. În urma dezbaterilor, s-a 

decis că acesta ar trebui elaborat de două ori pe an, pe baza unui set de indicatori europeni comuni 

de raportare; această idee a fost susţinută de România în cadrul tuturor mandatelor oficiale 

formulate pe parcursul anului 2010.  

De asemenea, trebuie menţionat demersul constant al României de articulare a poziţiilor 

oficiale pe marginea noii Directive Europene (2011/36/EU) cu privire la prevenirea şi combaterea  

traficului de persoane şi protecţie a victimelor, care înlocuieşte Decizia Cadru a Consiliului 

2002/629/JHA, precum şi la formularea contribuţiei naţionale la Studiul realizat de Preşedinţia 

Ungară privind evoluţia fenomenului traficului de persoane la nivel european - “Targeting newly 

emerging forms of trafficking în human beings în the EU Member States”. 

România a înţeles să-şi asume obligaţiile de Stat Membru printr-o participare activă la 

dezbaterile europene pe marginea legislaţiei comunitare care reglementează domeniul luptei 

împotriva traficului de persoane, pornind de la conceptul de abordare integrată a fenomenului şi 

urmărind obiectivul strategic de consolidare a statutului de partener de încredere, la graniţa externă 

a Uniunii Europene,  în lupta anti-trafic. 
  

  

 SECŢIUNEA 5: CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 

 

Pentru a putea avea o imagine de profunzime asupra gestionării fenomenului traficului de 

persoane de către actorii implicaţi, studiul de faţă a presupus şi efectuarea unei cercetări de tip 

calitativ în rândul funcţionarilor cu atribuţii în domeniu.  

Cercetarea s-a bazat pe metoda interviului, fiind realizat un ghid de interviu semistructurat, 

organizat pe trei domenii de interes: prevenire, combatere şi asistenţă. Ghidul de interviu cuprinde 

12 întrebări, fiecărui domeniu corespunzându-i între 2 şi 6 întrebări. Pentru această cercetare au fost 

selecţionate 7 instituţii cu atribuţii directe pe cele trei domenii de interes (prevenire, combatere şi 

asistenţa victimelor traficului de persoane), respectiv: 

- Ministerul Justiţiei - Oficiul Naţional de Prevenire a Criminalităţii şi Cooperare pentru 

Recuperarea Creanţelor Provenite din Infracţiuni (MJ- ONPCCRCPI); 

                                                 
20

 GENVAL (Working Party on General Matters inclusiv Evaluării) – Grupul de lucru pe probleme generale, inclusiv 

evaluare; 

SCIFA (Strategic Committee on Immigration , Frontiers and Asylum) – Comitetul Strategic privind Imigrarea, 

Frontierele şi Azilul; 

LIBE (Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs) - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri 

interne; 

SCIA (Simultaneous Converging Instrument Abordări) - Abordări convergente simultane de instrumente; 

EPSCO (Employment, Social Policy, Health and Consumer Affair) - Ocuparea Forţei de Muncă, Politică Socială, 

Sănătate şi Consumatori; 
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- Oficiul Naţional pentru Protecţia Martorilor (ONPM); 

- Direcţia de Combatere a Criminaţităţii Organizate (DCCO) - Inspectoratul General al 

Poliţiei Române; 

- Institutul de Cercetare şi Prevenire a Criminalităţii (ICPC); 

- Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră - Direcţia de Combatere a Migraţiei Ilegale 

şi a Infracţionalităţii Transfrontaliere (IGPF- DCMIIT); 

- Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM); 

- Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Pesoane (ANITP). 

Cercetarea a cuprins un număr de 12 interviuri faţă în faţă sau online cu reprezentanţii 

instituţiilor amintite anterior. Selectarea subiecţilor intervievaţi a avut ca unic criteriu experienţa de 

minim 3 ani într-una din cele 7 instituţii pe cel puţin un domeniu de interes. Persoanele intervievate 

au fost informate cu privire la scopul şi obiectivele cercetării şi şi-au exprimat acordul de a furniza 

informaţii în nume propriu, din prisma experienţei profesionale în cadrul instituţiei în care 

activează. Interviurile directe au fost înregistrate cu mijloace audio de către cercetători, iar 

interviurile online au fost consemnate în scris. Respondenţii au fost invitaţi să răspundă întrebărilor 

care fac obiectul activităţii profesionale curente şi a experineţei în domeniu.  

 

Interpretarea rezultatelor 
Din punct de vedere al acoperirii Ghidului de interviu, au fost înregistrate 14 răspunsuri 

aferente domeniului „Prevenire”, 14 răspunsuri aferente domeniului „Combatere” şi 12 răspunsuri 

aferente domeniului „Asistenţă”, reprezentând un total de 40 de răspunsuri, care coagulează 

perspectiva experţilor în cele trei domenii ale luptei anti-trafic. 

De asemenea, evaluarea generală cantitativă a ponderii răspunsurilor la Ghidul de interviu 

reflectă o departajare a instituţiilor implicate în gestionarea fenomenului traficului de persoane în 

două categorii de sine stătătoare: instituţii cu expertiză extinsă pe 2 - 3 domenii de adresare a 

fenomenului traficului de persoane şi instituţii cu expertiză unidirecţională/de nişă. Astfel, o 

expertiză lărgită este prezentă în cazul ANITP, ONPM şi ANOFM, fapt atestat şi de atribuţiile 

oficiale ale celor trei instituţii. La polul opus, cu o expertiză coagulată unidirecţional se situează 

instituţii precum DCCO şi ICPC. 

 

A. PREVENIREA 
Prinicipalele mecanisme de prevenire utilizate la nivelul instituţiilor cu atribuţii în domeniu, 

identificate de respondenţi, au fost campaniile de prevenire şi activităţile sectoriale de informare. 

Un loc secund în procesul instituţional de prevenire a traficului de persoane, identificat de experţii 

respondenţi îl ocupă seminariile, mesele rotunde şi activităţile care presupun colaborarea 

interinstituţională. Acestea sunt urmate de proiecte comune, puncte de vedere şi luări de poziţie. 

Din dezvoltările calitative oferite de respondenţi se poate observa o constantă a 

mecanismelor de prevenire utilizate la nivel instituţional în care campaniile şi informările ocupă un 

rol central pe linie de prevenire. 

Respondenţii au identificat ca puncte forte ale activităţii de prevenire o serie de acţiuni care 

transced cadrul comun de intervenţie pe linie de prevenire, utilizat de majoritatea instituţiilor cu 

atribuţii în domeniu. Astfel, au fost specificate ca elemente cu valoare adăugată pe linie de 

prevenire activităţile de consiliere şi mediere, urmate de existenţa unei infrastructuri/reţele 

instituţionale de prevenire şi gratuitatea serviciilor.  

Din perspectiva punctelor slabe identificate în activitatea de prevenire a traficului de 

persoane, respondenţii au accentuat aspecte legate de restricţiile bugetare, fluctuaţia de personal 

şi pasivitatea publicurilor ţintă.  

Semnificativ este faptul că respondenţii identifică puncte tari ale activităţii de prevenire 

diferite de mecanismele curente, axate pe campanii şi activităţi sectoriale de informare. Acest fapt 

relevă o tendinţă evolutivă a conceptului de prevenire către interacţiunea orientată pe individ în 

principal şi pe grupuri ţintă largi în secundar.  

Propunerile de îmbunătăţire a mecanismelor de prevenire susţin evoluţia conceptului de 
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prevenire către o nouă abordare centrată pe individ. Astfel, la nivel strategic au fost propuse 

programe de educaţie civică, de recalificare şi organizare de burse de locuri de muncă adaptate 

nevoilor beneficiarilor. De asemenea, a fost adusă în discuţie problema monitorizării grupurilor 

vulnerabile şi a grupurilor cu potenţial infracţional ridicat. Propunerile ce vizează pregătirea 

personalului instituţional, schimbul de bune practici şi identificarea de linii de finanţare în acest 

sens vin să întărească observaţia tendinţei evolutive a conceptului de prevenire. 

Aşadar, cercetarea a pus în evidenţă o imagine dinamică a domeniului de prevenire a 

traficului de persoane. Se poate observa o activitate de prevenire de „bază”, comună tuturor 

instituţiilor reprezentate în câmpul de cercetare, axată pe campanii, de la care derivă o serie de 

activităţi suplimentare precum consiliere, mediere, reţele de intervenţie/prevenire etc, considerate 

de respondenţi ca fiind puncte forte. Această poziţionare reflectă tendinţa de modificare a 

conceptului şi activităţilor de prevenire, al cărui profil tinde să iasă din logica generală a marilor 

audienţe. Identificarea dezinteresului grupurilor ţintă faţă de mesajele anti-trafic ca punct slab 

subliniază detronarea mesajelor generale şi o nouă orientare către mesaje adaptate, centrate pe 

individ.  

  

B.COMBATEREA 
Pe linie de combatere a fenomenului traficului de persoane în vederea exploatării prin 

muncă cercetarea a relevat o serie de aspecte cu privire la particularităţile acestei forme de 

exploatare. Astfel, din perspectiva dificultăţilor ridicate s-a constatat prevalenţa dificultăţii 

dobândirii mijloacelor de probă din ţările de destinaţie, precum şi refuzul victimelor de a se 

constitui parte în procesul penal. 

De asemenea, cercetarea relevă ca dificultăţi secundare în combaterea traficului de persoane 

lipsa de informare a victimelor, dublată de neconştientizarea situaţiei de trafic, fapt care conduce la 

îngreunarea procesului de identificare a victimelor şi de articulare a unui sistem coerent de 

asistenţă. 

Dacă din prisma dificultăţilor fiecare dintre respondenţi au identificat aspecte particulare 

domeniului de activitate, conturându-se ca şi constantă doar dificultatea dobândirii mijloacelor de 

probă din ţările de destinaţie şi refuzul victimelor de a se constitui parte în procesul penal, din 

perspectivă legislativă, cercetarea relevă un consens aproape unanim. 

Astfel, din perspectiva cadrului legal, constatăm faptul că legislaţia naţională existentă 

este acoperitoare pe linia combaterii traficului de persoane în vederea exploatării prin muncă 

şi nu numai, un accent deosebit punându-se pe gradul larg de acoperire al Legii 678/2001 cu 

modificările şi completările ulterioare. Opinie separată în acest sens a fost constatată în cazul 

ANOFM, care consideră neacoperitoare prevederile legislative referitoare la combaterea traficului 

de persoane, declinându-şi însă competenţa în acest domeniu şi neparticularizând eventualele 

lacune. 

Un aspect semnificativ al cercetării pe linia combaterii îl constituie caracteristicile traficului 

de persoane în vederea exploatării prin muncă identificate de actorii direct implicaţi în procesul de 

combatere: DCCO, ONPM, IGPF. Particularităţile identificate de fiecare dintre actorii implicaţi 

direct în combatere conturează o imagine de ansamblu cu un puternic caracter asimetric al acestui 

fenomen. 
 

Caracteristici fenomen Caracteristici victime 

- recrutarea în reţea (victimele recrutează victime) - provenienţă rurală 

- transport în grupuri organizate - carenţe informaţionale 

- număr mare de victime - studii primare sau gimnaziale 

- caracter clandestin - conştientizare parţială a riscului 

- ineficienţa monitorizării - acceptare a riscului conştientizat 
 

Aşadar, atunci când vorbim despre traficul de persoane în vederea exploatării prin muncă, 

vorbim de un tip particular de criminalitate organizată, cu un puternic caracter asimetric. 
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Caracterul asimetric rezidă în profilul insinuant al recrutării, care nu presupune o formă de 

intervenţie directă sau coercitivă a infractorului, ci recrutarea se autopropagă viral, în reţea, 

penetrând grupuri vulnerabile extinse. 

De asemenea, o altă particularitate de tip asimetric este aceea a acceptării parţiale sau totale 

a riscului de trafic, victima fiind conştientă, într-o măsură mai mare sau mai mică, de posibilitatea 

încălcării prevederilor contractuale sau a înţelegerii verbale.  

Asumarea acestui tip de risc are o legătură directă cu trăsăturile socio-educaţionale ale 

victimelor traficului de persoane în vederea exploatării prin muncă. Apartenenţa la zona rurală şi 

nivelul scăzut de educaţie reprezintă, din punct de vedere sociologic, factori de toleranţă la abuzuri 

şi încălcări de drepturi, fapt ce se materializează în acceptarea situaţiei de risc. Totuşi, acest tip de 

acceptare nu trebuie înţeles în parametrii autodeterminării, ci putem vorbi despre un tip de 

acceptare sau consens „viciat”, favorizat de nişte factori externi precum pauperitatea şi de o 

serie de limitări interioare. 

 

C. ASISTENŢA 
Asistenţa reprezintă partea cea mai dificilă a abordării traficului în scopul exploatării prin 

muncă. Studiul arată că principalele dificultăţi din acest domeniu au la bază două cauze principale: 

pe de o parte, aspectele legate de infrastructura instituţională şi resurse şi, pe de altă parte, aspectele 

legate de specificitatea acestui tip de infracţiune. 

Astfel, studiul reliefează lipsa de susţinere financiară a activităţilor de asistenţă şi 

insuficienta specializare a personalului în domeniul acordării de asistenţă, al serviciilor acordate atât 

victimelor, cât şi infractorilor. De asemenea, o altă problemă specifică legată de furnizarea 

serviciilor de asistenţă constă din neconştientizarea situaţiilor de trafic de către victime şi, prin 

urmare, negarea acestui statut. Acest aspect generează dificultăţi legate de stabilirea grupului vizat, 

a beneficiarilor serviciilor de asistenţă care, la rândul lor, afectează toate segmentele de abordare a 

traficului de fiinţe umane în scopul exploatării prin muncă, respectiv prevenire, combatere şi 

asistenţa. 

Nerecunoaşterea şi neacceptarea situaţiei de trafic afectează segmentul prevenirii, 

împiedicând intervenţia în vederea recăderii în situaţia de trafic, al combaterii, împiedicând 

deschiderea proceselor penale şi identificarea infractorilor şi, evident, al asitenţei, care nu îşi poate 

identifica şi asista beneficiarii. Din acelaşi motiv, victima traficului de persoane exploatată prin 

muncă rămâne în situaţie de risc şi vulnerabilitate, chiar după încetarea situaţiei de trafic. 

Poziţionarea victimei exploatate prin muncă în angrenajul luptei antitrafic poate fi 

reprezentată grafic astfel: 

 

   

 

În aceeaşi măsură constatăm o lipsă de coerenţă sau un caracter general al soluţiilor propuse 

pentru adresarea acestor probleme particulare ale asistenţei victimelor exploatate prin muncă. 

Totuşi, laitmotivul propunerilor pe linie de asistenţă se constituie în afirmarea unei nevoi stringente 

de coordonare şi cooperare interinstituţională. 

Studiul de faţă reflectă pe de o parte caracterul marginal al atribuţiilor de asistenţă în 

contextul atribuţiilor generale şi, pe de altă parte, necesitatea de a iniţia o dezbatere reală în acest 

domeniu, începând cu o diagnoză clară a profilului beneficiarilor de asistenţă. 
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 CONCLUZII 
Studiul de faţă a generat o serie de rezultate care au constituit premisele unei diagnoze 

ulterioare a mecanismului de abordare a traficului de fiinţe umane axat pe exploatarea copiilor prin 

muncă. 

Cele mai relevante aspecte ale studiului aduc în discuţie o serie de elemente noi reflectate în 

cadrul tuturor celor trei segmente ale combaterii traficului: prevenirea, combaterea şi asistenţa. 

Piatra de temelie a rezultatelor studiului o reprezintă diagnoza calitativă a fenomenului traficului de 

persoane în scopul exploatării prin muncă. Principalele caracteristici ale acestui fenomen îl plasează 

în sfera mai largă a riscurilor asimetrice de securitate, însă dincolo de reperele mari ale acestei 

categorii, observăm o serie de specificităţi care necesită modificarea sau nuanţarea modalităţilor de 

prevenire, combatere şi asistenţă. 

Astfel, trăsături precum caracterul “viral” al reţelelor de recrutare, profilul victimelor 

traficului în scopul exploatării prin muncă, ce acceptă şi recunosc riscurile, acceptare care ar putea 

fi considerată viciată, sunt doar câteva dintre cele mai relevante caracteristici ale acestui tip de 

trafic. Acestea sunt suficiente pentru a genera schimbări în abordarea fenomenului, care a fost 

descris deja în studiul de faţă. 

Astfel, observăm noi tendinţe de acţiune pe linie de prevenire. Mesajul de prevenire şi 

informare tinde să ia forme adaptate la profiluri individuale, iar activităţile în sine sunt orientate mai 

degrabă către un tip de comunicare directă cu grupul ţintă/vulnerabil, decât către un mesaj general 

mediat.  

De asemenea, cercetarea exploratorie pe linia asistenţei reflectă necesitatea unor schimbări 

de substanţă, menite să răspundă nevoilor unei categorii de victime cu profil distinct faţă de 

victimele exploatate sexual. 

 Din aceeaşi perspectivă putem aprecia faptul că segmentul de asistenţă reprezintă o zonă de 

vulnerabilitate a luptei anti-trafic pe linia exploatării prin muncă, fapt care ridică problema adaptării 

serviciilor şi a dezvoltării infrastructurii necesare în acest sens. 

 După cum arată studiul, deficienţele identificate în cadrul mecanismului mai amplu al 

prevenirii, combaterii şi asistenţei nu sunt neapărat prezente în cadrul legal naţional sau european 

care reglementează aspectele relevante din domeniu, cu precădere la nivel de identificare a 

modalităţilor de implementare a prevederilor legale. Astfel, în contextul unui fenomen evolutiv, cu 

un caracter profund asimetric şi cu trăsături distincte comparativ cu alte tipuri de infracţiuni, în 

abordarea căruia asistenţa se conturează a fi principalul punct vulnerabil, este recomandabilă 

dezvoltarea cooperării interinstituţionale, identificarea resurselor de specializare şi pregătire 

profesională a experţilor în domeniu, adaptată particularităţilor acestui tip de fenomen infracţional, 

precum şi dezvoltarea unei strategii comune de adresare a lacunelor operaţionale şi de infrastructură 

existente la nivelul segmentului de asistenţă a victimelor traficului de persoane exploatate prin 

muncă. 

 

 RECOMANDĂRI 

 Date fiind modificările instituţionale şi legislative care au avut loc din anul 2003 şi până 

în prezent, este necesar ca Hotărârea de guvern nr. 299/13.03.2003 privind aprobarea punerii în 

aplicare a Legii nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane să fie 

reevaluată, în vederea modificării şi completării acesteia. 

 Deşi beneficiem de un act normativ care reglementează Mecanismul naţional de 

identificare şi referire a victimelor traficului de persoane, considerăm că este necesară completarea 

acesteia cu detalii de procedură referitoare la identificarea şi referirea victimelor, pentru a se stabili 

proceduri operaţionale standard; de asemenea, lista de indicatori ar trebui detaliată, în funcţie de 

specificul formei de exploatare, inclusiv exploatarea prin muncă. 

 De asemenea, trebuie luate în considerare efectele intrării în vigoare a noului Cod penal 

(Legea nr. 286/17.07.2009). 

  Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale de investigare a infracţiunilor de trafic în scopul 

exploatării prin muncă, precum şi urmărirea profilului infracţional de către organele de urmărire 
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penală. Această recomandare poate fi implementată prin îmbunătăţirea capacităţii de analiză 

strategică a traficului de fiinţe umane în cadrul Poliţiei Române; finalizarea procedurii pentru 

transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor comunitare în domeniu, prin participarea la 

programele de pregătire formare în domeniul combaterii a specialiştilor din structurile de aplicare a 

legii.  

 Stabilirea unor indicatori particularizaţi în funcţie de forma de exploatare, în cazul de faţă 

- exploatarea prin muncă - ar favoriza capacitatea de investigare despre care s-a menţionat anterior.  

 Dezvoltarea relaţiilor parteneriale de către instituţiile naţionale implicate în reducerea 

traficului cu structurile similare din statele membre ale U.E., precum şi cu organisme specializate 

ale U.E. Astfel, trebuie avute în vedere desfăşurarea unor acţiuni comune (schimburi de experienţă, 

comisii mixte, vizite de documentare, ateliere de lucru şi alte tipuri de reuniuni, realizarea unor 

schimburi de date - rapoarte de evaluare, studii, analize strategice etc.- în vederea concretizării 

acordurilor de cooperare încheiate de România cu ţările respective în scopul prevenirii şi combaterii 

traficului. 

 Optimizarea canalelor de comunicare şi cooperare funcţională şi interinstituţională cu 

statele Uniunii Europene, non-UE, precum şi cu organizaţiile internaţionale în contextul global de 

luptă împotriva traficului de persoane. 

 Îmbunătăţirea modului de colectare, prelucrare şi analiză a datelor, dar şi a activităţii de 

diseminare a informaţiilor la nivelul instituţiilor responsabile cu implementarea politicilor din 

domeniul traficului de persoane. Asumarea parţială sau neasumarea responsabilităţii colectării 

datelor de interes de către  instituţii pe domeniile de acţiune, impietează asupra ritmului de agregare 

a informaţiilor şi de evaluare a situaţiei traficului de persoane, determinând o capacitate redusă de 

răspuns în termene la cerinţele privind raportările pe acest domeniu, afectând astfel calitatea 

acestora.  

 Realizarea unor schimburi de date, în mod real
21

  cu privire la fenomenul traficului de 

fiinţe umane. Coerenţa şi comprehensivitatea modului de identificare a problemei traficului de 

persoane este fluctuantă, cu efecte asupra calităţii rapoartelor naţionale/de ţară şi implicaţii în 

percepţia eronată a capacităţii instituţionale de reacţie faţă de situaţia existentă. 

 Crearea şi operaţionalizarea instituţiei raportorului naţional, ca observator neutru al 

implicaţiilor şi rezultatelor politicilor publice pe domeniul traficului,  învestit cu autoritatea şi 

independenţa necesară, în măsură să realizeze evaluările şi să formuleze recomandările asupra 

eficienţei şi sustenabilităţii demersului anti-trafic la nivel naţional
22

. Divergenţele de opinie între 

aparatul instituţional şi societatea civilă cu privire la rezultatele şi direcţiile de acţiune în efortul 

depus pentru prevenirea şi combaterea traficului, dar şi pentru asistarea victimelor acestuia sunt în 

mod frecvent lipsite de efecte pozitiv-constructive în absenţa unui arbitraj echidistant care ar putea 

fi oferit de Instituţia Raportorului Naţional. Arbitrajul oferit de acest din urmă organism ar avea ca 

efect îmbunătăţirea coordonării şi sinergiei acţiunilor celor două segmente sociale pentru ca 

activităţile de combatere să atingă nivelul de eficienţă dorit.  

 O altă recomandare se referă la necesitatea întăririi colaborării cu instituţiile 

publice/private, naţionale şi/sau internaţionale care activează în domeniul migraţiei şi al ocupării şi 

formării profesionale, pentru promovarea migraţiei legale şi pentru informarea publică despre 

condiţiile de muncă peste hotare, despre drepturile fiecărui angajat şi despre riscurile asociate 

muncii „la negru”. 

 Eficientizarea şi susţinerea activităţilor de luptă împotriva traficului de persoane la nivel 

naţional şi transnaţional, prin atragerea de fonduri externe nerambursabile şi o utilizare eficientă a 

resurselor interne, inclusiv pentru asistenţă psihologică şi financiară pe termen lung a victimelor, în 

vederea integrării acestora în societate. Recunoaşterea victimelor reprezintă o procedură dificilă şi 

complicată, în special pentru victime, şi, prin urmare, ar trebui preluată pe baza drepturilor omului 

                                                 
21

 Rapoarte de evaluare, studii, analize strategice etc. 
22

 În conformitate cu Directiva 2011/36/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 aprilie 2011 privind 

prevenirea şi combaterea traficului de persoane şi protejarea victimelor acestuia, precum şi de înlocuire a Deciziei-cadru 

2002/629/JAI a Consiliului. 
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de către agenţii sau organizaţii cum ar fi ONG-urile, care vor fi desemnate de stat şi care cooperează 

cu toate serviciile şi autorităţile competente. 

 Desfăşurarea de activităţi de formare formatori în domeniul prevenirii şi combaterii 

traficului de persoane ,  în vedere creşterii numărului de specialişti din instituţiile publice şi private, 

inclusiv reprezentanţi ai societăţii civile, cu un accent deosebit pe indicatorii folosiţi în activitatea 

de identificare şi referire a victimelor traficului de persoane exploatate prin muncă 

 Programul de Coordonare a victimei în procesul penal e un model de bune practici. 

Experienţa obţinută pe parcursul implementării acestuia ar trebui diseminată între statele partenere 

având în vedere că s-a constatat faptul că abilităţile legale şi de apărare ale victimelor sunt adesea la 

un nivel extrem de redus, astfel că acestea rareori raportează infracţiunile iar autorităţile nu dispun 

de servicii de mobilizare a victimelor. Cooperarea victimelor cu autorităţile şi participarea acestora 

în cadrul proceselor penale poate fi încurajată prin introducerea de stimulente, cum ar fi 

compensaţii, alte beneficii sau o protecţie sporită pentru victimele care depun mărturie. Ar trebui de 

asemenea combătută nesancţionarea pe scară largă a muncii ‘la negru’ şi publicul ar trebui informat 

şi încurajat mai mult să depună plângeri şi să sesizeze orice agenţie competentă, chiar din afara 

organelor de poliţie, cu privire la orice victimă suspectată. 
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CAPITOLUL II 

UNGARIA - ŢARĂ DE TRANZIT 

 

 

 

SECŢIUNEA 1: ASPECTE PRELIMINARE ALE TRAFICULUI DE PERSOANE ÎN 

SCOPUL EXPLOATĂRII PRIN MUNCĂ 
 

1.1. Reglementări legale privind traficul în scopul exploatării prin muncă 
Cadrul legal actual din Ungaria, reglementarea legală privind traficul în scopul exploatării 

prin muncă, se bazează pe: Legea fundamentală a Ungariei, capitolul ‘Libertate şi responsabilitate,’ 

articolul III, “Traficul de fiinţe umane, secţiunea 175/B. “Sec. 175. Încălcarea libertăţii personale”, 

este completată de Strategia naţională pentru combaterea traficului de persoane
23

, dar şi de alte acte 

normative privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane în scopul exploatării prin muncă 

şi asistenţă victimelor
24

. 

 

Mecanisme/proceduri de referire a victimelor în vederea acordării de asistenţă 
Birourile districtuale ale Serviciului de Asistenţă pentru Victime furnizează informaţii şi 

consiliere cu privire la: drepturile şi obligaţiile victimei în cadrul procedurilor penale, formele de 

asistenţă oferite victimelor şi condiţiile pentru acordarea acestora. Prin urmare, la orice beneficii, 

indemnizaţii şi oportunităţi identificate pentru susţinerea drepturilor victimei în afara celor 

prevăzute în documentul de faţă, la datele de contact ale organizaţiilor de stat, ale administraţiei 

locale, ale societăţii civile şi ale bisericii implicate în sprijinirea victimelor infracţiunilor şi la 

posibilităţile de evitare a victimizării secundare se ţine seama de tipul de infracţiune.  

Protecţia împotriva victimizării secundare înseamnă protejarea victimei faţă de prejudicii 

fizice, psihologice şi pecuniare suplimentare. 

Despăgubirea de către stat. Victimele lipsite de mijloace materiale care au dreptul la 

despăgubire acordată de stat sunt acelea care au suferit un act de violenţă intenţionat, ilegal din 

perspectiva legislaţiei penale şi, drept urmare, integritatea fizică sau sănătatea acestora a fost grav 

prejudiciată. Mai mult decât atât, o astfel de despăgubire poate fi acordată unei persoane fizice care 

convieţuia în timpul comiterii actului de violenţă cu victima, în calitate de partener conjugal, sau 

care era rudă apropiată, părinte adoptiv, asistent maternal, copil adoptat, copil aflat în îngrijire 

maternală, soţ sau concubin al unei victime decedate sau al unei părţi vătămate. 

Cetăţenii UE pot, de asemenea, depune cereri de despăgubire în statul membru de reşedinţă 

al acestora. Despăgubirea va fi plătită pentru aceste victime de către Serviciul Maghiar de Asistenţă 

a Victimelor. Pentru a beneficia de asistenţă din partea Serviciului de Asistenţă pentru Victime, este 

necesar un certificat eliberat fie de poliţie, fie de parchet sau de instanţă. În cazul în care victima nu 

poate obţine certificatul, acesta trebuie obţinut de către Serviciu. 

Ungaria a semnat, ratificat şi implementat majoritatea instrumentelor europene şi 

internaţionale privind prevenirea şi combaterea a traficului de persoane în scopul exploatării prin 

muncă
25

. 

                                                 
23

 Regulamentul guvernului nr. 1018/2008. (III. 26). Regulamentul guvernului privind Strategia naţională împotriva 

traficului de persoane pe perioada 2008-2012. În decembrie 2005, Consiliul pentru Justiţie şi Afaceri Interne (JAI) al 

Uniunii Europene, în cadrul Programului Haga, a elaborat un plan de acţiune pentru prevenirea traficului de fiinţe 

umane, care a avut în vedere cele mai bune practici şi proceduri. Mecanismul include reprezentanţi ai organizaţiilor 

guvernamentale, neguvernamentale şi internaţionale. Operarea acestuia se bazează pe aşa-numita teorie a celor “4P”. 

Programul “Prevenire, Parteneriat, Protecţia şi Punere sub Acuzare” reprezintă continuarea aşa-numitului program 

Tampere (1999- 2004). Ambele programe au urmărit unificarea reglementărilor şi regulamentelor referitoare la politicile 

privind refugiaţii şi imigrarea din toate statele membre (în speţă, punerea în aplicare a unor proceduri pentru stabilirea 

statutului de refugiat) şi crearea unui Fond European pentru Refugiaţi. 
24

 Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să consultaţi Studiul naţional al Ungariei. 
25

 A se vedea Anexa A: Lista instrumentelor juridice privind traficul de fiinţe umane şi exploatarea prin muncă. 
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Deficienţe: 

Termenii juridici privind traficul în scopul exploatării prin muncă sau al muncii forţate se 

confruntă cu probleme, deoarece procedurile penale sunt puse în mişcare în aceste cazuri pe motiv 

de reţinere ilegală şi/sau fraudă. Procedura penală în cazurile de trafic începe numai dacă se poate 

dovedi că avut loc o “vânzare”. 

 Dispunem doar de numărul organizaţiilor de cercetare din perspectiva penală a 

fenomenului, fapt care nu reflectă situaţia reală; 

 Colectarea datelor statistice referitoare la acest fenomen a fost demarată de curând; 

 Informarea juridică şi abilităţile de reprezentare ale victimelor sunt adesea la un nivel 

foarte scăzut, astfel că acestea rareori raportează infracţiunea către autorităţi, iar autorităţile nu 

dispun de servicii de mobilizare a victimelor, aşa încât acest lucru se întâmplă doar ocazional; 

 “Surprinderea în flagrant” a fenomenului de către autorităţile de muncă este dificilă, 

deoarece numărul cazurilor de raportare a constrângerilor este redus şi acestea sunt cel mai adesea 

transmise către autoritatea de ocupare a forţei de muncă sezoniere; 

 Statutul (şi starea financiară) a unui centru rezidenţial (adăpost) sigur este instabil(ă), 

astfel încât bunurile şi serviciile acordate victimelor sunt ocazionale şi imposibil de calculat; 

 Sistemul de referire nu funcţionează ca atare: unele servicii lipsesc din cadrul acestuia, iar 

unele elemente nu au legătură între ele; 

 Sistemul de referire nu este “prietenos pentru victime”. 

 

Puncte forte: 

 Mecanismul de coordonare operat de coordonatorul naţional funcţionează bine, iar 

experţii ţin legătura în permanenţă. De curând, au fost lansate mai multe iniţiative pozitive, cum ar 

fi masa rotundă a ONG-urilor, formularul de înregistrare TRAFICUL DE PERSOANE, website-ul 

TRAFICUL DE PERSOANE, activităţile de prevenire etc.; 

 Ministerul Afacerilor Interne a elaborat un chestionar pentru sintetizarea bazei centrale de 

date şi care necesită schimburi de date trimestriale. Prima versiune pentru testare prezintă 

rezultatele; 

 O divizie separată din cadrul Biroului Naţional Maghiar de Investigaţii se ocupă de 

fenomenul traficului; 

 Departamentul de Prevenire a Criminalităţii din cadrul Poliţiei Naţionale oferă informaţii 

referitoare la problema şi fenomenul traficului în cadrul programelor acestuia şi, în domeniul său de 

activitate, urmăreşte dezvoltarea diferitelor proiecte (educaţia în adăposturi, în centre familiale de 

găzduire temporară etc.). În anul 2011, acesta a înregistrat un număr de 1400 de ore de activitate în 

domeniul traficului la nivel naţional; 

 Unele elemente ale sistemului funcţionează bine.     

 

1. 2. Coordonatorul naţional şi raportorul naţional 
Cadrul planului guvernamental de acţiune împotriva traficului de fiinţe umane pentru 

factorii de cooperare a fost stabilit prin Strategia naţională împotriva traficului de fiinţe umane. 

Strategia naţională defineşte principalele obiective şi mijloace necesare pentru realizarea acestora. 

Mai mult decât atât, aceasta mandatează desemnarea unui coordonator naţional şi stabilirea 

atribuţiilor acestuia; unul dintre cele mai importante aspecte este faptul că acesta cooperează cu 

factorii implicaţi, atât la nivel naţional cât şi internaţional, şi îndeplineşte atribuţiile operative 

aferente coordonării. 

În momentul de faţă, secretarul adjunct de stat european şi internaţional din cadrul 

Ministerului de Interne îndeplineşte funcţia de coordonator naţional care, împreună cu colaboratorii 

săi direcţi (experţi pe probleme naţionale) îndeplineşte toate atribuţiile administrative legate de 

mecanismul de coordonare. În cadrul structurii actuale, rolul coordonatorului a fost integrat în 
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structura guvernamentală. În momentul formării acestuia, mecanismul de coordonare includea 12 

organizaţii guvernamentale, civile şi internaţionale. 
26

 

La începutul anului 2011, Ungaria a prezidat Consiliul Uniunii Europene. Preşedinţia ungară 

a urmărit apariţia noilor forme ale traficului de fiinţe umane (cerşetoria şi munca forţată, sclavia 

etc.) ca prioritate de vârf, în scopul colectării de informaţii, al însuşirii atitudinii celorlalte state 

membre şi al formulării unei concluzii de către Consiliu în acest sens. În timpul pregătirii pentru 

preşedinţie, s-a elaborat un chestionar, care pe parcursul preşedinţiei belgiene a fost prezentat în 

cadrul seminarului, respectiv al Consiliului şi a fost transmis ulterior tuturor statelor membre. 

Pentru a se ajunge la o concluzie comună, studiul a fost transmis tuturor statelor membre şi s-a 

organizat un seminar dedicat experţilor la începutul lunii aprilie 2011 în Budapesta, pentru discuţii 

detaliate pe această temă. Reprezentanţii statelor membre, ţinând seama de rezultatele seminarului, 

au elaborat “recomandările de la Budapesta,” care au constituit o bază solidă pentru concluziile 

Consiliului. “Combaterea apariţiei noilor forme ale traficului de fiinţe umane în statele membre ale 

Uniunii Europene” a fost titlul concluziei Consiliului (8776/3/11), care a fost aprobată de Consiliul 

pentru Justiţie şi Afaceri Interne sub preşedinţia Ungariei
27

. 

Agenda concepută în scopul actualizării protecţiei victimelor la toate nivelurile europene a 

fost aprobată sub preşedinţia Ungariei, în luna iunie 2011. Documentul, intitulat “Agenda de la 

Budapesta,”
28

 s-a bazat pe formatul “Agendei de la Stockholm,”
29

 obiectivul acestuia constând în 

modernizarea sistemelor europene de protecţie a victimelor prin introducerea de măsuri precise. 

La sfârşitul anului 2009, Consiliul Uniunii Europene a aprobat în cele din urmă 

“Documentul orientat către acţiune privind combaterea traficului de fiinţe umane,” în scopul 

actualizării tuturor acţiunilor statelor membre împotriva traficului de fiinţe umane. Comisia Uniunii 

Europene, împreună cu preşedinţia maghiară, a elaborat un grafic pentru transpunerea în practică a 

acestui document, în care statele membre să completeze şi să actualizeze datele colectate după luna 

noiembrie 2009 în legătură cu acţiunile externe ale acestora împotriva traficului de fiinţe umane
30

. 

Coordonatorul naţional organizează o aşa-numită masă rotundă a ONG-urilor în afara 

mecanismului guvernamental. Această masă rotundă informală are menirea de a coordona 

cooperarea între coordonatorul naţional împotriva traficului de fiinţe umane şi organizaţiile 

neguvernamentale care participă la combaterea traficului de fiinţe umane. Baza legală a acestei 

mese rotunde a organizaţiilor societăţii civile o constituie Strategia naţională şi Directiva 

2011/36/UE
31

, care stipulează că este necesar şi recomandabil ca organizaţiile societăţii civile să fie 

incluse în procesul de cercetare şi cel decizional şi că este, de asemenea, necesară cooperarea cu 

acestea. Masa rotundă a organizaţiilor societăţii civile a fost organizată la data de 11 decembrie 
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 Membrii mecanismului de coordonare: Ministerul Afacerilor Interne/Ministerul Afacerilor Externe/Ministerul 

Resurselor Umane/Serviciul de Asistare a Victimelor din jurisdicţia KIM/Oficiul pentru Imigrare şi 

Cetăţenie/Departamentul ORFK de Prevenire a Criminalităţii şi Protecţie a Victimelor/Biroul Central al 

Parchetului/Oficiul Naţional al Instanţelor/Instanţa Capitală/IOM-Organizaţia Internaţională pentru Migraţie/Biroului 

Naţional Maghiar de Investigaţii/Divizia Crimă Organizată/Departamentul împotriva Traficului de Fiinţe Umane/Şeful 

Departamentului Institutului Naţional de Criminologie/Serviciul Naţional pentru Situaţii de Criză şi Informare. 
27

 Aceste concluzii încurajează statele membre să intensifice colectarea de date referitoare la aceste noi forme ale 

traficului de fiinţe umane, atât pe teritoriile proprii, cât şi în cadrul UE, şi să ia măsurile necesare pentru ameliorarea 

calităţii acestor date care vor fi utilizate ulterior în scopul planificării politicilor legate de monitorizarea tendinţelor 

traficului de fiinţe umane, la nivel naţional şi transnaţional. 
28

 Harta de la Budapesta privind protecţia victimelor. 
29

 Harta de la Stockholm, care a fost aprobată în anul 2009, pune accentul pe drepturile, protecţia şi nevoile speciale ale 

suspecţilor şi urmăreşte elaborarea unei strategii europene de securitate internă, care să fie capabilă să reducă activitatea 

infracţională supranaţională. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi: Politica Parlamentului European şi a Consiliului 

privind stabilirea cerinţelor minime pentru acordarea de asistenţă victimelor infracţiunilor, protecţia şi drepturile 

acestora (2012.05.25). 
30

 Raportul oferă informaţii la zi cu privire la demersurile externe ale statelor membre împotriva traficului de fiinţe 

umane, inclusiv la acordurile între statele membre UE şi state terţe, regiuni sau organizaţii internaţionale. De asemenea, 

acesta prezintă în rezumat demersurile externe ale comisiei şi ale altor agenţii ale Uniunii din trecutul recent. 
31

 Politica 2011/36/UE (5 aprilie 2011) a Parlamentului European şi a Consiliului privind prevenirea şi combaterea 

traficului de persoane şi protejarea victimelor acestuia, precum şi de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/629/JAI a 

Consiliului. 
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2011, cu participarea iniţială a opt organizaţii. Ministerul de Interne urmăreşte informarea 

publicului cu privire la traficul de fiinţe umane. Prin urmare, website-urile destinate combaterii 

traficului de fiinţe umane, http://emberkereskedelem.kormany.hu/ şi http://thb.kormany.hu/, au fost 

active încă din luna octombrie 2011. Aceste website-uri conţin informaţii specializate de bază şi 

prezintă alte ştiri, locuri de desfăşurare şi programe pe tema traficului de fiinţe umane.    

În Ungaria există instituţii publice, ONG-uri şi organizaţii internaţionale
32

 cu respon-

sabilităţi în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de persoane, instituţii responsabile de 

acordarea de protecţie şi asistenţă victimelor sau de obţinerea permisului de şedere ori de incluziune 

socială. 

 

Cooperarea în domeniul identificării, referirii, asistenţei, incluziunii sociale şi 

repatrierii 
Nu există legislaţie privind cooperarea între diferite organizaţii. Cooperarea se bazează pe 

protocoale şi pe competenţa organizaţiilor de implementare a proiectelor. 

 

Puncte forte: 

 În ultimii ani, Ungaria a fost implicată în mai multe proiecte susţinute de Comisia 

Europeană. Obiectivul acestora a constat în eliminarea sistemului de referire din domeniul 

traficului. Aceste linii directoare sunt aplicabile atât pentru traficul în scopul exploatării sexuale, cât 

şi pentru cel în scopul exploatării prin muncă. 

 Mecanismul naţional de coordonare a direcţionat schimburile de informaţii şi de 

experienţă - în primul rând la nivel guvernamental. 

 Masa rotundă a ONG-urilor a avut loc în luna decembrie 2011; din acel moment, 

continuă schimburile de informaţii între ONG-uri şi sectorul guvernamental. 

 Conceptului de „victimă” i s-a conferit un sens mai larg decât cel al conceptului de 

„reclamant” din cadrul dreptului procedural. 
 

Analiza problemelor şi deficienţele sistemului: 

 Probarea infracţiunilor de trafic potrivit Codului penal se confruntă cu dificultăţi. 
 

  

SECŢIUNEA 2: SITUAŢIA  ACTUALĂ 
 

2.1. Analiza cauzelor şi condiţiilor care generează şi facilitează traficul în scopul 

exploatării prin muncă 
În cadrul acestei secţiuni, vă vom prezenta formele şi caracteristicile traficului de persoane 

în scopul exploatării prin muncă identificate pe parcursul studiului. De asemenea, vom face o 

descriere a metodelor de recrutare, a metodelor utilizate de traficanţi şi a condiţiilor de angajare. 

Referitor la exploatarea prin muncă, vom face o distincţie între formele de trafic intern şi cele de 

trafic extern. Mai întâi, vom analiza situaţia în care Ungaria este ţară de origine. Această categorie 

implică două aspecte: pe de o parte, fenomenul exploatării prin muncă şi cel al traficului de 

persoane ce se manifestă pe teritoriul ţării noastre. 

Pe de altă parte, Ungaria constituie o ţară-sursă pentru victime şi pentru traficanţi în 

străinătate
33

. 
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 Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să consultaţi Studiul naţional al Ungariei şi Anexa 6 la acest studiu. 
33

 Înainte de a prezenta rezultatele investigaţiei noastre, considerăm importantă prezentarea pe scurt a sclaviei moderne. Sclavia 

modernă, cunoscută şi sub denumirea de “înrobire,” este un fenomen care există de multă vreme în Ungaria. Aceasta a implicat 

iniţial persoane vârstnice sărăcite care primeau provizii de la deţinătorii de sclavi în schimbul muncii şi al pensiilor acestora. 

Deţinătorii de sclavi luau persoanele vârstnice în calitate de “membru al familiei.” Termenul maghiar echivalent pentru “înrobire” 

este csicskáztatás. Primul caz penal de înrobire a început în anul 1996, în Tiszaújváros. Un bărbat fără locuinţă s-a mutat cu o 

familie care l-a obligat să muncească, l-a sechestrat şi l-a obligat să-şi predea pensia. 

http://emberkereskedelem.kormany.hu/
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Numărul cazurilor înregistrate legate de infracţiuni de trafic de persoane este foarte redus. 

Cea mai mare problemă o constituie faptul că victimele nu depun plângeri. Prin urmare, chiar dacă 

toţi cei din preajma victimelor au cunoştinţă de aceste cazuri, guvernele şi autorităţile competente 

sunt neputincioase. Ca reacţie la indignarea publică, la sesizări şi raportări, organele de poliţie au 

întreprins acţiuni într-o serie de cazuri de sclavie în ultimii ani. În cazul în care autorităţile 

colectează suficiente probe, ulterior, acestea trebuie să iniţieze proceduri. Cu toate acestea, 

procedurile penale iniţiate împotriva făptuitorilor rareori ajung în faza de condamnare. În ultimii 

ani, autorităţile de poliţie au efectuat numeroase raiduri. 

Pe parcursul elaborării studiului, am ajuns la concluzia că sclavia modernă are multiple 

avantaje suplimentare. În afară de exploatarea gratuită prin muncă şi riscul redus de a fi prinşi, 

făptuitorii trăiesc de asemenea de pe urma statului. 

Victimele lucrează între 12 şi 16 ore pe zi şi nu sunt plătite pentru munca pe care o 

prestează. Mai mult decât atât, “angajatorii” acestora nu plătesc impozite şi alte contribuţii. 

“[Persoana înrobită] însă reprezintă moneda cu care aceştia îşi reglează datoriile.”[E.4.] 

Întreţinerea persoanelor captive costă puţin, deoarece acestea sunt hrănite în principal cu resturi de 

la masă şi mâncarea ce nu se consumă. Pensiile şi asistenţa socială de care beneficiază le sunt luate 

integral. Angajatorii cauzează prejudicii suplimentare, prin achiziţionarea de bunuri de valoare şi 

contractarea de împrumuturi mari în numele victimelor,  prin preluarea controlului total asupra 

identităţii acestora. Autorii sclaviei moderne îşi condamnă victimele la o stare care se apropie de cea 

a cadavrelor vii. 

Aceştia confiscă tot ce deţin acestea, le distrug relaţiile şi le conving că sunt inutile şi 

nedorite. Deţinătorii de sclavi recurg la diferite metode pentru a-şi priva victimele de demnitate, 

pentru a le distruge spiritual şi, odată ce le-au exploatat la maxim, se debarasează de acestea de 

parcă ar fi gunoaie. Un informator, care a fost cândva infractor în Marea Britanie, spunea că 

victimele care se îmbolnăveau nu mai erau văzute niciodată: “angajatorul” acestora le readucea în 

Ungaria. Potrivit lui Mihály Babák, primarul din Szarvas, municipalitatea cheltuieşte trei milioane 

de forinţi pentru funeraliile publice ale acelor bătrâni sau bolnavi de care s-au debarasat 

“angajatorii”. 

 

Situaţia din ţară 

 În Ungaria au fost identificate trei tipuri de metode de exploatare, iar aceste tipuri se 

suprapun. În cele ce urmează ne vom concentra asupra fenomenului înrobirii, deoarece cămătăria, 

constrângerea, furtul şi cerşetoria forţată nu corespund noţiunilor clasice ale muncii; prin urmare, 

este recomandabil ca aceste fenomene să fie analizate în cadrul altui studiu. Este dificil de estimat 

numărul cazurilor de exploatare, iar informaţiile referitoare la această problemă şi calitatea datelor 

diferă mult. 

Noţiunea de înrobire nu este inclusă în Codul penal al Ungariei, astfel că am analizat 

cazurile de muncă forţată dintre anii 2009 şi 2011. În fiecare an s-a identificat doar câte un singur 

caz. În fermele mari, cu animale între 100 şi 200 de capete, în mod obişnuit trăiesc câte două-trei 

victime. În fermele mici, în mod obişnuit trăieşte câte o victimă. 

 

Modificarea legislaţiei referitoare la cămătărie a intrat în vigoare în anul 2011 prin Legea 

CXXXIV. 

Cazurile de infracţiuni de exploatare sexuală (infracţiuni de trafic de fiinţe umane comise în 

scopul sodomizării sau al penetrării sexuale) înregistrate în ultimii doi ani indică o supra-

reprezentare, în timp ce pe parcursul tuturor celor trei ani a fost înregistrat doar câte un caz pe an de 

trafic de fiinţe umane în scopul exploatării prin muncă forţată, potrivit infracţiunilor înregistrate în 

baza de date. 
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1. Înrobirea 

Grupul vizat constă din persoane “nedorite”, cel mai adesea bărbaţi cu vârste cuprinse între 

40 şi 70 de ani, alungaţi din propriile medii şi familii, trimişi la centre sociale sau centre de îngrijire 

şi, în general, cu probleme de sănătate fizică şi/sau mentală. Printre aceştia se numără oamenii fără 

locuinţă, persoanele vârstnice care trăiesc singure, bărbaţi şi femei uşor impresionabili, cu puţine 

speranţe pentru viitor, şi persoane din centrele de plasament. Aceste persoane beneficiază de puţină 

susţinere din partea familiei sau a prietenilor care să-i protejeze fizic sau legal. Acestea se află “în 

afara” societăţii, deoarece nu fac parte din aceasta (nici serviciile sociale, nici sistemul de muncă, 

nici reţelele şi nimeni altcineva nu le simte lipsa atunci când dispar). Adesea, acestea sunt alcoolice 

şi/sau persoane fără adăpost şi sunt căutate pe stradă, unde li se oferă ceva de lucru, în apropierea 

centrelor de ocupare a forţei de muncă, pe pieţele de muncă sezonieră sau chiar în adăposturile 

pentru persoanele fără locuinţă. 

“Angajatorii” caută astfel de persoane singure, solitare, care nu au pe nimeni şi a căror 

dispariţie este puţin probabil să fie observată de ceilalţi. 
 

 Metode de recrutare 
Angajatorii dispun de reţele sociale solide şi se află în relaţii bune cu mediul în care trăiesc. 

Aceştia obţin informaţii din centrele sociale de îngrijire şi din centrele de tratare a dependenţelor 

sau prin intermediul propriilor curieri ori, adesea, chiar de la angajaţii instituţiilor respective. Obţin 

informaţii cu privire la indemnizaţiile pacienţilor şi la starea de sănătate a acestora. Potrivit unui 

informator anonim, aceşti sechestratori atrag între zece şi cincisprezece persoane din centrele 

sociale regionale pe an. 

Traficanţii au propriii lor recrutori. Aceştia sunt figuri cunoscute în interiorul şi în preajma 

adăposturilor pentru persoanele fără locuinţă, dau telefoane la adăposturi, oferind de lucru 

potenţialilor lucrători. Ei promit remuneraţie şi cazare, uneori declarând că locul de muncă e doar 

unul sezonier, cum ar fi cele din agricultură şi peisagistică în timpul primăverii şi al verii. O altă 

metodă tipică de recrutare este aceea prin care sechestratorul caută el însuşi lucrători. 

 

 Mijloace de exploatare
34

 

Există două tipuri de victime ale muncii forţate. Unul dintre acestea se caracterizează prin 

muncă fizică grea. Victimele prestează muncă fizică, de obicei în domeniul construcţiilor, al 

muncilor agricole, al creşterii animalelor sau al îngrijirii cailor. 

Natura muncii dintr-o fermă implică îngrijirea animalelor şi munci agricole. Natura 

sarcinilor gospodăreşti este variată: printre acestea se numără gătitul, spălatul rufelor, serviciile de 

curăţenie şi cumpărăturile. În unele localităţi urbane, victimele trebuiau să ducă copiii traficanţilor 

la şcoală. Acele victime care prestează munci fizice solicitante lucrează în mod obişnuit în activităţi 

de construcţii, demolări şi reamenajări. Celălalt tip de înrobire implică victime cu probleme de 

sănătate fizică sau mentală, care nu pot fi utilizate pentru muncă fizică grea. Chiar dacă în aceste 

cazuri victimele prestează unele activităţi, nu munca în sine constituie prioritatea, ci exploatarea 

resurselor victimelor. Aceste forme de exploatare includ confiscarea bunurilor mobile şi imobile, a 

pensiilor, a indemnizaţiilor de asistenţă socială şi chiar a identităţii victimelor. În toate cazurile, 

indemnizaţiile de asistenţă socială şi pensiile victimelor sunt confiscate. 

Indemnizaţiile de asistenţă socială şi pensiile ajung în mod obişnuit în buzunarele 

deţinătorilor moderni de sclavi, prin intermediul cărţilor de credit sau al împuternicirilor prezentate 

poştaşului, care susţin că au fost semnate de victime “voluntar” la începutul “înţelegerii” dintre 

aceştia. 

Persoanele vârstnice şi/sau cele defavorizate din punct de vedere social sunt ademenite din 

casele lor sau din instituţii şi sunt determinate să-şi vândă locuinţele. În aproape toate cazurile, 

actele de identitate şi documentele personale ale victimelor au fost confiscate şi folosite de către 
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 Referirile la victime sunt indicate de codurile din parantezele pătrate. Denumirile locurilor -  unde a avut loc 

exploatarea, după cum sunt prezentate de articolele de presă - sunt, de asemenea, marcate între paranteze pătrate, alături 

de descrierea acestora. 
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autori, oferind astfel temeiuri pentru acuzaţii de reţinere de documente şi fraudă. Cea mai frecventă 

formă de abuz o constituie contractarea de împrumuturi în numele victimei (Csépa, Berhida, 

Kunszentmiklós). 

Sechestratorii comit diferite infracţiuni utilizând numele persoanelor pe care le ţin în 

captivitate. Victimele sunt obligate să semneze acte juridice, înfiinţând astfel societăţi comerciale 

ilegale. Adesea întâlnim cazuri în care victimele sunt forţate să muncească, pe lângă faptul că le 

sunt confiscate pensia şi indemnizaţia de asistenţă socială. Traficanţii adesea îşi angajează victimele 

pe baza unei remuneraţii, ca mai apoi să păstreze banii. 

În legătură cu înrobirea, este important de menţionat faptul că, la început, prevalează 

principiul reciprocităţii. 

 

   2. Cămătăria 

Cămătăria este practica prin care se acordă împrumuturi cu rate exorbitante ale dobânzilor. 

În Ungaria, cămătarii vizează adesea persoane care trăiesc deja în sărăcie. Un tip de cămătărie, aşa 

numita “cămătărie prin intermediul magazinelor”, apare atunci când magazinele vând bunuri pe 

bază de credit, comercianţii ţinând evidenţa tuturor sumelor datorate şi calculând dobânzi multiple 

la primirea indemnizaţiei de asistenţă socială. Datorită incapacităţii de rambursare a datoriilor, 

debitorii sunt adesea forţaţi să muncească fără remuneraţie. De asemenea, acestora li se cere adesea 

să predea indemnizaţiile de asistenţă socială şi cărţile de credit. Potrivit Sistemului Unificat de 

Statistică Penală al Autorităţii de Investigare şi al Parchetului, cazurile de camătă înregistrate au fost 

în număr de opt în anul 2009, de 113 în anul 2010 şi de 118 în anul 2011. 

 

   3. Cerşetoria forţată şi furtul
35

 

Pe parcursul cercetărilor noastre, am descoperit un număr de cazuri în care persoane 

vulnerabile erau forţate să fure şi/sau să cerşească. În multe cazuri, furturile sau cerşetoria sunt 

comise de persoanele care convieţuiesc la un loc în aceeaşi gospodărie cu sechestratorul. În aceste 

cazuri, victimele trebuie să fure alimente pentru sechestratorii acestora, precum şi pentru ele înseşi. 

Am întâlnit furtul forţat şi în alte locuri, cum ar fi situaţiile în care furtul de alimente era combinat 

cu furtul de furaje necesare pentru hrana animalelor (cum a fost la Gádoros). Furtul de fier vechi 

este de asemenea frecvent întâlnit. 

 

UNGARIA - ŢARĂ SURSĂ 

 

Literatura de specialitate şi mass-media raportează numai cazurile de trafic de fiinţe umane 

ce implică victime maghiare traficate în alte state, deoarece sclavia nu este considerată ca fiind 

trafic de persoane. Anterior am demonstrat că, în realitate, traficul de fiinţe umane reprezintă o 

problemă importantă pe teritoriul Ungariei, una care implică mai multe grupuri vizate. Cu toate 

acestea, este demn de menţionat faptul că traficul este un fenomen ‘mobil’; deţinătorii şi persoanele 

captive sunt cu uşurinţă interschimbabili şi, ca urmare, atunci când acest lucru implică plecarea din 

ţara de origine, vulnerabilitatea victimelor creşte. Am descoperit în literatura de specialitate şi în 

cazurile analizate faptul că, în cazul traficului transfrontalier, în afară de factorii care stimulează 

traficul, reţelele de relaţii umane şi întrepătrunderea acestor reţele diferite deţin un rol predominant. 

Am colectat informaţii referitoare la migraţia forţei de muncă din Ungaria în două tipuri de cazuri: 

unul se referă la exploatarea prin muncă, iar celălalt la traficul de fiinţe umane. În acest context, am 

dori să demonstrăm fenomenul, întrucât “condiţiile se schimbă pe parcurs.” 

Recrutarea pentru ocuparea de locuri de muncă în străinătate are loc în Ungaria. Aceasta se 

poate face prin intermediul anunţurilor sau, cum se întâmplă cel mai adesea, prin intermediul 

cunoştinţelor sau al ‘prietenului unui prieten’. În aceste cazuri, deplasarea este organizată de către 

angajator, ale cărui cheltuieli trebuie rambursate ulterior, cu dobândă. Ţările vizate sunt cele care nu 

impun vize cetăţenilor maghiari. Adesea, lucrătorii nu cunosc destinaţia către care se îndreaptă de la 
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 Nu dispunem de date privind furtul şi cerşetoria forţată. 
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bun început. 

Pe parcursul recrutării, lucrătorilor li se promit compensaţii şi beneficii cărora acestora le 

este greu să reziste, în ciuda faptului că ceea ce li se promite este nerealist şi se apropie de 

standardele clasei de mijloc a ţării vizate, depăşind cu mult ceea ce ar putea spera în mod realist în 

Ungaria. Chiar dacă activitatea pe care urmează să o desfăşoare ar putea fi de orice natură, de obicei 

aceasta se rezumă la muncă fizică - orice activitate începând de la recoltarea culturilor, până la 

munca în fabrică. În general, angajaţii nu semnează nici un contract; dacă fac acest lucru, contractul 

este adesea într-o limbă pe care aceştia nu o înţeleg. Odată ce lucrătorii sosesc la destinaţie, 

“angajatorii” le confiscă documentele personale, ţinându-i astfel pe “angajaţi” captivi şi incapabili 

să scape. De asemenea, aceştia din urmă sunt în mod frecvent şantajaţi prin ameninţări la adresa 

membrilor familiilor lor de acasă, cu privire la care recrutorii din Ungaria le furnizează informaţii 

sechestratorilor. Victimele trăiesc în teroare, care este amplificată şi mai mult de incapacitatea 

acestora de a vorbi limba locală, de necunoaşterea propriilor drepturi legale şi de teama pentru 

propriile familii lăsate acasă. 

 

UNGARIA - ŢARĂ DE DESTINAŢIE ŞI DE TRANZIT 
 

Din interviurile avute cu experţii şi urmare a consultării literaturii relevante din domeniu şi a 

analizei articolelor din mass-media, rezultă faptul că situaţiile în care cetăţeni străini sunt supuşi la 

muncă forţată nu sunt un lucru obişnuit în Ungaria. Cu toate acestea, exploatarea forţei de muncă 

străine, prin înşelarea angajaţilor (prin intermediul modificărilor operate în contractele iniţiale, după 

încheierea acestora cu angajatorul) şi neremunerarea angajaţilor este un lucru obişnuit. 

Victimele străine rareori apelează la autorităţi. Motivele sunt cel mai adesea teama de 

poliţie, lipsa de abilităţi lingvistice corespunzătoare, statutul legal nesoluţionat sau teama de a 

pierde statutul legal. Prin urmare, chiar dacă străinii sunt victimizaţi, este foarte puţin probabil ca 

autorităţile să fie sesizate. 

Cele mai frecvente motive pentru acceptarea de către cetăţenii străini a locurilor de muncă 

din Ungaria sunt de natură economică. Străinii muncesc în cele mai multe cazuri în construcţii, 

agricultură şi în domenii comerciale. Reprezentanţii sindicatelor au declarat că procentajul străinilor 

în domeniul muncii sezoniere este între 5% şi 10% (Juhász, 2006). Obţinerea permiselor de muncă 

este un proces de durată, complicat şi costisitor. Aceasta impune angajatorului să solicite eliberarea 

permisului de muncă, ceea ce înseamnă că investiţiile financiare, administrative şi de timp realizate 

pentru angajat trebuie să răsplătească eforturile angajatorului. 

Datele statistice sunt disponibile numai cu privire la lucrătorii străini care deţin permise de 

muncă. Cei mai mulţi străini angajaţi ca sezonieri activează în construcţii, în agricultură şi în 

domeniul gastronomiei şi al turismului. Victimizarea străinilor este dificil de urmărit. 

În Ungaria, printre victimele infracţiunilor cunoscute, numărul străinilor este redus. Cele 

mai multe infracţiuni comise împotriva străinilor sunt infracţiuni împotriva proprietăţii, în primul 

rând furturi. Referitor la traficul de fiinţe umane, am identificat un caz în baza de date a ENYÜBS: 

în anul 2008, doi cetăţeni români au devenit victime ale traficului de fiinţe umane în districtul 

Szabolcs-Szatmár-Bereg. 

Poliţia a raportat detectarea mai multor cazuri în piaţa Józsefváros din Budapesta, implicând 

victime de origine chineză şi vietnameză supuse la muncă forţată. Într-un alt caz, victime de origine 

asiatică erau de asemenea “angajate” în industria textilă. Acolo, migranţii care veniseră în Ungaria 

cu speranţa unei vieţi mai bune erau obligaţi să muncească de dimineaţa devreme până târziu în 

noapte. Cu toate acestea, este foarte dificil de dovedit coerciţia în cazul străinilor. Aceştia sunt 

adesea deportaţi din Ungaria pe motivul trecerii ilegale a frontierei, al şederii neautorizate sau al 

angajării sezoniere, fără ca măcar vreunul dintre aceştia să fie inclus într-un program de protecţie a 

victimelor sau de servicii. 

 

2.2. Evoluţie. Tendinţe şi mod de operare 
Recesiunea economică din anul 2008 a avut impact şi asupra activităţilor infracţionale. Criza 
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a determinat anumite grupuri sociale să alunece în sărăcie, precum şi o creştere a insecurităţii şi a 

numărului infracţiunilor înregistrate. Iinternetul a avut un rol determinant în creşterea 

infracţionalităţii. Numărul infracţiunilor comise on-line a crescut, la fel cum s-a întâmplat şi cu 

numărul victimelor. Cea mai frecventă infracţiune on-line o constituie furtul de date. Printre alte 

abuzuri se numără deschiderea de conturi bancare în numele persoanelor fără adăpost. În unele 

cazuri, bunurile erau puse spre vânzare, însă proprietarul nu se schimba niciodată - defraudatorii 

dispăreau pur şi simplu cu banii. Conduita autorilor infracţiunilor a devenit de asemenea din ce în 

ce mai violentă de-a lungul anilor. Din 2009 până în 2011, numărul infracţiunilor penale înregistrate 

a crescut constant. În timp ce numărul infracţiunilor împotriva persoanei şi a proprietăţii s-a redus, 

numărul infracţiunilor legate de activitatea economică şi al celor împotriva siguranţei publice a 

crescut. Multe infracţiuni calificate iniţial ca trafic de fiinţe umane nu sunt puse sub acuzare ca 

atare, deoarece este dificil de probat din punct de vedere juridic o “tranzacţie” care implică vânzarea 

şi achiziţionarea de persoane. Adesea, suspecţii sunt acuzaţi de alte infracţiuni “parazite” - de 

obicei, obligarea persoanelor de a practica prostituţia. 

La efectuarea analizei statisticilor penale, trebuie să avem în vedere importanţa latenţei. 

Infracţiunile cunoscute sunt adesea menţionate ca fiind ‘vârful icebergului,’ deoarece autorităţile de 

poliţie nu dispun de date cu privire la majoritatea cazurilor. Cu toate acestea, fenomenul poate fi 

înţeles numai dacă sunt luate în calcul atât datele statistice oficiale. Literatura relevantă estimează 

nivelul latenţei ca fiind de cel puţin două ori până la de zece ori mai mare. Infracţiunile investigate 

se bazează în mare parte pe sesizări din partea cetăţenilor, care reprezintă raportarea a aproximativ 

70% din infracţiunile înregistrate (Barabas, 2009) sau sunt descoperite pe parcursul verificărilor de 

rutină efectuate de poliţie. Referitor la latenţă, este de asemenea important de menţionat factorul 

care face ca infracţiunile să rămână nedescoperite. Literatura de specialitate denumeşte acest 

fenomen “mecanismul de selecţie” al autorităţilor, care implică faptul că autorităţile de poliţie 

investighează cazuri a căror rată de detectare este ridicată. 

Este demn de menţionat faptul că suspecţii adesea semnează contracte de îngrijire cu 

persoane vârstnice, singure şi/sau cu persoane cu afecţiuni mentale în scopul ademenirii şi 

victimizării acestora. Uneori, acest proces începe cu un schimb de apartamente, pe baza unui 

contract fictiv. Este necesară doar o promisiune de asigurare de locuinţă şi îngrijire făcută 

persoanelor vulnerabile sau chiar şi celor fugare. 

Pentru minimalizarea şanselor de a fi detectată, criminalitatea organizată se bazează pe 

activităţi care sunt legale sau cel puţin par astfel, pentru a-şi spori profiturile. În scopul înşelării 

victimelor, contractele sunt adesea întocmite cu ajutorul avocaţilor. 

 

2.3. Profilul victimelor şi al traficanţilor. Modele identificate la nivel naţional în rândul 

populaţiei victimelor traficate în scopul muncii forţate 
Este important să începem această secţiune cu o notă succintă referitoare la relaţia dintre 

victimizare şi traficul de fiinţe umane. Vulnerabilitatea victimelor nu începe neapărat odată cu 

acţiunea de trafic de fiinţe umane, chiar dacă aceasta ar putea fi un precursor al acesteia (în special 

în cazul prostituţiei), ci cu vulnerabilitatea care este prezentă permanent în viaţa victimei. În cadrul 

acestui proces, traficul de fiinţe umane poate fi considerat mai degrabă o consecinţă. Traficul de 

fiinţe umane este un fenomen complex, care nu există în mod independent, ci ca o manifestare a 

altor probleme. 

Victimizarea este un proces pe parcursul căruia victima trebuie “înfrântă” pentru a accepta 

cu obedienţă ordinele sechestratorului său. Acest scop se atinge adesea prin metode fizice şi 

psihologice, prin restricţionarea libertăţii individuale şi, de multe ori, prin tortură. Diferite societăţi 

comerciale au fost înfiinţate pe numele acestora şi datoriile acestor societăţi s-au acumulat. 

Victimele au fost biciuite cu regularitate şi au fost torturate în prezenţa celorlalte, până ce rezistenţa 

acestora a fost înfrântă definitiv. 

Tortura schimbă personalitatea şi modifică identitatea. Persoana torturată pierde 

continuitatea din viaţa individuală şi socială şi exact asta urmăresc să obţină agresorii. O 

personalitate dezintegrată conduce la probleme psihologice şi la tulburări de stres post-traumatic 
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(TSPT). Unul dintre simptomele acestuia îl constituie subestimarea, incapacitatea de a avea 

încredere în ceilalţi şi pierderea sensului vieţii. În viaţa unei astfel de persoane, anxietatea, fobiile, 

iritabilitatea şi deprimarea devin elemente constante. Un alt simptom al TSPT (printre multe altele) 

îl reprezintă tulburările de somn. Relaţiile sociale ale victimelor se modifică şi adesea acestea 

somatizează (resimt suferinţă fizică sau emoţională fără a suferi de fapt de afecţiuni fizice). 

Procesele cognitive sunt alterate (probleme de gândire şi înţelegere). Durata necesară pentru 

“înfrângerea” victimelor variază. Ulterior, victimele rămân blocate în situaţia în care au fost înfrânte 

şi observă evenimentele care li se întâmplă, însă cu detaşare. Procesul de “înfrângere” include 

deposedarea victimei de toate bunurile personale şi golirea acesteia de propria identitate. 

Această infracţiune provoacă traume victimei, deoarece îi răpeşte viaţa cotidiană şi, astfel, îi 

distruge integritatea. Cu toate acestea, există anumite grupuri care sunt deosebit de vulnerabile şi 

expuse ca victime. Din domeniul exploatării prin muncă forţată, am identificat cinci grupuri extrem 

de vulnerabile: persoanele fără adăpost, străinii, în speţă, cetăţenii din state terţe, persoanele 

vârstnice, consumatorii de alcool şi de droguri şi copiii. 

Victimele nu au un serviciu sau un loc de muncă, însă toate au nevoie de bani şi doresc să 

muncească. Acestea au, în general, un nivel scăzut de educaţie şi o anumită experienţă în muncile 

agricole, în timp ce e posibil ca alţii să fi beneficiat de pregătire vocaţională. 

Victimele nu cunosc mediul în care sunt plasate. Acestea nu îşi cunosc drepturile şi nu au 

nici cea mai vagă idee la cine să apeleze. Adesea, acestea sunt dependente de alcool sau droguri - 

aspect care poate fi folosit pentru a le ademeni şi pentru a le ţine pe loc. Capacitatea acestora de a se 

reprezenta este redusă. Adesea, acestea sunt labile din punct de vedere emoţional, persoane solitare, 

cu o mare nevoie de afecţiune. 

Sexul victimelor este specific tipului de exploatare, în timp ce făptuitorii - în toate formele 

traficului de fiinţe umane - sunt de obicei bărbaţi. În domeniul exploatării sexuale, marea majoritate 

a victimelor este alcătuită din femei, în timp ce în cel al exploatării prin muncă, cele mai multe sunt 

bărbaţi. 

Făptuitorii au în general o condiţie materială bună, ceea ce inspiră victimelor un sentiment 

de încredere. Aceştia cunosc bine situaţia celorlalţi şi se vor folosi de situaţia disperată a victimelor 

în propriul avantaj, cunoscând foarte bine faptul că victimele nu dispun de nici un fel de mijloace 

pentru a schimba situaţia. 

 

2.4. Condiţii de muncă pentru victime 
Victimele sunt în mod obişnuit obligate să lucreze din zori şi până în noapte. Pe perioada 

verii, acestea lucrează încă şi mai multe ore, de la 5 dimineaţa până la 9 seara. 

 

Durata captivităţii: În mod obişnuit, victimele sunt ţinute captive ani în şir, chiar dacă 

uneori sunt ţinute doar câteva luni. Cea mai îndelungată perioadă de captivitate înregistrată în 

rândul cazurilor de acest fel este de 18 ani (Pápa). Cu toate acestea, în majoritatea studiilor de caz, 

perioada obişnuită de captivitate este cuprinsă între trei şi cinci ani. 

 

Presiunea psihologică: În general, utilizarea abuzurilor fizice la începutul perioadei de 

captivitate este suficientă pentru a crea presiune psihologică. Am întâlnit un caz în care victima a 

fost ameninţată că i se va lua viaţa în cazul în care se adresează poliţiei. Victime din alte cazuri au 

raportat că sechestratorii acestora le distrugeau relaţiile importante, lăsându-le fără un loc în care să 

se poată refugia. În timp ce ameninţările cu bătaia şi tortura le opresc pe victime din încercarea de a 

scăpa, promisiunea salariului constituie de asemenea un factor important. Coerciţia legală a avut loc 

în momentul în care sechestratorii au aflat de investigaţiile făcute de organele de poliţie. 

 

Abuzurile fizice: Abuzurile fizice şi bătăile sunt frecvente. În unele cazuri, victimele erau 

bătute cu mâinile, iar în alte cazuri cu un bici sau cu un baston de fibră de sticlă. 
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Găzduirea: În general, victimele erau supuse unor condiţii de trai extrem de aspre, în 

imobile neîncălzite şi mizerabile. La fermele mai mici şi ascunse de ochii lumii, unde victimele erau 

angajate în activităţile de creştere a animalelor, s-a raportat faptul că acestea dormeau la un loc cu 

animalele. 

 

Condiţii de igienă şi salubritate: Condiţiile de igienă sunt foarte proaste. Foarte adesea, 

victimele dorm pe saltele mizerabile, inutilizabile, aşezate direct pe podea şi lenjeriile de pat sunt la 

fel de murdare. 

 

Hrana: Există puţine informaţii referitoare la acest subiect. În mod obişnuit, victimele 

declară doar că erau forţate să muncească pentru hrană şi găzduire. Numai în câteva cazuri acestea 

au făcut relatări detaliate cu privire la calitatea şi cantitatea hranei. În cele mai multe cazuri, acestea 

au declarat că se hrăneau cu resturi alimentare. 

Victimele erau pedepsite - în cazul în care sechestratorul era nemulţumit de munca acestora 

sau dacă acestea lucrau mai puţin de 14 ore - fiind private de hrană sau obligate să lucreze ore 

suplimentare. 

 

Accesul la asistenţă medicală: În general, victimele nu beneficiază de asistenţă medicală. În 

mod obişnuit, acestea nu primesc nici medicamente, nici bani pentru a le procura. 

 

Puncte forte: 

 Noul Cod penal (CP) a transformat cămătăria într-o infracţiune mult mai gravă: de aici 

înainte, cei care încheie chiar şi o singură dată un contract cu un volum excesiv de servicii de 

prestat în schimb, care cauzează privaţiuni grave celeilalte părţi, va fi pedepsit cu o pedeapsă cu 

închisoarea de până la trei ani. 

 Noul CP, care este mai strict, defineşte exploatarea copiilor prin muncă ca infracţiune 

distinctă. 

 

Deficienţe: 

 Definiţia traficului de fiinţe umane este ambiguă, iar interpretările date acesteia de 

legiuitor şi de practicieni nu coincid. 

 Nici una dintre organizaţii sau instituţii nu dispune de nici un fel de statistici referitoare la 

exploatarea prin muncă, ceea ce face ca intervenţiile să fie dificile. 

 

 

SECŢIUNEA 3: PROTECŢIA, REFERIREA ŞI ASISTENŢA VICTIMELOR: 

INSTRUMENTE, IMPLEMENTARE, AUTORITĂŢI RESPONSABILE, INIŢIATIVE POZITIVE 

 

3.1. Asistenţa acordată victimelor exploatării prin muncă (acces la justiţie, consiliere 

socială şi psihologică, asistenţă juridică, asigurarea de găzduire şi a strictului necesar, acces la 

servicii medicale etc.) 
Dacă victimele sunt referite sau obţin acces la servicii depinde de instituţia/autoritatea cu 

care acestea ţin legătura. Pe baza discuţiilor purtate cu experţii, se poate spune că grija faţă de 

victime nu este una sistematică,  iar sistemul de referire are lacune. Toate instituţiile abordate au 

raportat că beneficiază de o bună cooperare în propriul domeniu. Cu toate acestea, profesioniştii nu 

au fost capabili să ne spună ce se întâmplă cu victimele după ce acestora le sunt furnizate servicii. 

Nu există informare între instituţii, iar urmărirea ulterioară a victimelor este ad-hoc. Furnizori 

individuali de servicii sociale încearcă să rezolve problemele victimelor în cadrul propriilor 

organizaţii - depăşindu-şi astfel competenţele. Instituţiile au propriile proceduri interne stabilite 

pentru identificarea şi asistarea victimelor. 

Nu există indicatori unitari, universal acceptaţi, iar serviciile şi instituţiile din sistemul de 

referire sunt utilizate ad-hoc, în loc să fie utilizate în baza unui protocol. 
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Rolul ONG-urilor este foarte important în ceea ce priveşte asistenţa victimelor, deoarece 

serviciile formale de asistenţă pentru victime le acordă asistenţă acestora numai în urma unui raport 

al organelor de poliţie (după cum s-a raportat în detaliu în cadrul capitolului 1.1.e), în timp ce ONG-

urile pot furniza servicii fără o certificare “oficială” (certificarea faptului de a fi raportat cazul de 

trafic la poliţie). Cel mai adesea, ONG-urile furnizează servicii speciale (în speţă, asistenţă psiho-

socială), activează independent, însă cooperează sistematic (de exemplu, organizaţiile pentru 

drepturile omului sau de femei care lucrează cu victime ale exploatării sexuale conlucrează strâns 

cu organizaţii care furnizează servicii juridice, psihologice sau de găzduire). Activitatea ONG-urilor 

se caracterizează printr-o operare nesistematică, datorată incertitudinii financiare (lipsei de resurse); 

accesul la serviciile acestora poate să fie discontinuu. În domeniul serviciilor destinate victimelor 

exploatării sexuale (asistenţă juridică, psiho-socială, reprezentare şi lobby) şi în cel al creşterii 

nivelului de conştientizare a traficului de fiinţe umane, organizaţiile menţionate mai sus care 

militează pentru drepturile femeilor deţin un rol important. 

Admiterea unei persoane pentru acordarea de asistenţă instituţională depinde de faptul dacă 

aceasta se identifică ea însăşi ca fiind victimă. Acesta este un aspect important deoarece “sistemul 

de referire” nu desfăşoară activităţi pro-active de mobilizare a victimelor; prin urmare, persoanele 

identificate ca victime şi cărora le sunt acordate servicii sunt numai cele care se identifică ele înseşi 

ca atare. În cazul în care acestea nu se identifică ele înseşi ca victime, însă instituţia le identifică 

astfel, pot avea şansa de a obţine acces la servicii. 

 

3.2. Iniţiative pozitive 
În capitolul de faţă, sunt introduse programe şi iniţiative care au fost demarate de diferite 

instituţii - majoritatea ca programe pilot. În urma iniţiativei “4P” sunt revizuite iniţiative pozitive şi 

proiecte care au fost demarate de organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale în scopul 

combaterii traficului de fiinţe umane în domenii precum prevenirea, protecţia victimelor, punerea 

sub acuzare şi parteneriatele instituţionale. 

 

Baza de date MIGRINFO 
Această bază de date este o aşa-numită “meta bază de date,” care prezintă o sinteză a bazelor 

de date - sursă şi a documentării din domeniul migraţiei şi al integrării şi transformă informaţiile 

generale în indicatori referitori la integrarea migranţilor. Aceasta oferă informaţii, de exemplu, 

referitoare la modalitatea şi circumstanţele în care sunt accesibile bazele de date şi datele stocate în 

acestea.
36

 

 

Grupul de lucru de cooperare în domeniul prostituţiei (PEM) 

Grupul de lucru operează în Pecs, fiind coordonat de Fundaţia Publică INDIT, şi participă la 

protecţia copilului, serviciile acordate familiilor, acţiunile organelor de poliţie, ale spitalelor şi ale 

lucrătorilor sociali în scopul gestionării problemelor legate de prostituţie (consumul de droguri şi 

alcool, familii disfuncţionale, exploatare). 

 

Poliţia Naţională 
A se vedea capitolul 1, punctul 2.3, cu privire la Poliţia Naţională - EURES (Serviciul 

European de Ocupare a Forţei de Muncă) - şi programul Ministerului Afacerilor Externe, progra-

mele Departamentelor pentru Prevenirea Criminalităţii, D.A.D.A. şi programele “Împotriva 

Substanţelor” (“Ellen-szer”). 

Este important de menţionat programul “Eşti sigur că asta vrei?” al Departamentului Poliţiei 

Districtuale din Baranya. Din anul 2006, membrii personalului organizează sesiuni de informare şi 

distribuie broşuri informative în şcoli pentru a creşte nivelul de conştientizare a infracţiunilor de 

prostituţie şi a celor conexe acesteia. 
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 http://www.migrinfo.hu/ MIGRINFO este publicată de Pantha Rei Bt. din anul 2009 cu privire la mandatul Fondului 

European pentru Integrare. 
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Puncte forte: 

 Unele instituţii din cadrul sistemului de referire deţin un mare volum de informaţii 

referitoare la exploatarea prin muncă (însă aceste informaţii ar trebui utilizate într-un mod mai 

judicios). 
 

Deficienţe: 

 După cum se poate vedea, sistemul nu funcţionează. Datorită lipsei de capacitate, 

membrii mecanismului nu se cunosc între ei personal, astfel încât conferinţele, seminariile şi 

sesiunile de pregătire profesională ar reprezenta cel mai bun forum pentru a afla despre activitatea 

celorlalţi. 
 Adăpostul poate găzdui numai câte şase persoane o dată, fapt care adesea generează 

probleme. 
 Există mai multe oportunităţi de acordare a asistenţei în cadrul sistemului şi acest aspect 

conduce la rezultate diferite, astfel încât este esenţial să existe un sistem de asistenţă pentru 

victimele traficului de fiinţe umane. 
 

  

SECŢIUNEA  4: COOPERAREA NAŢIONALĂ ŞI TRANSNAŢIONALĂ ÎN DOMENIU 
 

4.1. Cooperarea instituţională naţională 
Strategia naţională oferă linii directoare privind cooperarea instituţională, precum şi 

regulamente interne şi protocoale ale instituţiilor. Din experienţa noastră, instituţiile sunt deschise 

spre cooperarea între organizaţii şi putem găsi contracte pentru sarcini secundare. 

 

4.2. Cooperarea instituţională internaţională 
Domenii de cooperare 
 Campanii de informare şi prevenire; 

 Consiliere; 

 Studii în domeniul combaterii traficului; 

 Programe de repatriere în condiţii de siguranţă. 

 

Reglementarea cooperării instituţionale şi a celei internaţionale - tratate bilaterale 
 

Iniţiative pozitive 
Modelul Szarvas 

Putem spune că unicul model îl reprezintă exemplul Szarvas. Acesta a fost iniţiat de 

primarul şi autorităţile primăriei din Szarvas (incluzând Agenţia de Administrare Fiscală, Poliţia, 

inspectoratele de muncă şi Serviciul de Tutelă) începând din anul 2008. Autorităţile se reunesc 

adesea pentru a discuta şi a cădea de acord asupra problemelor referitoare la sclavie. În cazul în care 

acestea au cunoştinţă despre o victimă în oraş, încearcă să faciliteze eliberarea acesteia. 

 

Puncte forte: 

 Numeroase elemente bine stabilite ale sistemului de semnalizare funcţionează 

corespunzător; 
 Există susţinere puternică din partea cetăţenilor. 

 

Deficienţe: 

 Sistemul de referire nu funcţionează ca sistem (pe ansamblu); unele elemente adesea nu 

se cunosc între ele, iar serviciile se acordă ad-hoc; 
 Mecanismul guvernamental şi cel neguvernamental de combatere a traficului operează 

independent unul faţă de celălalt; 
 Nu există posibilităţi de reintegrare în cadrul sistemului. 
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 SECŢIUNEA 5: CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI     
 

Pe parcursul studiului, nu am identificat nici un fel de politici referitoare la exploatarea prin 

muncă. 
 

 Adăpostul 

 Sunt necesare mai multe încăperi în adăpost pentru victime; 

 Este necesară stabilitatea financiară a adăpostului; 

 Sunt necesare mai multe locuri de adăpostire a victimelor traficului; 

 Este necesar un loc secret, protejat (poartă glisantă, servicii de pază non-stop); 

 Este necesară stabilirea mai multor măsuri în ceea ce priveşte sistemul de securitate. 

 

 Prevenirea 

 Este necesar să se pună un accent mai mare pe activităţile de prevenire (educaţie); 

 Este necesară pregătirea instituţiilor care vin în contact cu fenomenul (furnizorii de 

servicii sociale, adăposturile pentru cei fără locuinţă, autorităţile de poliţie); 

 Fenomenul muncii forţate poate fi măsurat de la Biroul Central pentru Servicii Publice 

Administrative şi Electronice, conform recomandării dlui. Babák Mihály (primarul oraşului 

Szarvas); 

 Este necesară organizarea de sesiuni de pregătire sistematizate şi specifice pentru 

profesioniştii şi ONG-urile care activează în domeniul traficului; 

 Este necesară o sinteză a pregătirii profesionale pentru evitarea sesiunilor paralele de 

formare; 

 Este necesară asigurarea supervizării profesioniştilor care activează în domeniul traficului 

şi asigurarea de resurse financiare pentru aceasta. 
 

 Legislaţia 

 Este necesară intensificarea punerii în aplicare a Legii privind protecţia martorilor; 
 Este necesară introducerea legislaţiei referitoare la activităţile de urmărire legate de 

sistemul de referire a traficului; 
 Este necesară elaborarea unei strategii pe termen lung pentru referirea victimelor. 

 

Sistemul de referire 

 Este necesar un protocol privind sistemul de referire şi poate fi anunţată o campanie PR; 
 Este necesar un forum în cadrul sistemului de referire pentru ca membrii să se reunească, 

să discute şi să facă schimburi de experienţă. 
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CAPITOLUL III 

GRECIA - ŢARĂ DE DESTINAŢIE 
 

 

  

SECŢIUNEA 1: EVALUAREA LEGISLAŢIEI ŞI POLITICILOR ACTUALE 

 

Până în anul 2002, traficul de fiinţe umane nu era pedepsit ca act infracţional de sine 

stătător, ci era mai degrabă inclus în cadrul altor infracţiuni, cum ar fi proxenetismul, exploatarea, 

racolarea pentru practicarea prostituţiei şi comerţul cu sclavi. Prin Legea nr. 3064/2002
37

 s-au 

introdus modificări substanţiale ale Codului penal din Grecia
38

 şi s-a stabilit o definiţie a traficului 

ca fiind “angajarea, transportul, pe teritoriul sau în afara teritoriului Greciei, promovarea, 

complicitatea, predarea, cu sau fără schimb cu o altă persoană, sau primirea de la altcineva a unei 

persoane prin recurgerea la forţă, ameninţare sau alte mijloace de constrângere, impunere sau abuz 

de autoritate, obţinerea consimţământului unei persoane prin recurgerea la mijloace frauduloase, 

inducerea în eroare a unei persoane profitând de susceptibilitatea acesteia prin, de exemplu, facerea 

de promisiuni, oferirea de daruri, sume de bani sau alte beneficii, în scopul pornografiei infantile, al 

exploatării financiare a vieţii sexuale, al prelevării de organe şi ţesuturi,
39

 al exploatării prin muncă, 

cerşetoriei, 
40

 precum şi recrutarea de copii pentru conflicte armate”. Traficul este sancţionat cu o 

pedeapsă cu închisoarea de până la zece ani şi cu o amendă cuprinsă între 10.000 şi 50.000 euro sau 

cu cel puţin zece ani de închisoare şi o amendă cuprinsă între 50.000 şi 100.000 euro în cazul 

circumstanţelor agravante, cum ar fi cazuri care implică victime juvenile sau victime cu dizabilităţi 

fizice ori mentale,
41

 abuz de autoritate, vătămarea corporală gravă sau decesul victimei, precum şi 

în cele în care traficul este exercitat ca profesie. Legea prevede, de asemenea, o pedeapsă cu 

închisoarea de cel puţin şase luni pentru persoanele care beneficiază intenţionat de serviciile 

furnizate de victime. Legea cuprinde de asemenea prevederi specifice privind protecţia şi asistarea 

victimelor, inclusiv protecţia vieţii şi a integrităţii corporale, asigurarea interpretariatului pe 

parcursul interogatoriului efectuat de poliţie, asigurarea de cazare, hrană, asistenţă medicală şi 

psihologică, asistenţă şi reprezentare juridică din partea unui consilier juridic cu ajutorul unui 

traducător-interpret, acces la educaţie şi la pregătire vocaţională, în special pentru victimele minore. 

Legea prevede de asemenea suspendarea deportării victimelor traficului până la luarea unei decizii 

finale cu privire la faptele penale raportate, printr-un ordin emis de parchet sau de instanţă şi 

aprobat de către Curtea de Apel. Agenţiile, măsurile şi modalitatea de asigurare a protecţiei, 

asistenţei şi îngrijirii victimelor prevăzute de art. 12 din legea mai sus-menţionată sunt stabilite prin 

Decretul preşedinţial (DP) nr. 233/2003.
42

 Protecţia este asigurată în cazul în care procedura 

penală este iniţiată împotriva traficanţilor sau în care victima a apelat la unităţile de servicii de 

protecţie şi asistenţă.
43

 

                                                 
37

 Legea nr. 3064/2002 privind “Combaterea traficului de persoane, a infracţiunilor împotriva libertăţii sexuale, a 

pornografiei infantile şi, în general, a exploatării financiare a vieţii sexuale şi a susţinerii acestor acţiuni”, Monitorul 

Oficial nr. A’ 248/15-10-2002. 
38

 Articolele 8 (h), 73 pag. 3, 187 pag. 1, 338, 339 pag. 1, 340, 344 (a), 348 pag. 3, 349, 350, 351, 353 pag. 2, şi 

articolele 323Α, 348Α, 351Α care au fost adăugate. 
39

 Introdus prin art. 2, alin. 4 din Legea nr. 3875/2010. 
40

 Ibid. 
41

 Ibid. 
42

 “Acordarea de protecţie şi asistenţă victimelor infracţiunilor prevăzute de articolele 323, 323a, 349, 351 şi 351 A din 

Codul penal, de articolul 12 din Legea nr. 3064/2002”, Monitorul Oficial nr. A’ 204/29.8.2003. Titlul a fost înlocuit cu 

cel de al treilea alineat al articolului 4 din Legea nr. 3875 după cum urmează "acordarea de protecţie şi asistenţă în baza 

articolului 12 din Legea nr. 3064/2002 victimelor infracţiunilor prevăzute de articolele 323, 323A, 323V, 348A, 349, 

351 şi 351A din Codul penal şi de articolul 87, alineatele 5, 6 şi 88 din Legea nr. 3386/2005”. 
43

 Art. 3, alin. 5 din Legea nr. 3875/2010 a anulat cooperarea cu autorităţile ca o condiţie pentru a beneficia de protecţie 

şi asistenţă, care în prezent sunt asigurate tuturor victimelor atâta vreme cât viaţa, integritatea fizică şi libertatea 

personală şi sexuală a acestora sunt în pericol, indiferent dacă victima cooperează cu autorităţile de urmărire şi cercetare 

penală sau nu. 
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Art. 34 alin. 7 din Legea nr. 3274/2004,
44

 a introdus un permis de şedere temporară pentru 

victimele care se află în ţară fără drept legal şi care depun plângeri împotriva traficanţilor. Un astfel 

de permis este eliberat printr-un ordin al secretarului general al regiunii, având un termen de 

valabilitate de şase luni şi cu posibilitatea de reînnoire până în momentul în care instanţa pronunţă o 

decizie cu privire la procedura penală respectivă. Legea nr. 3386/2005 privind “Intrarea, şederea şi 

integrarea persoanelor care sunt cetăţeni ai statelor terţe pe teritoriul Greciei”
45

 cuprinde prevederi 

suplimentare relevante pentru victimele traficului de fiinţe umane. Potrivit legii, intrarea ilegală în 

ţară nu poate fi condamnată în cazul victimelor traficului.
46

 Art. 46-52 ale capitolului G΄ stabilesc 

protecţia victimelor, incluzând acordarea de cazare, asistenţă medicală, socială, psihologică şi 

juridică, pe baza calificării acestora drept victime de către parchet. În particular, s-a introdus o 

perioadă de reflecţie.
47

 Printr-un ordin al parchetului, presupusele victime au dreptul la o perioadă 

de reflecţie de o lună de zile, care poate fi prelungită până la două luni în cazul minorilor, pentru a 

decide dacă vor coopera cu autorităţile de poliţie şi cele judiciare în vederea punerii sub acuzare. Pe 

parcursul acestei perioade, victimele nu pot fi deportate şi beneficiază de toate drepturile de care se 

bucură victimele recunoscute, cu excepţia eliberării permisului de şedere. Potrivit noii legi, 

termenul de valabilitate al permisului de şedere se prelungeşte până la 12 luni şi acesta este eliberat 

şi reînnoit de către o autoritate centrală, cu titlu gratuit. Copiii care nu participă în cadrul 

procedurilor penale au dreptul la permise de şedere pe considerente umanitare, în timp ce aceştia 

sunt găzduiţi sub protecţia centrelor, printr-un ordin eliberat de parchetul pentru minori. Victimelor 

minore li se garantează servicii de îngrijire specială, care includ identificarea familiilor acestora, 

reprezentare şi asistenţă juridică în cadrul procedurilor judiciare. Deportarea femeilor este interzisă 

în orice împrejurare pe perioada gravidităţii şi timp de şase luni de la naştere. Legea nr. 3386/2005 a 

fost modificată prin Legea r. 3536/2007
48

, prin care s-au introdus prevederi speciale legate de 

facilitarea procedurilor penale derulate împotriva traficanţilor de copii şi de înfiinţarea unui comitet 

naţional pentru integrarea socială a migranţilor. DP nr. 80/2006
49

 include mai multe articole care se 

referă la permisele de şedere temporară, accesul la asistenţă socială, asistenţă medicală, cazare, 

muncă, pregătire vocaţională şi repatriere asistată. Legea nr. 3625/2007
50

 a ratificat Protocolul 

opţional la Convenţia privind drepturile copilului referitor la traficul de copii, prostituţie şi 

pornografia infantilă.
51

 Prin aceasta s-au operat numeroase modificări ale Codului penal,
52

 respectiv 

introducerea de sancţiuni mai aspre împotriva infractorilor, suspendarea termenului de prescriere 

până în momentul în care victima ajunge la vârsta majoratului şi aplicarea unor măsuri de protecţie 

a datelor în cazul în care victima este copil. Legea nr. 3692/2008 privind “Ratificarea acordului 

bilateral eleno-albanez privind protecţia victimelor minore ale traficului”
53

 a introdus noi prevederi 

                                                 
44

 Legea nr. 3274/2004 privind “Organizarea şi funcţionarea organizaţiilor administraţiei locale de nivelul I şi de nivelul 

al II-lea”, Monitorul Oficial nr. 195/Α/19.10.2004. Acest articol înlocuieşte art. 44, alin. 7 din Legea nr. 2910/2001, 

Monitorul Oficial nr. 91/Α`/2.5.2001. 
45

 Monitorul Oficial nr. A’ 212/23-8-2005. 
46

Art. 1 clarifică faptul că o victimă a traficului de fiinţe umane este persoana fizică ce a devenit victimă a infracţiunilor 

prevăzute de articolele 323 (comerţul cu sclavi), 323 A (traficul de fiinţe umane), 323 B (traficul de fiinţe umane), 348 

A (pornografia infantilă), 349 (proxenetismul), 351 (racolarea în scopul practicării prostituţiei), 351 A (obscenităţi cu 

minori contra cost), indiferent dacă aceasta a pătruns în ţară în mod legal sau ilegal. 
47

 În conformitate cu Directiva Consiliului 2004/81/CE din data de 29 aprilie 2004 privind permisul de şedere eliberat 

resortisanţilor ţărilor terţe care sunt victime ale traficului de persoane sau care au făcut obiectul unei facilitări a 

imigraţiei ilegale şi care cooperează cu autorităţile competente. 
48

 "Stabilirea aspectelor din cadrul politicilor privind migraţia şi a altor aspecte care intră în competenţa Ministerului 

Internelor, Administraţiei Publice şi Descentralizării", Monitorul Oficial nr. 42/A΄/23.2.2007. 
49

 “Acordarea de asistenţă temporară în cazul unui influx masiv de imigranţi,” Monitorul Oficial  nr. 82/Α'/14.4.2006. 
50 

Monitorul Oficial nr. A’ 290/24.12.2007. 
51

 Protocolul opţional la Convenţia privind drepturile copilului privind vânzarea de copii, pornografia şi prostituţia 

infantilă, rezoluţia Adunării Generale A/RES/54/263din data de 25 mai 2000, intrat în vigoare la data de 18 ianuarie 

2002. 
52

 Articolele 323a “Traficul de finite umane" şi 348a “Pornografia infantilă”. 
53

 Monitorul Oficial nr. Α'173/25.8.2008. Acordul a fost ratificat în luna iulie 2008 şi a intrat în vigoare în luna august 

2008. 
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menite să îmbunătăţească cooperarea între cele două state în domeniul prevenirii, identificării, 

repatrierii în condiţii de siguranţă, cât şi în cel al punerii sub acuzare a traficanţilor de copii. 

Grecia a semnat şi ratificat de asemenea acordurile relevante privind cooperarea autorităţilor 

de poliţie în vederea combaterii diferitelor forme de criminalitate organizată, inclusiv a traficului de 

fiinţe umane,
54

 precum şi în vederea efectuării de schimburi de informaţii cu ţările de origine şi de 

tranzit
55

. La nivel internaţional, Grecia a semnat, ratificat şi transpus majoritatea instrumentelor 

juridice internaţionale şi regionale care vizează traficul de fiinţe umane şi exploatarea prin muncă, 

precum şi instrumente mai complexe privind protecţia drepturilor omului, sub incidenţa cărora intră 

şi victimele traficului. Lista completă a instrumentelor juridice internaţionale, europene şi 

comunitare, în care se menţionează, de asemenea, detalii privind semnarea, ratificarea, aderarea la 

acestea sau transpunerea acestora în cadrul legal elen, este cuprinsă în Anexa A. 

Un eveniment recent şi important care a avut loc în cadrul legal elen urmărind o protecţie 

mai mare a drepturilor victimelor, îl reprezintă ratificarea prin Legea nr. 3875/2010
56

 a Convenţiei 

Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate şi a protocoalelor adiţionale la 

aceasta
57

. Chiar dacă multe dintre problemele adresate de Protocolul privind prevenirea, reprimarea 

şi pedepsirea traficului de persoane, (Protocolul de la Palermo) erau deja tratate în legislaţia elenă, 

s-au introdus prevederi importante în cadrul legal existent
58

. În particular, o nouă prevedere 

recunoaşte “traficul de migranţi” ca act infracţional, prin care statutul desemnat al victimelor şi 

drepturile la asistenţă şi protecţie ale acestora care derivă din acest statut sunt în ultimă instanţă 

reglementate de prevederea menţionată
59

. Această prevedere specifică poate fi considerată o 

ameliorare semnificativă a susţinerii şi protejării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 

victimelor, într-un moment în care traficul şi contrabanda sunt din ce în ce mai greu de diferenţiat
60

. 

Prin urmare, se poate considera că această prevedere din legislaţia elenă este extrem de inovatoare 

şi că respectă drepturile omului prin abordarea combaterii traficului şi exploatării. În afară de 

aceasta, potrivit noului art. 1 din Legea nr. 3386/2005, modificată prin Legea nr. 3875/2010
61

, 

victimele pot fi recunoscute în prezent ca atare dacă există indicii temeinice că acestea au fost 

victime ale traficului, inclusiv ale traficului de migranţi, chiar dacă nu a fost pornită punerea sub 

urmărire a făptuitorilor. Documentul care califică o persoană drept victimă poate fi eliberat de 

parchet chiar dacă victima decide să nu cooperez cu autorităţile datorită ameninţărilor proferate la 

adresa familiei sale din Grecia, din ţara sa de origine sau din altă parte, precum şi în cazul în care se 

                                                 
54

 Date de la Ministerul Internelor, Administraiei Publice şi Descentralizării şi de la Departamentul pentru Cooperare 

Internaţională al Inspectoratului General al Poliţiei Elene. 
55

 Detalii referitoare la cooperarea internaţională sunt prezentate în cadrul capitolului IV. 
56

 Monitorul Oficial nr. 158/Α/20.9.2010. 
57

 Adunarea Generală a ONU, Protocolul privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane, în special 

femeilor şi copiilor, adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate, din data 

de 15 noiembrie 2000. Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate, adoptată prin 

Rezoluţia Adunării Generale 55/25 din data de 15 noiembrie 2000, reprezintă principalul instrument internaţional de 

combatere a criminalităţii transnaţionale organizate. Aceasta a fost deschisă spre semnare de către statele membre în 

cadrul unei conferinţe la nivel înalt convocată în acest scop la Palermo, Italia, în perioada 12-15 decembrie 2000, şi a 

intrat în vigoare la data de 29 septembrie 2003. Convenţia este completată de trei protocoale, care vizează domenii şi 

manifestări specifice ale criminalităţii organizate: Protocolul privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea traficului de 

persoane, în special al femeilor şi copiilor, intrat în vigoare la data de 25 decembrie 2003; Protocolul împotriva 

contrabandei cu migranţi pe cale terestră, maritimă sau aeriană, intrat în vigoare la data de 28 ianuarie 2004; şi 

Protocolul împotriva fabricării şi traficului ilicit de arme de foc, de piese, elemente şi muniţie pentru acestea. Statele 

trebuie să devină parte la Convenţie înainte de a deveni parte la oricare dintre aceste protocoale. 
58

 În particular, legea modifică anumite articole specifice al Codului penal (187 şi 323A), ale Legii nr. 3064/2002, ale 

Decretului prezidenţial nr. 233/2003, ale Legii nr. 3386/2005, ale codurilor de procedură penală şi civilă şi ale unei serii 

de alte legi, cum ar fi legile: 3226/2004, 2928/2001, 3691/2008 şi 3251/2004. 
59

 Modificarea prevederilor relevante ale Legii nr. 3386/2005. 
60

 În acest sens, se poate consulta declaraţia lui J. Bustamante, raportorul special al ONU cu privire la drepturilor 

migranţilor, potrivit căruia “Este evident că protecţia acordată migranţilor supuşi contrabandei este considerabil mai 

mică decât protecţia acordată victimelor traficului în baza protocolului privind traficul, deoarece se consideră că 

migranţii supuşi contrabandei au consimţit la această practică”; Raportul din data de 25 februarie 2008, A/HRC/7/12. 
61

 Art. 3, alin. 5. 
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consideră că viaţa victimelor se află în pericol, aceasta nu este protejată sau dacă persoana urmează 

să fie deportată
62

. În consecinţă, victimelor care sunt calificate ca atare, dar care nu cooperează cu 

autorităţile, li se poate acorda permis de şedere pe considerente umanitare. O altă schimbare 

pozitivă o reprezintă prelungirea perioadei de reflecţie până la trei luni, anterior aceasta fiind de o 

lună, această prevedere eliminând astfel victimele traficului de pe lista persoanelor străine 

indezirabile, precum şi includerea cerşetoriei în rândul formelor de exploatare. În sfârşit, prin Legea 

nr. 3907/2011
63

 care stabileşte serviciile de azil şi de primire, se pot acorda permise de şedere, pe 

considerente umanitare, victimelor violenţei în familie şi ale traficului de fiinţe umane care nu 

cooperează cu autorităţile de poliţie, de exemplu, de teama represaliilor împotriva propriei persoane 

sau a familiilor acestora. 

În pofida îmbunătăţirilor semnificative recente, mai multe măsuri suplimentare au fost 

considerate necesare pentru asigurarea unei abordări pe deplin protectoare şi bazată pe drepturi în 

contextul cadrului legal naţional privind combaterea traficului de fiinţe umane. Unele instrumente 

juridice internaţionale şi europene importante trebuie ratificate de Grecia, în special Convenţia 

internaţională privind protecţia drepturilor tuturor lucrătorilor migranţi şi ale membrilor familiilor 

acestora (1990) şi Convenţia Consiliului Europei privind acţiunea împotriva traficului de fiinţe 

umane (2005). Se recomandă cu tărie ratificarea şi implementarea prevederilor acestor instrumente. 

 

Cadrul instituţional naţional privind traficul de persoane în scopul exploatării prin 

muncă 
În anii anteriori, Grecia şi-a intensificat eforturile legate de abordarea fenomenului traficului 

de fiinţe umane, aflat în plină expansiune şi prin intermediul cooperării între agenţii. A fost elaborat 

un program coordonat şi integrat, care cuprindea: monitorizarea fenomenului; pregătirea 

profesională a organelor de poliţie şi de urmărire penală; informarea publicului larg; identificarea 

victimelor; protecţia legală; asistenţa, inclusiv acordarea de adăpost, asistenţă medicală şi 

psihologică; sprijin administrativ, inclusiv suspendarea deportării şi eliberarea permiselor de şedere; 

reintegrarea prin învăţământ vocaţional şi încadrarea în câmpul muncii în Grecia sau în ţara de 

origine prin intermediul programelor de reîntoarcere asistată.
64

 

Primul demers instituţional în ceea ce priveşte prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe 

umane datează încă din anul 2001, odată cu stabilirea Grupului Operativ pentru Combaterea 

Traficului de Fiinţe Umane (OKEA), un grup interministerial şi multidisciplinar, coordonat de 

şeful Poliţiei Elene, care a continuat să opereze până în anul 2008.
65

 În 2004, printr-o lege specială 

s-a înfiinţat Comitetului pentru Combaterea Traficului de Fiinţe Umane. Fiind prezidat de 

Ministerul Justiţiei, mandatul Comitetului
66

 includea coordonarea acţiunilor de combatere a 

traficului de fiinţe umane, propuneri legislative şi alte măsuri de combatere a traficului de fiinţe 

umane, precum şi măsuri de stimulare a cooperării între instituţiile competente. Comitetul a lucrat 

asupra unei abordări tripartite în coordonare cu instituţii şi organizaţii internaţionale şi ONG-uri din 

Grecia.
67

 Cu toate acestea, activitatea Comitetului s-a concentrat asupra traficului în scopul 

                                                 
62
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 Legea nr. 3907/2011 privind “Stabilirea serviciilor de azil şi de primire, adaptarea în legislaţia elenă a prevederilor 
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 Ministerul Internelor, Administraţiei Publice şi Descentralizării, Secretariatul General pentru Egalitate între Sexe, 

Informaţii şi date referitoare la problema violenţei împotriva femeilor din Grecia, aprilie 2005. 
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 Grupul urmărea să propună un pachet legislativ complex cu privire la traficul de fiinţe umane, să informeze şi să 

ridice nivelul de conştientizare al opiniei publice asupra fenomenului traficului şi să înainteze propuneri privind 

organizarea serviciilor de poliţie. 
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 Comitetul includea Ministerul de Interne, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Ocupării Forţei de Muncă, 

Ministerul Sănătăţii şi al Solidarităţii Sociale şi Ministerul Ordinii Publice, care a fost înlocuit în anul 2012 de 
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cu un număr de douăsprezece ONG-uri naţionale. MI a fost conceput pentru a asigura coordonarea acţiunilor întreprinse 

de diferiţi factori implicaţi, printr-o repartizare clară a sarcinilor şi o divizare a rolurilor în ceea ce priveşte facilitarea 

http://legislationline.org/documents/action/popup/id/8254
http://legislationline.org/documents/action/popup/id/8254


 51 

exploatării sexuale, aşa cum se menţiona clar în Planul naţional de acţiune lansat în anul 2006. 

Comitetul a fost înlocuit în anul 2009 de Mecanismul Naţional de Coordonare a Monitorizării şi 

Combaterii Traficului de Fiinţe Umane (MNC). MNC a fost creat cu scopul de a garanta o 

abordare coordonată, multidisciplinară şi cuprinzătoare a traficului de fiinţe umane, care includea 

prevenirea, identificarea, referirea, asistenţa, protecţia şi condamnarea. MNC este alcătuit dintr-o 

comisie interministerială condusă de Ministerul Afacerilor Externe
68

 şi include Ministerul Justiţiei, 

Transparenţei şi Drepturilor Omului, Ministerul Internelor, Administraţiei Publice şi 

Descentralizării, Ministerul Muncii, Securităţii şi Bunăstării Sociale, Ministerul Sănătăţii şi 

Ministerul Ordinii Publice şi Protecţiei Civile. Printre principalele atribuţii ale acestuia se numără 

următoarele: 

 Coordonarea tuturor agenţiilor, grupurilor operative din cadrul poliţiei şi ONG-urilor 

competente în vederea ameliorării identificării şi asistării victimelor, precum şi a cercetărilor şi 

condamnărilor penale. 

 Monitorizarea traficului de fiinţe umane, colectarea de date şi stabilirea, gestionarea şi 

supervizarea unei baze naţionale de date referitoare la trafic, care să includă atât victimele cât şi 

traficanţii, în cooperare cu autorităţile de poliţie, cele judiciare şi cu OIM. 

 Planificarea, implementarea şi evaluarea activităţilor de combatere a traficului la nivel 

naţional. Aceasta implică desfăşurarea de activităţi de formare profesională şi de creştere a nivelului 

de conştientizare, precum şi elaborarea de rapoarte cu privire la cazuri individuale de trafic. Astfel 

de rapoarte înregistrează faptele stabilite, evoluţia şi rezultatele în fiecare caz în parte şi evaluează 

eficacitatea procedurii aplicate în raport cu identificarea, asistenţa, protecţia şi condamnarea, cu 

scopul de a face recomandări factorilor implicaţi relevanţi, astfel încât aceştia să adopte o abordare 

îmbunătăţită a fenomenului. 

 Promovarea şi coordonarea cooperării naţionale şi internaţionale cu organismele 

guvernamentale, organizaţiile internaţionale şi ONG-urile. În ceea ce priveşte societatea civilă, 

MNC se axează pe promovarea participării ONG-urilor şi a derulării campaniilor de sensibilizare a 

opiniei publice, în colaborare cu mass-media. 

 Cu privire la cazurile individuale, înaintarea de recomandări către autorităţile competente 

cu privire la scutirea de deportare a potenţialelor victime străine, până în momentul calificării 

acestora ca victime şi la protejarea acestora. 

Cu privire la politicile naţionale de combatere, MNC se axează pe implementarea Planului 

naţional de acţiune privind combaterea traficului de fiinţe umane care se derulează pe perioada 

2010-2012.
69

 Acesta este un plan care se bazează pe patru piloni şi care cuprinde aşa-numiţii “patru 

P”: Punere sub acuzare, Protecţie, Prevenire şi Parteneriat.
70

 Principalele axe în cadrul cărora planul 

îşi propune să întreprindă acţiuni includ: 

 Ameliorarea identificării victimelor prin formare profesională şi dezvoltarea capacităţii 

reprezentanţilor oficiali care sunt cei mai susceptibili de a se confrunta cu cazuri de victime ale 

traficului, cum ar fi paza de coastă, poliţia de frontieră sau inspectorii de muncă. 

 Ameliorarea înregistrării şi monitorizării victimelor, a acordării de asistenţă şi servicii pe 

bază de cazuri individuale, inclusiv a protecţiei împotriva deportării şi împotriva sancţionării 

faptelor penale săvârşite ca o consecinţă a traficului. 

                                                                                                                                                                  
identificării victimelor traficului, acordarea efectivă de protecţie şi asistenţă, precum şi pregătirea profesională a 

autorităţilor competente. Prevederile MÎ se aplicau atât potenţialelor victime, cât şi celor identificate. MÎ includea, de 

asemenea, consultări şi întâlniri cu toate părţile implicate; cu toate acestea, s-ar părea că acestea nu prea au fost puse în 

practică. 
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 În vederea implementării cu succes a Planului naţional de acţiune, s-a stabilit un grup de lucru alcătuit din 

departamentele relevante ale ministerelor vizate, OIM şi unele ONG-uri, pe baza unui MÎ, în scopul operării 

Mecanismului Naţional de Coordonare & al Raportorului Naţional (ESYEM). 
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 Evidenţa şi monitorizarea condamnărilor, precum şi garantarea unor sancţiuni severe 

pentru cei care facilitează infracţiunile. 

 Garantarea faptului că victimelor copii li se asigură asistenţă specializată; garantarea 

faptului că victimelor bărbaţi li se asigură protecţie adecvată. 

 Susţinerea ONG-urilor în scopul consolidării rolului acestora în identificarea şi referirea 

victimelor. 

 Organizarea, susţinerea şi promovarea seminariilor şi campaniilor de sensibilizare a 

opiniei publice şi a altor manifestări adresate publicului elen, inclusiv clienţilor potenţiali ai 

industriei sexului şi potenţialilor beneficiari ai muncii forţate. 

 La propunerea Comitetului Special de Elaborare a Legislaţiei, înfiinţarea Biroului 

Raportorului Naţional în calitate de autoritate centrală responsabilă de coordonarea şi monitorizarea 

activităţilor de combatere. 

Planul naţional de acţiune este implementat de diferiţi factori instituţionali implicaţi. 

Direcţia pentru Siguranţă Publică din cadrul Poliţiei Elene are mandat prioritar în ceea ce 

priveşte combaterea traficului de fiinţe umane. Printre atribuţiile acesteia se numără următoarele: 

colectarea şi procesarea datelor referitoare la arestări, puneri sub urmărire, condamnări şi 

încarcerări; stabilirea procedurilor de detectare în scopul identificării victimelor; efectuarea de 

repatrieri voluntare şi activităţi post-repatriere în ţările de origine în cooperare cu OIM; organizarea 

de sesiuni de formare profesională şi dezvoltarea capacităţii forţelor de poliţie, autorităţilor de 

poliţie şi a autorităţilor judiciare. Direcţia operează un număr de nouăsprezece grupuri operative de 

combatere a traficului pe întreg teritoriul Greciei. Acestea derulează operaţiuni naţionale şi 

transfrontaliere de anvergură, care implică reprezentanţi ai organelor de poliţie, procurori şi ONG-

uri, precum şi schimburi de informaţii. Acestea sunt responsabile de identificarea victimelor, 

asigurarea măsurilor de protecţie imediată, referire, investigare şi dezmembrare a reţelelor 

criminale. Inspectoratul de Muncă (SEPE) din cadrul Ministerului Muncii, Securităţii şi 

Bunăstării Sociale desfăşoară activităţi de inspecţie care urmăresc detectarea încălcărilor legislaţiei 

muncii şi ale obligaţiilor de asigurare şi investighează angajarea ilegală a lucrătorilor, inclusiv 

posibilele victime ale traficului. SEPE efectuează inspecţii la locuri de muncă private şi publice, 

inclusiv la ferme, societăţi comerciale şi orice alte locuri în care ar putea fi angajaţi lucrători. În 

momentul în care orice elemente ale inspecţiei indică riscul exploatării prin muncă, SEPE 

raportează aceste cazuri la poliţie. Parchetul (Ministerul Justiţiei, Transparenţei şi Drepturilor 

Omului) este responsabil de calificarea presupuselor victime ca fiind victime ale traficului de fiinţe 

umane, pe baza rezultatelor anchetei efectuate de poliţie. De asemenea, acesta este învestit şi cu 

eliberarea ordinelor
71

 privind suspendarea deportării victimei şi acordarea perioadei de reflecţie. În 

cazurile care implică victime copii, repatrierea se poate face numai cu acordul Parchetului pentru 

Minori. Secretariatul General pentru Egalitate între Sexe,
72

 Centrul Naţional pentru Solidaritate 

Socială (E.K.K.A)
73

 şi Ministerul Sănătăţii împart responsabilitatea legată de acordarea de asistenţă 

şi sprijin, precum şi de incluziunea socială a victimelor traficului. Centrul Naţional pentru 

Solidaritate Socială din cadrul Ministerului Muncii, Securităţii şi Bunăstării Sociale
74

 este agenţia 

de stat coordonatoare care acordă sprijin persoanelor vulnerabile, cum ar fi copiii abuzaţi sau 

neglijaţi, copiii şi femeile victime ale violenţei în familie şi victimele traficului. Acesta furnizează 

consiliere juridică şi socială, asistenţă psihologică şi medicală în cooperare cu spitale publice şi 
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private, cazare în condiţii de siguranţă şi asistenţă altor factori implicaţi relevanţi, cum ar fi 

Ministerul Justiţiei şi Ministerul de Interne.
75

 Secretariatul General pentru Egalitate între Sexe este 

un organism aflat în subordinea Ministerului de Interne, a cărui prioritate constă din combaterea 

tuturor formelor de violenţă împotriva femeilor, inclusiv a traficului de femei. Acesta desfăşoară 

activităţi de referire, consiliere juridică şi medicală, precum şi campanii de prevenire şi de 

sensibilizare a opiniei publice. Ministerul Sănătăţii desfăşoară programe de pregătire profesională 

destinate medicilor şi asistenţilor medicali pe tema identificării indiciilor de trafic. În sfârşit, Biroul 

de Asistenţă pentru Migranţi din cadrul Centrului de Muncă din Atena (EKA)
76

 este învestit 

cu furnizarea de informaţii migranţilor cu privire la drepturile de muncă şi de asigurare socială ale 

acestora, de asistenţă directă, precum şi cu pregătirea de campanii de informare specializate pe tema 

drepturilor de muncă, în colaborare cu alţi factori implicaţi. Biroul se ocupă cu preponderenţă de 

problema drepturilor de muncă şi mai puţin de cea a traficului, însă poate veni în contact cu cazuri 

care pot implica traficul. 

În pofida abordării complete a traficului care caracterizează Planul naţional de acţiune 

pentru perioada 2010-2012, trebuie menţionat faptul că cele mai multe dintre acţiunile preconizate 

sunt orizontale şi, cu excepţia câtorva activităţi, nu se axează pe traficul în scopul exploatării prin 

muncă. Mai mult decât atât, s-au înregistrat eşecuri în ceea ce priveşte implementarea măsurilor 

prevăzute în Planul de acţiune, în timp ce un impact mai puternic al acestuia din urmă, asupra 

combaterii traficului, ar putea fi obţinut numai printr-o intervenţie mai puternică şi mai bine 

coordonată din partea tuturor organismelor şi autorităţilor competente care se ocupă de prevenirea şi 

reprimarea traficului, în special a traficului în scopul exploatării prin muncă. 

 

 

SECŢIUNEA 2: DIAGNOZA TRAFICULUI ÎN SCOPUL EXPLOATĂRII PRIN MUNCĂ  

ÎN GRECIA ŞI MODELELE IDENTIFICATE LA NIVEL NAŢIONAL 

  

Grecia este o ţară de tranzit şi de destinaţie pentru victimele traficului, de toate vârstele şi 

sexele, atât pentru exploatare prin muncă, cât şi pentru exploatare sexuală. Până de curând, traficul 

era legat în primul rând de exploatarea sexuală, în timp ce exploatarea prin muncă avea loc în 

principal într-o manieră neorganizată şi individuală, prin care angajatorii profitau de forţa de muncă 

ieftină, asigurată de migranţi aduşi în mod regulat sau ocazional prin contrabandă în Grecia. 

Exploatarea se caracteriza prin salarii mici, cazare şi masă proastă şi neplata asigurărilor sociale. 

Acest aspect a avut un efect negativ asupra posibilităţilor migranţilor de a-şi reînnoi permisele de 

şedere. Este posibil ca evoluţiile recente să fi avut un impact asupra traficului în scopul exploatării 

prin muncă din Grecia. În anul 2007, extinderea Uniunii Europene şi eliminarea restricţiilor de 

circulaţie şi de muncă pentru cetăţenii bulgari şi români au dat posibilitatea birourilor şi agenţiilor 

ilicite de ocupare a forţei de muncă, grupărilor criminale organizate, precum şi traficanţilor 

individuali să organizeze intrarea în Grecia a cetăţenilor din Bulgaria şi România, mai ales a 

lucrătorilor sezonieri.
77

 Este posibil ca adâncirea recesiunii economice, reducerea posibilităţilor de 

angajare în câmpul muncii şi dezvoltarea continuă a economiei subterane să fi stimulat traficul în 

scopul exploatării prin muncă. În pofida estimărilor făcute de organele de poliţie care se ridicau la 

sute de victime ale muncii forţate traficate în Grecia pe parcursul ultimilor câţiva ani, acest fenomen 

a rămas în mare parte nedetectat timp de mai mulţi ani şi abia de curând a captat atenţia autorităţilor 

competente. Interviurile efectuate în cadrul Departamentului pentru Combaterea Traficului
78

 au 

clarificat faptul că victimele traficului care sunt exploatate în sectorul muncii sunt de obicei dificil 

de identificat. Acestea sunt în mod obişnuit mai puţin supuse la violenţă fizică, astfel reducându-se 
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probabilitatea de a identifica probe de coerciţie, fiind şi mai rezervate în legătură cu înţelegerea 

tipului de exploatare la care sunt supuse şi cu raportarea acestor infracţiuni la poliţie. 

Potrivit Poliţiei Elene, victimele traficului în scopul exploatării prin muncă provin în 

principal din România şi Bulgaria. Cu toate acestea, potrivit rapoartelor Ministerului de Externe al 

SUA referitoare la traficul de persoane,
79

 cetăţeni din Albania, Moldova, Afghanistan, Pakistan, 

India şi Bangladesh sunt de asemenea traficaţi şi exploataţi pe piaţa muncii din Grecia. Victimele 

sunt exploatate în mod preponderent în sectorul agricol sau cel al construcţiilor, în special prin 

metoda sclaviei prin îndatorare şi, la nivel mai redus, în sectorul serviciilor menajere. ONG-urile 

din Grecia au raportat faptul că majoritatea copiilor sunt în special romi care provin din Albania, 

Bulgaria şi România şi sunt forţaţi să vândă mărunţişuri, să cerşească sau să se angajeze în 

infracţiuni de furturi minore. Poliţia a raportat de asemenea o creştere a traficului "familial", în 

cadrul căruia părinţii îşi aduc propriii copii în Grecia şi îi obligă să muncească.
80

 Atunci când sunt 

implicaţi părinţi, cazurile de trafic sunt în general şi mai greu de detectat şi de probat. 

În anul 2009, 66 de cazuri de trafic au fost cercetate de organele de poliţie, însumând 125 de 

victime identificate, marea majoritate a acestora provenind din România (51) şi Bulgaria (28), 

urmate de Rusia (12) şi Nigeria (10). Printre celelalte state de provenienţă se numărau Albania (5), 

Slovacia (3), Ungaria (3) şi Lituania (3). Numai doi cetăţeni greci au fost identificaţi ca victime.
81

 

Cu toate acestea, trebuie menţionat faptul că, în acelaşi an, ONG-urile au susţinut că au oferit 

asistenţă unui număr de cel puţin 3.376 de victime. Prin urmare, este posibil ca numărul înregistrat 

în baza de date a poliţiei să nu reprezinte o reflectare exactă a frecvenţei fenomenului. Dintre cele 

66 de cazuri identificate de poliţie, doar 14 implicau exploatarea prin muncă. Chiar dacă este unul 

redus, acest număr reprezintă totuşi o creştere faţă de cele 2 cazuri identificate în anul precedent.
82

 

În anul 2010, au fost identificate 92 victime: 66 femei, 9 bărbaţi şi 17 minori. Ca şi în anul 

precedent, majoritatea proveneau din România (29), Bulgaria (25), Rusia (13) şi Nigeria (10). Au 

fost identificate, de asemenea, victime din Albania (6), Lituania (3) şi Uzbekistan (2). Dintre cele 92 

de victime identificate, 32 erau exploatate prin muncă: 15 femei şi 17 bărbaţi. Nu au fost identificaţi 

minori. Ca şi în cazul statisticilor generale, majoritatea victimelor exploatării prin muncă proveneau 

din România (15) şi Bulgaria (10), urmate de Nigeria (4), Pakistan (1), Palestina (1) şi Serbia (1).
83

 

Statisticile globale privind victimele din anul 2011 nu diferă foarte mult de cele din anul precedent. 

Au fost identificate 97 de victime, majoritatea acestora provenind din România (53) şi Bulgaria 

(29). Cu toate acestea, trebuie menţionat faptul că numărul victimelor provenind din alte state a 

scăzut: 7 din Rusia, câte 2 din Albania şi Ucraina şi numai câte 1 din Ungaria, Bangladesh, 

Republica Dominicană şi Grecia. Comparativ cu anul precedent, numărul bărbaţilor s-a redus (28), 

în timp ce numărul femeilor (56) şi al minorilor (13) a rămas relativ static. Dintre cele 97 de victime 

identificate, 50 erau exploatate prin muncă: 22 femei, 28 bărbaţi şi nici un minor, toţi fiind cetăţeni 

români (38) sau bulgari (12).
84

 O comparaţie între procentajele victimelor a căror forţă de muncă a 

fost exploatată în raport cu numărul total al victimelor, pe parcursul celor trei ani supuşi analizei, 

arată în mod clar o creştere constantă şi semnificativă a numărului de victime identificate ale 

traficului în scopul exploatării prin muncă: 14 din 66 de cazuri în anul 2009; 32 din 92 în anul 2010; 

şi 50 din 96 în anul 2011. Potrivit autorităţilor de poliţie, creşterea numărului victimelor identificate 

ale traficului în scopul exploatării prin muncă în perioada 2008-2011 reprezintă consecinţa unei 

intensificări reale a fenomenului, dar şi a unei capacităţi crescute de detectare a autorităţilor de 

poliţie, datorată eforturilor crescute de formare profesională şi de dezvoltare a capacităţii. 
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Mijloacele de constrângere s-au schimbat în ultimii câţiva ani. Brutalitatea fizică a 

înregistrat o reducere şi a fost înlocuită cu violenţa psihologică, în special în cazul exploatării prin 

muncă. Traficanţii recurg la abuzuri psihologice, ameninţări cu sancţiuni financiare, şantaj şi 

ameninţări la adresa vieţii victimelor sau a membrilor familiilor acestora, în locul violenţei fizice, în 

încercarea de a evita punerea legală sub acuzare. De asemenea, traficanţii intimidează victimele, 

ameninţându-le că le reclamă la poliţie pentru şedere ilegală în ţară sau pentru muncă ilegală. 

Documentele de călătorie sau de identitate sunt de obicei ţinute de traficanţi, în scopul prevenirii 

evadării victimelor din locurile în care trăiesc şi muncesc în Grecia.
85

 Se recurge adesea la sclavia 

prin îndatorare pentru a menţine controlul asupra victimelor, cu promisiunea că libertatea le va fi 

redată şi că îşi vor primi remuneraţia pentru munca prestată în momentul în care acestea îşi vor 

achita aşa-zisa datorie contractată cu traficanţii. 

Victimele pot fi identificate pe baza unor indicii specifice. În general, acestea lucrează zilnic 

şi li se plătesc salarii foarte mici, dacă li se plătesc. Victimele în mod obişnuit trăiesc împreună în 

locuinţe mici sau în depozite, care dispun de condiţii proaste de igienă şi nu sunt utilate cu facilităţi 

elementare. Victimele sunt de asemenea private de propriile documente de călătorie sau de 

identitate. Atitudinea temătoare a lucrătorilor pe parcursul inspecţiilor, înţelegerea redusă a ceea ce 

se întâmplă în jurul lor, abilităţile limitate de comunicare ale acestora, condiţiile de muncă foarte 

proaste şi prezenţa unor elemente neobişnuite, cum ar fi paturile sau încăperile încuiate, la locul de 

muncă, constituie de asemenea astfel de indicii.
 86

 

În general, recrutarea are loc în ţara de origine a victimelor. Acestea din urmă sunt în mod 

obişnuit şomeri sau lucrători necalificaţi cu salarii mici şi, în general, sunt persoane care caută deja 

oportunităţi în străinătate. Acestea sunt abordate de concetăţeni de-ai lor, adesea o persoană 

cunoscută, cu promisiunea asigurării unui loc de muncă profitabil, sigur şi legal în Grecia, în 

principal în sectorul agricol, sau sunt ademenite prin anunţuri de angajare. Unele victime sunt 

conştiente de faptul că li se va cere să ramburseze costurile de transport, însă acestea sunt înşelate în 

ceea ce priveşte tipul locului de muncă şi condiţiile de muncă. Traficanţii se ocupă de organizarea 

transportului către Grecia, suportând toate cheltuielile. Fiind cu preponderenţă cetăţeni UE din 

Bulgaria şi România, cele mai multe victime intră în ţară în mod legal pe la frontiera terestră din 

partea de nord. Odată ajunse în Grecia, acestea constată că sunt exploatate, aflându-se într-o situaţie 

de sclavie prin îndatorare. De asemenea, migranţii din statele terţe pot fi abordaţi în Grecia şi pot 

deveni victime ale exploatării prin muncă. Victimele nu vorbesc limba greacă şi, prin urmare, nu au 

nici un contact direct cu angajatorul, în timp ce intermediarii sunt traficanţii, care îşi primesc 

salariile, iar angajatorii nu au întotdeauna cunoştinţă de faptul că proprii angajaţi sunt victime ale 

traficului. Victimele nu au adesea cunoştinţă de faptul că sunt exploatate; ele consideră că situaţia s-

ar putea schimba, ducând la o viaţă mai bună după ce îşi achită datoriile integral.
87

 

Traficanţii  în scopul exploatării prin muncă au în mod preponderent aceeaşi naţionalitate 

ca şi victimele, dar cei care fac trafic în scopul exploatării sexuale sunt în principal greci. 

Organizaţiile criminale sunt în mod obişnuit mici, grupări criminale de tip celulă, care se folosesc 

de restaurante, cluburi de noapte şi companii de închiriere de yachturi ca fronturi de spălare a 

banilor.
88

 În domeniul exploatării sexuale se utilizează victime femei pentru recrutarea altor victime, 

cu promisiunea că acestea îşi vor redobândi libertatea drept compensaţie,
89

 în timp ce în cazul 

exploatării prin muncă sunt implicaţi cu precădere bărbaţi de aceeaşi naţionalitate. În anul 2009, un 

număr de 303 autori, 32 de condamnări, 12 cazuri de achitare şi 42 de urmăriri penale în desfăşurare 

au fost înregistrate de autorităţile competente.
90

 În anul 2010, statisticile referitoare la autori au 

scăzut, ajungând la un număr total de 246: 83 de femei şi 163 de bărbaţi. În rândul acestora, cei mai 
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mulţi proveneau din Grecia (78), urmată de România (44), Bulgaria (30), Rusia (25), Albania (22) şi 

Uzbekistan (11). Având în vedere acest lucru, trebuie menţionat faptul că victimele şi autorii aveau 

adesea aceeaşi provenienţă. Traficanţii implicaţi în exploatarea prin muncă, 31 în total, includeau 6 

femei şi 25 de bărbaţi, preponderent de naţionalitate română (13) şi bulgară (7), urmaţi de traficanţi 

din Pakistan (4), Palestina (2) şi Tunisia (2).
91

 În anul 2011, 220 de traficanţi au fost cercetaţi în 

total de către organele de poliţie: 145 de femei şi 75 de bărbaţi. Cei mai mulţi erau de naţionalitate 

greacă (83), urmaţi de cei de origine română (57), bulgară (30), albaneză (17) şi rusă (17). Dintre 

aceştia, 13 erau implicaţi în traficul în scopul exploatării prin muncă: 3 femei şi 10 bărbaţi, 

majoritatea provenind din România (9), urmată de Bulgaria (2), Grecia (1) şi Albania (1). 

 

Condiţiile de muncă ale victimelor traficului în scopul exploatării prin muncă 
După cum s-a afirmat mai sus, exploatarea prin muncă în Grecia este un fenomen relativ 

recent în ceea ce priveşte atenţia acordată acestuia de factorii relevanţi implicaţi. Acesta este şi 

motivul pentru care cu greutate se pot găsi informaţii şi date exacte şi complete cu privire la 

condiţiile de muncă ale victimelor traficului în scopul exploatării prin muncă. Studiile şi literatura 

de specialitate disponibile se concentrează în primul rând asupra traficului în termeni generali sau 

asupra exploatării şi a condiţiilor de muncă ale migranţilor. Cu toate acestea, pe baza rapoartelor din 

diferite surse, s-a susţinut că unii dintre migranţii exploataţi în Grecia e posibil să fi devenit victime 

ale traficului, în special prin intermediul sclaviei prin îndatorare, după ce au fost aduşi în Grecia 

prin contrabandă. Analiza de mai jos reprezintă rezultatul unei combinaţii de informaţii care nu se 

axează în primul rând pe traficul forţei de muncă, ci mai degrabă pe diferite fenomene strâns 

interconectate. 

Condiţiile ce caracterizează exploatarea prin muncă din Grecia ar trebui să fie interpretate în 

lumina legislaţiei muncii şi a standardelor aplicabile. Cele mai importante principii de drept al 

muncii sunt prevăzute în Constituţia elenă
92

. În conformitate cu articolul 22: “1. Munca reprezintă 

un drept inalienabil şi se bucură de protecţia statului. Toţi muncitorii, indiferent de sex sau alte 

particularităţi, vor avea dreptul la un salariu care să corespundă muncii prestate”; ”2. Condiţiile 

generale de muncă se stabilesc prin lege, fiind completate prin contracte colective de muncă”, ”4. 

Orice formă de muncă forţată este interzisă”; “5. Statul trebuie să asigure securitatea socială a 

lucrătorilor, după cum se prevede în lege.” Egalitatea de tratament între bărbaţi şi femei în ceea ce 

priveşte salariile şi alţi termeni şi condiţii de muncă este garantată prin Constituţie (art. 4 alin. 1 şi 

22) şi reglementată prin Legea 1414/1984
93

. Legea 3896/2010
94

 prevede protecţie împotriva 

discriminării pe motive de sex sau statut civil. Cu toate acestea, femeile sunt mai des expuse la 

riscuri şi condiţii nesigure la locul de muncă din cauza participării lor limitate în organizaţiile 

sindicale, precum şi datorită toleranţei lor ridicate faţă de condiţiile nefavorabile de muncă, 

consecinţă a faptului că acestea sunt mai mult ameninţate de şomaj decât bărbaţii. Concediul de 

maternitate se acordă prin lege
95

. Non-discriminarea este stabilită prin Legea 3304/2005 cu privire 

la „aplicarea principiului egalităţii de tratament, indiferent de originea rasială sau etnică, convingeri 

religioase sau de altă natură, dizabilităţi, vârstă sau orientare sexuală”
96

, prin implementarea 

Directivelor 2000/43/CE şi 2000/78/CE. Conform articolului 281 din Codul Civil, orice decizie a 
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unui angajator care nu este justificată de interesul general al întreprinderii, ci mai degrabă bazată pe 

motive personale, va fi considerată invalidă. Numărul maxim de ore de lucru este în prezent de 40 

pe săptămână.
97

 Salariul minim general este stabilit prin contractul general colectiv de la nivel 

naţional. Limitele minime salariale sunt, de asemenea, determinate în funcţie de domeniul de 

activitate şi afaceri, în cadrul contractelor colective ce corespund respectivului loc de muncă. 

Normele privind protecţia muncii sunt numeroase. În general, cadrul legal cuprinde două categorii: 

legi care stabilesc obligaţiile generale şi drepturile (Legile 1568/1985
98

 şi 2224/1994
99

) şi 

numeroase ordonanţe care reglementează aspectele legate de protecţia muncii conform diferitelor 

sectoare de activitate sau reglementărilor privind riscurile specifice anumitor ocupaţii. Această a 

doua categorie include decrete prezidenţiale specifice care adoptă principiile de bază privind 

condiţiile sigure şi umane de lucru, adaptate la domenii de activitate
100

 ad-hoc. Copiilor
101

 li se 

aplică prevederi speciale de protecţie. Vârsta minimă pentru angajare în muncă este de 

cincisprezece ani, inclusiv în cazul afacerilor de familie. Legea 3189/2003
102

 interzice, de 

asemenea, activităţi economice, cum ar fi cerşetoria şi alte forme de muncă stradală, inclusiv 

vânzarea de flori, lustruirea de pantofi sau spălarea de parbrize. Persoanelor cu nevoi speciale li se 

acordă măsuri speciale de protecţie.
103

 Trebuie menţionat faptul că acest cadru detaliat de protecţie 

menţionat mai sus de multe ori nu este pus în aplicare ca urmare a fenomenului ce ia amploare cu 

privire la angajarea în muncă în condiţii flexibile şi precare, precum şi a dezvoltării pieţelor 

subterane. Pe lângă toate acestea, o mare parte din contractele colective sectoriale au încetat sau nu 

s-au mai aplicat ca urmare a recentei crize financiare şi a schimbărilor radicale survenite pe piaţa 

muncii; iar în momentul de faţă legislaţia naţională se află, de asemenea, în curs de revizuire. 

Conform primelor rezultate ale studiului,
104

 timp de peste 10 ani, migranţii au satisfăcut o 

parte semnificativă din necesităţile de producţie din multe sectoare ale economiei greceşti. De 

obicei, migranţii efectuează activităţi pe care marea majoritate a forţei locale de muncă refuză să le 

îndeplinească, cunoscute sub denumirea de locuri de muncă „murdare, periculoase şi degradante”. 

Condiţiile abuzive de lucru implică, de obicei, angajarea în munci grele, necalificate şi solicitante 

desfăşurate pe o durată lungă de timp, prost plătite şi fără a se asigura protecţie socială, desfăşurate 

în condiţii de trai precare şi degradante. Potrivit declaraţiilor migranţilor, aceştia se confruntă cu 

probleme grave de cazare, fiind obligaţi să locuiască în spaţii insalubre şi supraaglomerate, care nu 

dispun de dotări elementare. Majoritatea migranţilor se află în Grecia în mod ilegal şi, prin urmare, 

nu pot părăsi locul de muncă sau solicita condiţii mai bune de lucru şi de trai din teama de a nu fi 

arestaţi de către poliţie. Recent, exploatarea ascunsă şi ocazională a migranţilor, victimizaţi de 

angajatori din cauza statutului lor ilegal, s-a transformat într-o afacere ilegală bine organizată. Prin 

intermediul investigaţiilor la faţa locului cu privire la traficul în scopul exploatării prin muncă în 

Grecia
105

 s-au identificat principalele domenii în care este răspândită exploatarea prin muncă, 

incluzând victimele traficului de persoane: 

 Sectorul agricol este principalul sector în care s-au depistat cazuri de trafic în scopul 

exploatării prin muncă. Se pare că în mare parte sunt angajaţi migranţii ilegali de origine 

pakistaneză şi bangladeză, precum şi migranţi bulgari, români, albanezi şi alţi muncitori din Europa 
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de Est. Lucrătorii sunt obligaţi să lucreze aproximativ 15 până la 16 ore pe zi în condiţii foarte 

precare şi nesănătoase, cu salarii mult sub salariul minim legal. Aceştia sunt cazaţi în spaţii 

periculoase aflate, pe câmp, în apropriere de locul de muncă, în sere sau depozite unde condiţiile de 

trai sunt îngrozitoare, fără a fi dotate cu echipamente de păstrare a igienei, apă curentă şi canalizare. 

S-au raportat cazuri de nutriţie inadecvată, precum şi acuzaţii de abuz sexual. 

 Sectorul serviciilor de curăţenie. Acest sector funcţionează, în principal, prin 

subcontractare, iar plăţile sunt cu mult mai mici decât cele prevăzute în contractele colective de 

muncă în vigoare. Lucrătorii nu sunt asiguraţi şi pot fi concediaţi fără prezentarea unor motive 

întemeiate. Normele de protecţie a muncii nu sunt respectate, ceea ce face ca acest sector să fie unul 

dintre cele mai expuse la accidentări şi răniri la locul de muncă. S-au raportat, de asemenea, acuzaţii 

de hărţuire sexuală şi de abuz fizic şi emoţional faţă de femei. 

 Sectorul turismului. Se angajează în primul rând lucrători din ţările din Europa de Est 

pentru perioade cuprinse între două şi şase luni, fără asigurări sociale şi cu reţinerea frecventă a 

salariilor întregi. La fel ca în celelalte sectoare, condiţiile de protecţie şi siguranţă a muncii nu sunt 

respectate, existând accidentări frecvente la locul de muncă. 

 Sectorul industrial şi de producţie. Lucrătorii exploataţi sunt angajaţi prin intermediul 

subcontractorilor, fiind plătiţi puţin şi lipsiţi de orice drepturi de muncă de bază şi fără a beneficia 

de măsuri de siguranţă. Concluziile studiului au subliniat o rată foarte mare de accidente la locul de 

muncă. 

 Serviciile menajere implică în special femeile, îndeosebi pe cele vulnerabile şi expuse la 

exploatare. Lucrătorii menajeri sunt prost plătiţi şi neasiguraţi, muncesc multe ore şi de cele mai 

multe ori sunt supuşi abuzurilor şi tratamentelor degradante fără a avea posibilitatea de a reacţiona. 

 Cerşetoria a devenit, de fapt, o afacere extrem de profitabilă bazată pe traficul de 

persoane. Victimele sunt atent supravegheate, traficanţii aşteptându-se ca la finalul fiecărei zile 

acestea să le prezinte sume de bani satisfăcătoare. Astfel de persoane nu deţin documente de 

călătorie şi acte de identitate, şi, de obicei, sunt victime ale abuzurilor fizice, fiind forţate să trăiască 

în condiţii îngrozitoare, având o nutriţie inadecvată şi condiţii sanitare precare. 

În cele din urmă, femeile sunt angajate în baruri şi cluburi de noapte, unde devin victime 

atât ale exploatării prin muncă, cât şi ale exploatării sexuale, lucrând ca dansatoare sau chelneriţe şi 

furnizând, în acelaşi timp, servicii de natură sexuală. 

  
SECŢIUNEA 3: INSTRUMENTE LEGISLATIVE 

 

Instrumentele şi prevederile juridice privind protecţia şi asistenţa acordată victimelor 

traficului de fiinţe umane includ: Legea 3064/2002,
106

 care interzice traficul de fiinţe umane în 

scopul exploatării sexuale şi al muncii forţate; Decretul prezidenţial (D.P.) 233/2003
107

 cu privire la 

acordarea de asistenţă şi protecţie victimelor traficului de fiinţe umane; Legea 3386/2005
108

 ce 

modifică Directiva Consiliului 2004/31/CE cu privire la permisul de şedere pentru victimele 

traficului de fiinţe umane; Legea 3875/2010
109

 ce ratifică Convenţia ONU privind Crima Organizată 

Transnaţională şi Protocoalele acesteia; Legea 3907/2011 prin care se stabilesc serviciile de azil şi 

serviciile de primire
110

. Decretul prezidenţial 233/2003 stabileşte cadrul serviciilor publice şi 

unităţile responsabile pentru furnizarea de servicii de protecţie şi asistenţă victimelor traficului de 

fiinţe umane. Capitolul 1, secţiunea 2 a acestui document oferă o prezentare generală în acest sens. 

În plus, o serie de ONG-uri joacă un rol major în procesul de asistenţă, sprijinire şi integrare a 

victimelor, coordonându-şi activităţile cu cele ale autorităţilor relevante sau acţionând în mod 

independent. Printre principalele ONG-uri active în activităţile de combatere a traficului şi de 
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sprijinire a victimelor se numără “ONG Solidaritatea”, “Klimaka”, “Zâmbet de Copil”, “Arsis - 

Organizaţia Socială pentru Sprijinirea Tinerilor”, “Act up”, “Consiliul Grec pentru Refugiaţi”, 

“Reţeaua Femeilor Europene”, “Nea Zoi”, “Campania A21” şi altele
111

. 

Serviciile de protecţie şi asistenţă sunt oferite tuturor victimelor sau presupuselor victime ale 

traficului de fiinţe umane atât timp cât viaţa, integritatea corporală şi libertatea personală şi sexuală 

le sunt ameninţate. Cu alte cuvinte, acestea nu mai depind de bunăvoinţa victimei de a coopera cu 

autorităţile şi nu sunt strict legate de procedurile de urmărire penală şi de judecată. După cum s-a 

subliniat în capitolul I, acest lucru reprezintă o îmbunătăţire remarcabilă în ceea ce priveşte 

prevederile de protecţie şi de asistenţă, ca urmare a ratificării Convenţiei ONU împotriva crimei 

organizate transnaţionale. Odată identificate, presupuselor victime li se acordă o perioadă de 

reflecţie, care, în conformitate cu cele mai recente modificări legislative, se poate întinde pe cel 

mult trei luni, pentru a se recupera şi pentru a hotărî dacă vor coopera cu organele de poliţie şi cu 

autorităţile judiciare în urmărirea penală a făptuitorilor. 

Pe durata acestei perioade, deportarea persoanelor de naţionalitate străină care locuiesc legal 

în Grecia este suspendată, iar victimele au dreptul la toate mijloacele de asistenţă şi protecţie de 

care victimele identificate se pot folosi, cu excepţia permisului de şedere. Serviciile de asistenţă 

includ cazarea în condiţii de siguranţă în două tipuri de adăposturi (D.P. 233/2003, Art. 4) 

administrate de Centrul Naţional pentru Solidaritate Socială (E.K.K.A): centrele de asistenţă socială 

şi adăposturile de găzduire şi îngrijire sub pază, pentru situaţii de urgenţă. De cele mai multe ori, 

adăposturile sunt administrate de ONG-uri prin contracte de cooperare bilaterală încheiate cu 

E.K.K.A. Adăposturile sunt înfiinţate de guvernul elen, mai precis de Ministerul Sănătăţii, E.K.K.A 

şi Ministerul Afacerilor Externe. Din păcate, eforturile guvernului de a proteja victimele traficului 

de fiinţe umane au fost diminuate în ultimul an. Finanţarea ONG-urilor a încetat ca urmare a crizei 

economice şi adăposturile de dimensiuni relativ mici s-au luptat să rămână operaţionale sau au fost 

nevoite să îşi înceteze activitatea. Pe lângă acestea, din ce în ce mai puţine victime au beneficiat de 

servicii de îngrijire
112

 şi s-a raportat un deficit de personal specializat. Referirile către adăposturi se 

efectuează în primul rând de către organele de poliţie şi parchet. Odată cazate într-un adăpost, 

victimele vor fi supuse unor examinări medicale. Pe întreaga durată a măsurilor de protecţie şi 

asistenţă, victimele au acces gratuit la serviciile de îngrijire medicală şi asistenţă psihologică 

(D.P. 233/2003, Art. 7) din cadrul spitalelor de stat şi la alte servicii ce fac parte din Sistemul 

Naţional de Sănătate, precum şi la servicii de consiliere şi alte servicii oferite de E.K.K.A, 

Secretariatul General pentru Egalitate între Sexe şi ONG-urile competente, ce includ şi servicii de 

îngrijire medicală. Victimele au, de asemenea, dreptul în mod gratuit la servicii de asistenţă 

juridică şi interpretare/traducere (D.P. 233/2003, art. 8). Consilierea şi reprezentarea juridică 

sunt oferite de Secretariatul General pentru Egalitate între Sexe, în colaborare cu asociaţiile 

barourilor locale, precum şi de către ONG-urile competente. Ministerul Afacerilor Externe va oferi, 

de asemenea, servicii gratuite de consiliere juridică şi de asistenţă victimelor traficului de fiinţe 

umane care sunt cetăţeni străini. Victimelor le sunt furnizate informaţii socio-juridice cu privire la 

legislaţia împotriva traficului de fiinţe umane, la prevederile de protecţie în vigoare şi la măsurile şi 

serviciile disponibile. Poliţia a creat, de asemenea, o broşură cu informaţii detaliate privind 

drepturile şi serviciile puse la dispoziţia victimelor traficului de persoane, disponibilă în 13 limbi 

(engleză, albaneză, arabă, bulgară, franceză, germană, spaniolă, italiană, poloneză, română, rusă, 

sârbă şi turcă) şi a distribuit-o tuturor serviciilor şi organizaţiilor care se ocupă de problema 

traficului de persoane din întreaga ţară. 

Serviciile şi programele de reabilitare, integrare şi incluziune socială sunt asigurate de 

Ministerul Sănătăţii, Ministerul Muncii, Securităţii şi Bunăstării Sociale, în special de E.K.K.A, şi 

Secretariatul General pentru Egalitate între Sexe, cu toate că Secretariatul General se concentrează 
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numai pe victimele de sex feminin. Programele de integrare includ cursuri gratuite de limba greacă 

oferite în principal de către ONG-uri, programe educaţionale, cursuri de pregătire profesională şi 

programe pentru integrarea în câmpul muncii. Victimele minore sunt înscrise în programele 

educaţionale desfăşurate în cadrul şcolilor de stat unde le sunt puse la dispoziţie cursuri de 

învăţământ primar sau module practice/interculturale (D.P. 233/2003, articolul 5 şi 6). Până la vârsta 

de 23 de ani, victimele ce deţin calificările necesare pot fi înscrise în programele publice de formare 

profesională. Astfel de programe de formare sunt oferite de şcolile din învăţământul tehnic şi 

profesional (ITP), sau prin intermediul programelor derulate de Organizaţia de Ocupare a Forţei de 

Muncă (OOFM). ONG-urile oferă, de asemenea, cursuri de formare profesională care vizează 

dobândirea de competenţe tehnice specifice şi, în plus, pot pune la dispoziţie servicii de consiliere şi 

de asistenţă pentru căutarea unui loc de muncă. Serviciile de informare şi consiliere privind 

ocuparea forţei de muncă şi spiritul antreprenorial sunt, de asemenea, furnizate de către 

Secretariatul General pentru Egalitate între Sexe. 

Victimele identificate ale traficului de persoane, care sunt de acord să sprijine autorităţile au, 

de asemenea, dreptul de a solicita un permis de şedere şi de muncă (Legea 3386/2005, articolele 

44 şi 47), eliberat de Ministerul Afacerilor Interne, în mod gratuit, cu o valabilitate de 12 luni şi 

reînnoibil anual până când se va emite o hotărâre cu privire la procesul penal respectiv. Medierea în 

procedura de eliberare a permisului de şedere este adesea efectuată de către EKKA, în special prin 

scrierea de opinii cu privire la cazuri individuale. Permisul de şedere poate fi, de asemenea, 

transformat într-un permis de muncă sau de studiu, care s-ar emite în aceleaşi condiţii ca pentru 

cetăţenii statelor terţe. Permisele de şedere pentru motive umanitare pot fi, de asemenea, emise 

pentru victimele minore şi adulte care decid din teama de represalii împotriva lor sau a familiilor 

lor, să nu coopereze cu autorităţile. Deportarea femeilor este interzisă sub orice formă dacă acestea 

sunt însărcinate şi pe durata primelor şase luni de la naştere. În cazul în care victimele hotărăsc să se 

întoarcă în ţara lor de origine, Ministerul Afacerilor Externe va suporta repatrierea în condiţii de 

siguranţă şi fără costuri, iar organele de poliţie o vor realiza în colaborare cu Organizaţia pentru 

Migraţie (OM) şi ambasade, cu sprijinul ONG-urilor şi al E.K.K.A. Colaborarea cu părţile 

interesate din ţările de origine asigură sprijinul necesar şi urmărirea integrării locale. În cazul 

copiilor se solicită acordul Procurorului pentru Minori înainte de efectuarea repatrierii. Prin 

intermediul liniilor telefonice de asistenţă disponibile 24/7, în diferite limbi, pe întreg teritoriul, 

victimele pot solicita ajutor, iar informaţii relevante sunt puse la dispoziţia publicului larg şi se pot 

raporta cazuri suspecte de trafic de persoane sub protecţia anonimatului. Secretariatul General 

pentru Egalitate între Sexe oferă linia telefonică de asistenţă urgentă SOS 15900, EKKA pune la 

dispoziţia publicului linia telefonică de asistenţă urgentă 197, "Zâmbet de Copil" oferă o linie 

telefonică de asistenţă urgentă pentru copii, iar ONG-ul Campania A21 o linie telefonică de 

asistenţă urgentă 1109. 

Accesul victimelor la justiţie este facilitat de E.K.K.A, ONG-uri şi de birourile de asistenţă 

ale Secretariatului General pentru Egalitate între Sexe. Cu toate acestea, în practică, s-au raportat rar 

astfel de situaţii. Motivele sunt multiple şi în principal depind de barierele culturale şi lingvistice, de 

lipsa unor sisteme de sprijin eficient şi automat, precum şi de faptul că victimele traficului de 

persoane, care sunt în majoritatea cazurilor străini ce trăiesc periodic în Grecia, ajung să fie mai 

întâi găsite vinovate pentru încălcarea legii naţionale privind imigrarea. Prin urmare, astfel de 

persoane ajung să aibă un statut juridic dublu, unul de victimă şi celălalt de contravenient al legii 

naţionale privind imigrarea, iar din teama de a nu fi arestate, deţinute şi deportate dacă nu sunt 

identificate ca fiind victime ale traficului de persoane, acestea nu se adresează organelor de poliţie. 

O astfel de situaţie la care se adaugă şi teama de represalii din partea traficanţilor şi stimulentele 

nesemnificative în cazul cooperării cu poliţia şi autorităţile judiciare, conduc la izolarea victimelor 

şi împiedicarea acestora de la accesarea sistemului judiciar. Despăgubirea se acordă prin lege, cu 

toate acestea, nu există un fond de stat destinat cazurilor de trafic de persoane şi, prin urmare, 

compensaţia provine numai din exproprierea bunurilor traficanţilor. Legislaţia elenă prevede, de 

asemenea, un sistem de protecţie a martorilor, care este activat în baza dovezilor de crimă 

organizată. Având în vedere că este deseori dificil de a găsi dovezi privind reţelele criminale, 
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victimele se pot găsi în afara oricărui mecanism de protecţie a martorilor. Cu toate acestea, în cazuri 

mai puţin grave, programele de protecţie a martorilor pot fi înlocuite cu strămutarea victimelor pe 

teritoriul Greciei. 

În pofida întregului cadru juridic de protecţie şi a încercărilor statului elen de a proteja şi 

asista victimele în mod adecvat, s-au raportat câteva deficienţe de implementare. Acest lucru se 

referă la rata scăzută a cazurilor depistate şi, ca o consecinţă directă, refuzul de a acorda acces la 

serviciile de asistenţă şi protecţie pentru toate victimele neidentificate. Victimele care locuiesc 

periodic în Grecia pot fi, de asemenea, arestate şi deţinute pentru şedere ilegală în Grecia, fiind în 

cele din urmă deportate în ţara lor de origine fără a mai fi recunoscute drept victime ale traficului de 

persoane. Drepturile victimelor adoptate recent în cadrul juridic, conform căruia asistenţă şi 

protecţie se acordă indiferent de participarea victimei în procesul penal, se pare că încă nu sunt 

aplicate pe scară largă în practică. Protejarea drepturilor victimelor pare, de asemenea, să fi rămas în 

planul secund al aplicării legii, fapt ce se poate datora, fie punerii sub acuzare a făptuitorilor, fie 

violării legii naţionale privind imigrarea. După cum Secretariatul General pentru Egalitate între 

Sexe a subliniat, victimele traficului de persoane sunt, de asemenea, supuse stereotipurilor şi 

prejudecăţilor, şi pot fi discriminate, deoarece traficul poate fi considerat ca fiind o consecinţă a 

alegerilor lor. 

ONG-urile şi EKKA au raportat, de asemenea, dificultăţi în asigurarea, în practică, a tuturor 

drepturilor acordate de lege, în esenţă, din cauza deficienţelor financiare ce determina un număr 

insuficient de facilităţi de cazare. Aceasta se referă în special la victimele de sex masculin, deoarece 

cele mai multe adăposturi sunt pentru femei, în mare parte din cauza faptului că timp de mai mulţi 

ani numai traficul în scopul exploatării sexuale a fost avut în vedere. Serviciile de interpretariat au 

fost, de asemenea, afectate din cauza limitărilor financiare, de exemplu în momentul acordării de 

sprijin psihosocial şi de servicii juridice de reprezentare. Accesul la formarea profesională şi la piaţa 

forţei de muncă este recunoscut prin lege, însă este practic imposibil de realizat. Pentru a putea avea 

acces la programele de formare, victimele sunt obligate să cunoască bine limba greacă, iar victimele 

traficului de persoane care nu au împlinit 23 de ani au acces limitat la astfel de programe. În ciuda 

faptului că accesul la piaţa forţei de muncă se acordă prin lege, victimele traficului de persoane nu 

reuşesc să se angajeze din cauza nivelului scăzut de educaţie şi din cauza necunoaşterii limbii elene. 

În timp ce ONG-urile organizează cursuri de limbă greacă şi servicii de orientare 

profesională, accesul la ocuparea forţei de muncă rămâne foarte limitat. În cazul copiilor, Grecia 

încă nu are un cadru de protecţie pe deplin eficient pentru copiii neînsoţiţi, de naţionalitate străină. 

S-au identificat grave deficienţe în identificarea şi înregistrarea copiilor, inclusiv în evaluarea 

vârstei, prin urmare, minorii nu pot fi recunoscuţi ca atare, iar vulnerabilităţile lor, inclusiv situaţiile 

specifice de exploatare şi trafic, nu pot fi stabilite cu succes. Centrele de primire pentru copiii 

neînsoţiţi sunt structuri insuficiente, iar structuri specializate pentru copiii ce sunt victime ale 

traficului de persoane nu există. S-au identificat, de asemenea, deficienţe în sistemul de tutelă, astfel 

copiii neînsoţiţi pot rămâne fără reprezentare juridică pentru perioade lungi de timp.
113

 

Cu toate acestea, mai multe iniţiative pozitive au fost identificate, cum ar fi serviciile de 

consiliere, liniile telefonice de asistenţă şi cursurile de limbă greacă oferite de EKKA, Secretariatul 

General pentru Egalitate între Sexe şi câteva ONG-uri. În plus faţă de ceea ce s-a prezentat mai sus, 

ar trebui menţionată o iniţiativă a ONG-ului A21. Pentru a facilita recunoaşterea victimelor 

traficului de persoane în rândul migranţilor ilegali reţinuţi, ONG-ul efectuează vizite regulate la un 

centru de detenţie pentru femei, aflat în apropiere de Salonic, situat în partea de nord a Greciei, la 

care participă un asistent social şi, ori de câte ori este posibil, şi un avocat. Unele victime ale 

traficului de persoane ajung în centre de detenţie după ce au fugit de la traficanţi sau, atunci când 

sunt abandonate de către aceştia din urmă, după ce serviciile oferite de victime au fost exploatate la 

maximum. În momentul în care ONG-ul identifică potenţiale victime, operatorii solicită să 

vorbească în particular cu persoana deţinută în scopul colectării de informaţii şi pentru a-i explica 

mijloacele de protecţie pe care le are la dispoziţie. Serviciile de interpretariat sunt asigurate de o 

                                                 
113

 Protejarea Copiilor în Mişcare. Abordarea nevoilor de protecţie prin primire, consiliere şi referire şi intensificarea 

relaţiilor de colaborare dintre Grecia, Italia şi Franţa, UNHCR, iulie 2012. 



62 

 

echipa de voluntari sau profesionişti, la cerere, precum şi telefonic. Toate informaţiile sunt colectate 

şi prezentate directorului centrului de detenţie şi Unităţii pentru Combaterea Traficului de Fiinţe 

Umane din cadrul Poliţiei Greceşti din Salonic. 

 

 

SECŢIUNEA 4: COOPERAREA INSTITUŢIONALĂ LA NIVEL NAŢIONAL 

 

Eforturile autorităţilor elene cu privire la intensificarea măsurilor de prevenire, protecţie şi 

punere sub acuzare cuprind relaţii de coordonare şi cooperare inter-instituţională cu ONG-urile şi 

Misiunea elenă a OIM, stabilite prin acorduri, memorandum-uri de înţelegere şi sprijin direct pentru 

activităţile desfăşurate. După cum Ministerul de Interne a declarat, al Descentralizării şi Guvernării, 

intenţia autorităţilor de stat este de a asigura „o acţiune coordonată şi eficientă din partea tuturor 

părţilor implicate, având în vedere că acţiunea fragmentată nu este suficientă pentru abordarea 

acestui fenomen transnaţional”.
114

 Cu toate acestea, un mecanism pe deplin operaţional de 

coordonare naţională
115

 încă lipseşte în Grecia. 

Din 2009, Mecanismul Naţional de Coordonare pentru Monitorizarea şi Combaterea 

Traficului de Fiinţe (MNC) are rolul de a asigura o abordare multidisciplinară şi cuprinzătoare în 

vederea rezolvării problemei traficului de fiinţe umane. Fiind condus de Ministerul Afacerilor 

Externe, MNC
116

 funcţionează ca un organism între agenţii, coordonând autorităţile competente, 

OIM şi câteva ONG-uri ce activează în domeniul combaterii traficului. Cooperarea cu ONG-urile 

acoperă serviciile de asistenţă şi protecţie oferite victimelor şi intervenţiile de combatere a traficului 

prin implementarea unui Program Naţional integrat de Acţiune. Aceasta din urmă include: 

susţinerea financiară a patru adăposturi pentru victime administrate de ONG-uri şi două adăposturi 

aflate în administraţia Centrului Naţional pentru Solidaritate Socială; acordarea de asistenţă juridică 

gratuită victimelor; programe de repatriere voluntară implementate în colaborare cu OIM, 

sprijinirea victimelor în vederea reintegrării acestora în ţara lor de origine, precum şi cooperarea 

internaţională şi schimbul de informaţii cu ţările de origine şi cu organizaţiile internaţionale. 

Colaborarea include, de asemenea, desfăşurarea de campanii de ridicare a nivelului de 

conştientizare şi de informare care vizează limitarea cererii şi creşterea responsabilităţilor etice ale 

utilizatorilor.
117

 Cu toate acestea, cooperarea nu este formalizată prin acorduri oficiale, care ar ajuta 

la stabilirea în mod clar a rolurilor şi condiţiilor de cooperare, la împărţirea responsabilităţilor şi, 

prin urmare, s-ar putea evita suprapunerile şi s-ar asigura responsabilizarea. Există, cu toate acestea, 

mai multe acorduri bilaterale de cooperare încheiate între ONG-uri şi diferite ministere cu privire la 

intervenţii specifice. Mai multe proiecte şi servicii de asistenţă derulate de ONG-uri sunt finanţate 

de Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul de Dezvoltare şi Cooperare Internaţională 

(YDAS - Ajutoare Elene). Finanţarea acordată de Ajutoarele Elene pentru acţiunile întreprinse de 

către ONG-uri are ca scop valorificarea experienţei şi a cunoştinţelor experţilor specializaţi care 

lucrează în domeniu şi în mod direct cu beneficiarii. Un exemplu este casa Storgi pentru femeile şi 

copiii abuzaţi, care a fost înfiinţată în urma cooperării dintre ONG-ul Solidaritatea şi YDAS. 

Adăpostul oferă asistenţă medicală şi juridică victimelor traficului de persoane
118

 şi cooperează cu 

departamentul de combatere a traficului al poliţiei, care se ocupă de referirea directă către adăpost a 

victimelor prezumate şi recunoscute. 
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Sistemul de referire este compus din mai mulţi factori
119

 care lucrează într-o manieră 

integrată, fiecare având competenţe specifice. Poliţia identifică victimele, le oferă măsuri imediate 

de protecţie şi le referă Parchetului în vederea calificării lor ca victime ale traficului de persoane, 

pentru suspendarea oricărui ordin de deportare, pentru acordarea unei perioade de reflecţie şi pentru 

iniţierea procesului de punere sub acuzare a traficanţilor. În acelaşi timp, poliţia referă victimele 

către E.K.K.A sau ONG-uri în vederea acordării asistenţei şi serviciilor necesare. E.K.K.A 

colaborează cu ONG-urile pentru furnizarea de servicii de cazare în condiţii de siguranţă, cu poliţia 

şi procurorul pentru identificarea şi caracterizarea victimei, de exemplu prin redactarea de opinii cu 

privire la sănătatea mentală a presupusei victime şi cu Ministerul Afacerilor Interne, prin 

prezentarea de opinii privind repatrierea sau emiterea unui permis de şedere şi muncă. 

Secretariatul General pentru Egalitate între Sexe referă, de asemenea, victimele către autorităţile 

competente în momentul în care acestea se prezintă la birourile acestuia în vederea obţinerii de 

servicii medicale, consiliere psihologică sau juridică. 

Pentru reabilitare, integrare şi includere socială, victimele vor fi referite către serviciile 

furnizate de Ministerul Sănătăţii, Ministerul Muncii, Securităţii şi Bunăstării Sociale şi de 

Secretariatul General pentru Egalitate între Sexe. Repatrierea în condiţii de siguranţă este asigurată 

de OIM într-un cadrul integrat de cooperare cu organele de poliţie, E.K.K.A şi autorităţile 

diplomatice. Dacă victimele sunt identificate în timpul investigaţiilor, acestea vor fi referite către 

poliţie de Inspectoratul de Muncă (SEPE). În cele din urmă, Oficiul de Sprijin pentru Migranţi 

din cadrul Centrului de Muncă din Atena (EKA) furnizează informaţii migranţilor cu privire la 

drepturile de securitate socială şi de muncă, şi colaborează cu alte părţi interesate pentru a dezvolta 

campanii adaptate de informare cu privire la drepturile de muncă. Cu toate acestea, SEPE şi EKA 

sunt prea puţin implicate în strategiile de combatere a traficului de persoane şi au tendinţa de a nu se 

concentra asupra componentei traficului potenţial din cazurile de exploatare prin muncă. În această 

privinţă, trebuie remarcat faptul că un sistem integrat de coordonare, care să se ocupe de traficul de 

persoane în scopul exploatării prin muncă încă lipseşte în Grecia. Cazurile de exploatare prin muncă 

sunt, în general, asociate cu munca clandestină, încălcarea drepturilor de muncă şi cu condiţiile 

precare şi insalubre de a trăi. Autorităţile au tendinţa de a nu le cerceta în amănunt şi, prin urmare, 

astfel de cazuri nu sunt întotdeauna evaluate prin aplicarea prevederilor existente privind 

combaterea traficului. Potrivit celor mai recente cercetări din domeniu,
120

 de cele mai multe ori 

cazurile de exploatare prin muncă raportate de mecanismele de control şi autorităţile locale nu au 

primit un răspuns integrat din partea diferitelor autorităţi competente, dacă victimele nu au raportat 

cazul ele însele şi nu au depus mărturie. Deficienţele statului în a se ocupa în mod prompt de 

problema exploatării prin muncă au fost, de asemenea, denunţate de către Biroul Avocatului 

Poporului din Grecia în anul 2008, făcându-se în special referire la sectorul agricol, în regiunea 

Peloponez din Grecia. 

 

Cooperare instituţională la nivel internaţional 
Grecia a participat la diverse foruri internaţionale şi regionale, promovând relaţii de 

cooperare regională şi internaţională cu organizaţii internaţionale, guverne şi ONG-uri. Cooperarea 

dintre organele de poliţie la nivel internaţional a implicat UE, ONU, EUROPOL, INTERPOL, 

Iniţiativa de Cooperare în Sud-Estul Europei (ICSE), Iniţiativa Adriatico-Ionică şi Iniţiativa de la 

Marea Neagră. 

În 2006, poliţia a demarat planul operaţional multi-anual de anvergură “ILAEIRA”
121 

(2006-

2009), care avea drept scop combaterea traficului în scopul exploatării sexuale, identificarea 

cazurilor şi asistarea victimelor în colaborare cu toate organele competente. Planul ILAEIRA a fost 

elaborat la două niveluri - naţional şi internaţional, şi a implicat patru etape de punere în aplicare. În 

afară de Grecia, ILAEIRA a implicat 21 state membre ale UE şi alte ţări europene, printre care se 

                                                 
119

 Mai multe informaţii cu privire la structura şi rolul fiecărei părţi interesate sunt prezentate în capitolul I, secţiunea 2 

a acestei lucrări. 
120

 Maria Papantoniou-Frangouli (2011), ibid. 
121

 Baza de date a  Secretariatului General al ONU cu privire la violenţa împotriva femeilor http://www.unwomen.org/. 



64 

numără Cipru, Ungaria, Bulgaria, România şi patru organizaţii internaţionale (EUROPOL, 

INTERPOL, Eurojust, Frontex). În prezent, reuniunile bilaterale cu autorităţile de poliţie ale ţărilor 

vecine, de exemplu Albania, FYROM şi Bulgaria, au loc în mod regulat la punctele de frontieră şi 

ori de câte ori cele părţile solicită acest lucru. Reuniunile au loc în scopul de a coordona măsurile de 

control al paşapoartelor şi de supraveghere a frontierelor nemonitorizate în vederea suprimării 

migraţiei ilegale şi a combaterii traficului de fiinţe umane prin intermediul unor măsuri coordonate. 

De asemenea, există un schimb constant de informaţii cu EUROPOL, INTERPOL, ICSE şi prin 

intermediul relaţiilor bilaterale dezvoltate în baza acordurilor de cooperare între organele de poliţie 

şi a ofiţerilor de poliţie de legătură din Italia, Bulgaria, Cipru, Turcia, Albania, Rusia, Ucraina, 

FYROM, Croaţia, Bosnia-Herţegovina, Serbia-Muntenegru, România şi Liban. Poliţia cooperează, 

de asemenea, cu Ambasadele pentru repatrierea în siguranţă a victimelor de naţionalitate străină. 

Odată ce victima a fost identificată ca atare de către Procuror, iar procesul penal a fost iniţiat, poliţia 

transferă victima, în cazul în care aceasta doreşte acest lucru, către ambasada de care aparţine care 

poate mai departe să se ocupe de repatrierea victimei în condiţii de siguranţă. 

Ministerul Afacerilor Externe - YDAS participă în mod activ la acţiunile de cooperare 

transnaţională, desfăşurate în cadrul ONU, NATO, OSCE, Consiliul Europei şi Reţeaua de 

Securitate Umană.
122

 YDAS finanţează programe pentru crearea de reţele de combatere a traficului 

de fiinţe umane şi pentru schimbul de informaţii cu ţările de origine ale victimelor, în special în 

Balcani şi Europa de Est. În plus, aceasta finanţează programele de repatriere şi reintegrare, în 

colaborare cu OIM, prin sprijinirea centrelor de primire şi prin programele de formare profesională 

din ţările de origine. Odată cu intrarea în vigoare a acordului cu Albania
123

, Ministerul a semnat 

acorduri relevante cu privire la traficul de copii cu alte ţări din Balcani şi Europa de Est. În 

octombrie 2010, a fost inaugurat „Centrul Sud-est European pentru Copiii Dispăruţi şi Exploataţi” 

(CSEE). Centrul este înfiinţat de ONG-ul „Zâmbet de Copil”, în colaborare cu „Centrul 

Internaţional pentru Copiii Dispăruţi şi Exploataţi” şi se ocupă de problema copiilor dispăruţi şi 

exploataţi în sud-estul Europei. CSEE este o reţea organizaţională care le oferă partenerilor 

posibilitatea de a face schimb şi de a-şi împărtăşi informaţii, experienţe şi cele mai bune practici, 

examinând nevoia unei colaborări şi cooperări transfrontaliere mai strânse. 

În 2010, Ministerul Muncii, Securităţii şi Bunăstării Sociale şi Ministerul Sănătăţii şi 

Solidarităţii Sociale au făcut parte din reţeaua Savi-Av (incluziune socială şi integrare profesională 

pentru solicitanţii de azil şi pentru victimele traficului de fiinţe umane), o reţea interinstituţională de 

studiu la nivel regional, co-finanţată de către Comisia Europeană în baza Fondului Social European 

din 2007-2013. Prin identificarea problemelor emergente şi a lacunelor de politică, reţeaua 

comunică bunele practici privind incluziunea socială a victimelor traficului de persoane. 

Mecanismul Naţional de Coordonare (MNC) a colaborat cu mai mulţi parteneri din UE, 

inclusiv Bulgaria şi România, în cadrul unui program al Comisiei Europene (CE) care vizează 

îmbunătăţirea metodelor şi procedurilor de identificare a victimelor traficului de persoane, prin 

dezvoltarea unor directive comune
124

. Începând cu anul 2010, mai multe conferinţe internaţionale şi 

evenimente au fost organizate în Grecia la iniţiativa MNC şi a unor parteneri internaţionali.
125

 MNC 
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a cooperat cu OIM, Ministerele competente, ONG-uri, Secretariatul Special la Ministerului 

Afacerilor Externe pentru Dezvoltarea Programelor Internaţionale şi Secretariatul General pentru 

Egalitate între Sexe în vederea implementării proiectelor finanţate de CE.
126

 În plus, în colaborare 

cu noul portal web al CE împotriva traficului de fiinţe umane, MNC va monitoriza acum lansarea 

unui site naţional informativ.
127

 

Pe baza cooperării internaţionale, în Grecia au fost demarate mai multe iniţiative pozitive 

privind lupta împotriva traficului de persoane şi sprijinirea victimelor implicate. Reţeaua 

ARIADNE împotriva Traficului de Fiinţe Umane din Sud-Estul şi Estul Europei a fost înfiinţată în 

iunie 2005, având sediul în Grecia (Atena) şi este coordonată de Centrul de Apărare a Drepturilor 

Omului din Grecia.
128

 Reţeaua face demersuri pentru a combate traficul de fiinţe umane prin 

dezvoltarea de relaţii strânse şi prin cooperarea cu ţările de origine, de tranzit şi de destinaţie, 

promovând acţiunile comune pentru consolidarea sprijinului şi asistenţei acordate victimelor.
129

 

„Cel de-al treilea proiect comun ARIADNE” din 2008-2009 a presupus publicarea unui manual de 

bune practici, organizarea de ateliere de lucru pentru ONG-uri şi distribuirea de materiale 

informative. Proiectul ASPIDDA a vizat combaterea discriminării împotriva victimelor traficate, 

protejarea drepturilor lor fundamentale şi crearea de condiţii adecvate pentru integrarea lor în 

societate şi pe piaţa muncii. În 2007, proiectul AGIRE
130

 ce s-a derulat pe doi ani, s-a concentrat pe 

traficul de minori şi a fost iniţiat între entităţi publice şi private din Austria, Grecia, Italia şi 

România. 
 

 

 SECŢIUNEA 5: CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 

 

În agenda politică privind combaterea traficului de fiinţe umane, inclusiv a traficului în 

scopul muncii forţate se prevăd noi eforturi în abordarea formelor de exploatare, altele decât 

exploatarea sexuală. Acest lucru a condus la acordarea unei atenţii sporite victimelor de sex 

masculin şi activităţilor de ridicare a nivelului de conştientizare destinate consumatorilor voluntari 

sau involuntari de produse şi servicii furnizate prin exploatarea altora
131

. Cu toate acestea, în ciuda 

eforturilor considerabile, guvernul grec nu s-a aliniat încă la standardele minime privind eliminarea 

traficului de persoane, după cum indică în mod explicit Raportul privind traficul de persoane
132

 

elaborat în 2011 de Ministerul de Externe al SUA. 

Se urmăreşte îmbunătăţirea metodelor de identificare a victimelor, precum şi consolidarea 

procesului de pedepsire şi punere sub acuzare a făptuitorilor. Mecanisme pentru o verificare pro-

activă, temeinică şi sistematică ar trebui să fie stabilite de diferiţi factori. Inspectoratul Muncii 

(SEPE) ar trebui să devină un actor-cheie în procesul de identificare a victimelor. Inspecţiile de 

muncă ar trebui să fie sporite şi să cuprindă toate sectoarele, iar inspectorilor să li se ofere cursuri 

suplimentare de formare, astfel încât aceştia să fie în măsură să identifice condiţiile care pot implica 
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sau conduce la traficul de persoane. De asemenea, este necesară instruirea personalului care 

lucrează în centrele de detenţie în vederea îmbunătăţirii capacităţilor de recunoaştere a posibilelor 

victime şi a referirii acestora către autorităţile competente şi ONG-uri. 

Este foarte important ca indiciile privind traficul de persoane să fie înţelese pe deplin pentru 

identificarea unui potenţial caz, în special când este vorba de exploatarea prin muncă. Victimele pot 

fi în contact cu o gamă largă de factori care nu se ocupă în mod direct de probleme legate de traficul 

de persoane, cum ar fi sindicatele, furnizorii de servicii de sănătate sau chiar publicul şi clienţii, prin 

urmare, este esenţial ca astfel de părţi să fie sensibilizate şi informate, astfel încât să poată sesiza 

semne de constrângere, altele decât cele de utilizare a forţei şi violenţei, şi să refere toate cazurile 

posibile către organele specializate. După cum s-a subliniat în campania desfăşurată de ONG-ul 

A21, dezvoltarea unor liste de indicii ar putea fi, de asemenea, un instrument util pentru părţile 

interesate, altele decât organele de poliţie special instruite, cum ar fi sindicatele, ONG-urile, 

furnizorii de servicii de asistenţă medicală şi inspectorii de muncă, astfel încât acestea să poată 

recunoaşte cu uşurinţă posibile cazuri de trafic. Listele ar putea fi însoţite de o notă explicativă cu 

privire la utilizarea lor, subliniindu-se faptul că absenţa unui anumit indiciu nu exclude cazul de 

trafic de persoane. Fiecare listă de indicii ar trebui să fie adaptată la grupurile-ţintă şi la contextul în 

care fiecare parte interesată îşi desfăşoară activitatea. 

Investigaţiile poliţiei cu privire la traficul de fiinţe umane rămân insuficiente. Este nevoie de 

o abordare proactivă de combatere a traficului de persoane, în special în cazul organelor locale de 

poliţie. Acest lucru impune o instruire suplimentară în scopul asigurării unei mai bune identificări a 

cazurilor de trafic în vederea exploatării prin muncă de pe întreg teritoriul Greciei. Funcţionarea 

sistematică şi actualizarea periodică a bazei de date a victimelor încă lipseşte, existând riscul de 

deportare a presupuselor victime înainte de a putea fi calificate ca atare. În plus, sistemul judiciar 

prezintă deficienţe de natură structurală şi juridică, iar furnizarea de servicii de protecţie a 

victimelor rămâne deficitară. Procentul cazurilor de condamnare a traficanţilor este scăzut, mai ales 

cu privire la traficul în scopul exploatării prin muncă.
133

 Cooperarea victimelor cu autorităţile şi 

participarea în procesele penale ar trebui să fie încurajată prin introducerea de stimulente în 

procesul de judecată, cum ar fi despăgubirea, alte beneficii sau protecţie sporită pentru victimele 

care depun mărturie. Impunitatea binecunoscută a muncii „la negru” ar trebui să fie, de asemenea, 

înlăturată, iar publicul informat şi încurajat în continuare să depună plângeri şi să refere victimele 

suspectate către orice agenţie competentă, chiar şi din afara poliţiei. 

În cele din urmă, instituirea unui organism central cu personalitate juridică este considerată 

necesară pentru o punere în aplicare completă şi eficientă a Planului naţional de acţiune şi a 

dispoziţiilor legale existente. În acest context, se recomandă instituirea imediată de către Grecia a 

unui Raportor Naţional privind traficul de persoane, după cum prevede Directiva 2011 a UE privind 

traficul de fiinţe umane şi protejarea victimelor acestuia.
134
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CAPITOLUL IV 

FOSTA REPUBLICĂ IUGOSLAVĂ A MACEDONIEI (FYROM) - STAT TERŢ 
 

 

 

SECŢIUNEA 1: EVALUAREA ASPECTELOR SPECIFICE ALE POLITICILOR DIN 

DOMENIUL TRAFICULUI DE FIINŢE UMANE ÎN SCOPUL EXPLOATĂRII PRIN 

MUNCĂ, A DEFICIENŢELOR ŞI A NECESITĂŢILOR IDENTIFICATE 

 

S-a elaborat un chestionar şi s-au desfăşurat sondaje în vederea efectuării unei evaluări 

corespunzătoare a aspectelor specifice ale politicilor din domeniul traficul de persoane în scopul 

exploatării prin muncă în FYROM, a stabilirii punctelor slabe şi a identificării necesităţilor. 

Chestionarul a urmărit colectarea de informaţii de la reprezentanţii competenţi ai instituţiilor 

implicate în lupta împotriva traficul de persoane în scopul exploatării prin muncă împreună cu 

instituţiile a căror implicare este necesară, dar nu s-a realizat până în prezent. 
 

Chestionarul sondajului a fost completat de 24 de persoane, reprezentanţi ai următoarelor 

instituţii: 

1. Ministerul Afacerilor Interne, Comisia Naţională de luptă împotriva Traficului de Fiinţe 

Umane şi Contrabandă cu Migranţi ...........……................................................................... 4 

2. Ministerul Muncii şi Politicii Sociale, Mecanismul Raportorului Naţional....................... 2 

3. Centre de afaceri sociale la nivel local.......……………………………........………….… 7 

4. Inspectoratul Naţional de Muncă ...………………………………………………......… 3 

5. Instanţă de Fond din Skopje...............…………………………………............................. 1 

6. Parchetul General pentru Crimă Organizată ................…………………….....……….… 1 

7. Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM).......................................………........... 1 

8. Centrul Internaţional pentru Dezvoltarea Politicilor Migraţioniste CIDPM..................... 2 

9. ONG “Open Gate - La Strada”……...................................................................................... 2 

10. ONG “For Happy Childhood” ….......................................................................................... 1 
 

Chestionarul a fost înaintat Camerei Angajatorilor şi Uniunii Sindicatelor, însă nu am putut 

beneficia de răspunsul lor. 

Chestionarul a cuprins 28 de întrebări concepute să ofere o conturare clară a următoarelor 

domenii ce au fost supuse analizei: 

- Competenţa şi familiarizarea cu problema exploatării prin muncă. 

- Funcţionalitatea şi eficienţa cadrului instituţional şi legal. 

- Maniera în care organele naţionale, Comisia Naţională şi Raportorul Naţional tratează 

problema exploatării prin muncă. 

- Măsura în care documentele strategice naţionale - Strategia naţională şi Planul naţional de 

acţiune - acoperă problema exploatării prin muncă şi asigură bugetul pentru realizarea activităţilor 

planificate.  

- Existenţa exploatării prin muncă în FYROM ca formă de exploatare. 

- Victimele exploatării prin muncă, sex, vârstă, naţionalitate. 

- Funcţionalitatea şi eficienţa procedurilor operative standard pentru tratarea victimelor 

exploatării prin muncă. 

- Protecţia victimelor exploatării prin muncă. 

- Cooperarea interinstituţională. 

- Implicarea sectorului civil în lupta împotriva exploatării prin muncă şi cooperarea cu 

instituţiile statului. 

- Cooperarea la nivel internaţional a instituţiilor şi participarea acestora în proiectele 

internaţionale privind exploatarea prin muncă . 

- Adaptarea politicilor şi a celor mai bune practici de îmbunătăţire a răspunsului naţional la 

problema exploatării prin muncă. 

- Recomandări şi sugestii în vederea îmbunătăţirii răspunsului naţional. 
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Analiza chestionarului: 

Persoanele chestionate se puteau constitui anonim, iar 7 dintre ele, reprezentând 29,1%, au 

ales sa nu-şi dezvăluie identitatea. 

 

Q.1. Activitatea pe care o desfăşuraţi este în vreun fel legată de traficul de persoane în 

scopul exploatării prin muncă?  

   La această întrebare care avea drept scop stabilirea competenţei au răspuns pozitiv 21 de 

persoane sau 87,5%, ceea ce înseamnă că activitatea de la locul de muncă a persoanelor intervievate 

era legată de exploatarea prin muncă.  

 

Q.2. În ce măsură sunteţi familiarizaţi cu fenomenul traficul de persoane în scopul 

exploatării prin muncă?  

Suficient Puţin Nu sunt familiarizat 

23 1 / 

Într-un procent de 95,1%, persoanele chestionate au răspuns că sunt suficient de 

familiarizate cu fenomenul privind exploatarea prin muncă, fapt ce stabileşte competenţa cu privire 

la problema ce face obiectul analizei.  

 

Q.3. A stabilit FYROM un cadru instituţional adecvat şi eficient care să trateze 

problema traficul de persoane în scopul exploatării prin muncă în mod corespunzător? 

Suficient de eficient Nu destul de eficient Acţiuni necesare: 

8 14  

Trei dintre persoanele chestionate nu au răspuns la această întrebare, în timp ce 36% dintre 

acestea au considerat cadrul instituţional suficient de eficient, iar 63.6% au răspuns că acesta nu este 

eficient, ceea ce înseamnă că există un nivel ridicat de neîncredere în cadrul instituţional existent. 

În vederea îmbunătăţirii eficienţei cadrului instituţional, persoanele chestionate au răspuns 

că este necesar: 

- Să se îmbunătăţească relaţia de colaborare între Inspectoratul de Muncă şi Ministerul 

Afacerilor Interne, precum şi instruirea inspectorilor de muncă;  

- Să se consolideze capacitatea Inspectoratului de Muncă; 

- Ca eficienţa să depindă de câteva elemente, printre care şi baza materială; 

- Să se specifice indiciile şi persoanele să fie instruite în sensul recunoaşterii acestei forme 

de traficul de persoane.  

 

Q.4. Formularea juridică a legii penale privind traficul de fiinţe umane - articolul 418a 

şi traficul de minori - 418d cuprind suficiente indicii pentru identificarea şi urmărirea penală 

a exploatării prin muncă, conform standardelor internaţionale precum reglementările ONU, 

ale Organizaţiei Mondiale a Muncii sau ale UE? 

Da Nu În caz contrar, care sunt indiciile 

16 6  

Un procent de 72, 7% de persoane chestionate au răspuns că formularea juridică pentru 

traficul de persoane cuprinde suficienţi indicatori de identificare a exploatării prin muncă. 

Persoanele intervievate nu au oferit indicii care să ajute la identificarea exploatării prin muncă. 

 

Q.5. Care sunt formele de exploatare prin muncă prezente în FYROM? 

Cerşetoria 
Furturi 

minore 

Muncă 

forţată 

Muncă la domiciliu - 

servitute 

Prostituţie 

forţată 
Alte forme 

24 12 12 09 17 / 
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Din totalul de 74 de răspunsuri primite la această întrebare, un procent de 16,21% a răspuns 

că munca forţată este o formă de exploatare prin muncă, iar 12,1% că este muncă la domiciliu sau 

servitute. Cerşetoria a fost recunoscută în mod evident ca fiind o formă de exploatare prin muncă a 

copiilor străzii. 

 

Q.6. Ce reprezintă FYROM cu privire la exploatarea prin muncă? 

Ţara de origine Ţara de tranzit Ţara de destinaţie 

21 09 09 

FYROM a fost recunoscută ca fiind ţara de origine de către un procent de 53,8% dintre 

persoanele intervievate, ceea ce corespunde cu starea reală a lucrurilor. 

 

Q.7. În cele mai multe cazuri, victimele exploatării prin muncă sunt: 

Femei Bărbaţi Minori Majori 

23 08 17 07 

În ceea ce priveşte sexul victimelor exploatării prin muncă, 74,1% sunt femei, iar în ceea ce 

priveşte vârsta, 70,8% dintre victimele exploatării prin muncă sunt minori.  

 

Naţionalitatea  

Macedoneană Albaneză Romă (Etnie) 

10 07 13 

În mare parte, un procent de 43,3% dintre victimele exploatării prin muncă acestea sunt de 

etnie romă, această tendinţă era prezentă şi în perioada de analiză prin stabilirea de căsătorii false 

pentru minorii de sex feminin din comunitatea romă.  

 

Q.8. Care este nivelul de educaţie al victimelor? 

Fără educaţie 

şcolară 
Învăţământ primar Învăţământ secundar Învăţământ superior 

15 12 04 / 

Nivelul de educaţie şcolară reprezintă un indicator important în identificarea grupului de risc 

privind exploatarea prin muncă. Victimele fără educaţie şcolară sunt reprezentate de un procent de 

48,3%, ceea ce le încadrează într-un grup de persoane cu un risc ridicat de a deveni victimele 

exploatării prin muncă. 

 

Q.9. Cunoaşteţi care este mediul de unde provin victimele exploatării prin muncă? 

Familii sărace Familii disfuncţionale Altele 

20 16 / 

Victimele exploatării prin muncă ce provin din familii fără posibilităţi financiare reprezintă 

un procent de 55. 5%, prin urmare acest fapt reprezintă un factor important în recrutarea victimelor 

exploatării prin muncă. 

 

Q.10. Modul de recrutare a victimelor? 

Forţă fizică Ameninţare Înşelătorie Altele 

04 06 21 / 

Metoda cea mai des utilizată în prezent pentru recrutarea victimelor în FYROM este 

înşelăciunea, reprezentând un procent de 67,7%. Acest fapt indică lipsa unei conştientizări la nivel 

public din partea cetăţenilor şi a grupurilor de risc cu privire la traficul de victime în scopul 

exploatării prin muncă. 
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   Q.11. Cadrul instituţional stabilit, Comisia Naţională de luptă împotriva traficului de 

fiinţe umane şi migraţie ilegală şi Mecanismul naţional de referire permit identificarea, 

referirea, protecţia şi asistarea victimelor traficate în scopul exploatării prin muncă? 

Suficient şi eficient 
Nu suficient şi 

eficient 

Suficient, însă implementarea nu 

este suficientă 
Altele 

11 / 10 / 

Cadrul instituţional naţional împotriva traficului de persoane în scopul exploatării prin 

muncă are scopul de a asigura un sistem eficient şi de a pune în aplicare politicile. Răspunsul a  

47,6% dintre persoanele chestionate a fost că acest cadru instituţional este suficient, însă nu a fost 

implementat de instituţiile competente. 
 

Q.12. Exploatarea prin muncă împreună cu celelalte forme de exploatare sunt tratate 

în mod suficient în rapoartele anuale ale Raportorului Naţional? 

Suficient Insuficient Altele 

11 13 / 

54, 1% au răspuns că Raportorul Naţional nu pune suficient accent pe exploatarea prin 

muncă în rapoartele sale anuale cu privire la traficul de persoane şi alte forme de exploatare în 

cadrul FYROM. 
 

Q.13. Documente strategice precum Strategia naţională împotriva traficului şi PNA 

pentru perioada 2009-2012 acoperă în mod suficient problema exploatării prin muncă? 

Acoperă în mod 

suficient 

Acoperă în mod 

insuficient 

Acoperă în mod suficient, însă 

nu există implementare 
Altele 

05 11 08 / 

În opinia a 45,8% dintre persoanele intervievate, documentele strategice cheie ale Comisiei 

Naţionale, reprezentate de Strategia Naţională şi Planul Naţional de Acţiune ce reflectă politicile şi 

acţiunile naţionale, acoperă în mod insuficient problema exploatării prin muncă, iar 33,3% susţin că 

nu există o implementare eficientă. 
 

Q.14. Bugetul alocat implementării PNA este suficient pentru realizarea activităţilor şi 

obiectivelor prevăzute în PNA? 

Suficient Insuficient Nu ştiu 

3 14 7 

Bugetul Comisiei Naţionale de luptă împotriva traficului de fiinţe umane şi migraţie ilegale 

reprezintă un factor important în realizarea activităţilor prevăzute de Planul Naţional de Acţiune. În 

58% dintre cazuri, persoanele chestionate au răspuns că nu este suficient şi numai 12,5% au spus că 

este suficient. 29,6% au răspuns că nu ştiu, ceea ce indică că aceştia nu sunt familiarizaţi cu aspectul 

bugetării Comisiei Naţionale.  
 

Q.15. Mecanismul naţional de referire funcţionează în mod corespunzător şi eficient cu 

privire la acceptarea şi referirea victimelor identificate ca fiind exploatate prin muncă? 

Da Nu Nu ştiu 

12 02 10 

50% dintre persoanele chestionate au considerat că Mecanismul naţional de referire a 

victimelor identificate ca fiind supuse exploatării prin muncă funcţionează în mod eficient. 
 

Q.16. Procedurile standard de operare (PSO) reprezintă un instrument eficient în 

tratarea victimelor exploatării prin muncă? 

Da Nu 
Da, dar nu este implementat în mod 

corespunzător 

10 0 14 
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Procedurile standard de operare pentru tratarea victimelor exploatării prin muncă reprezintă 

un instrument eficient pentru 58,3% dintre persoanele intervievate, însă există o lipsă de 

implementare la nivelul instituţiilor competente. 

 

Q.17. Sunt respectate PSO în momentul în care se identifică victime ale exploatării 

prin muncă?  

Da Nu Nu întotdeauna 

7 1 16 

66,6% dintre persoanele chestionate au susţinut că nu întotdeauna PSO sunt respectate, 

confirmându-se astfel implementarea insuficientă a PSO menţionată la întrebarea de mai sus şi lipsa 

respectării acestora în momentul în care se identifică o victimă a TRAFICUL DE PERSOANE. 

 

Q.18. Există centre de protecţie a victimelor exploatării prin muncă? 

Femei Bărbaţi Minori Străini 

16 0 12 13 

Un total de 41 de răspunsuri la această întrebare prin care s-a dorit stabilirea nivelului de 

cunoştinţe legate de tipurile de centre de adăpost pentru victimele traficul de persoane existente în 

FYROM a evidenţiat faptul că nu există facilităţi pentru găzduirea victimelor de sex masculin ale 

exploatării prin muncă. 

 

Q.19. Capacitatea centrelor de adăpost existente este suficientă pentru numărul 

victimelor identificate? 

79,1% dintre persoanele intervievate au răspuns că centrele de adăpost existente pot găzdui 

victimele identificate anual. 

 

Q.20. Există programe eficiente de protecţie, reintegrare şi resocializare a victimelor 

identificate care să fie furnizate, implementate sau validate şi care să funcţioneze în interesul 

victimelor? 

91,6% dintre persoanele chestionate au susţinut că victimele identificate au primit suficient 

sprijin în ceea ce priveşte protecţia, reintegrarea şi resocializarea şi că aceste măsuri au fost luate în 

interesul victimei. 

 

Q.21. Există temeiuri legale pentru o colaborare eficientă între instituţiile statului cu 

privire la tratarea victimelor exploatării prin muncă la toate etapele?  

Da, există temeiuri legale şi 

acestea sunt suficiente 

Nu, nu există temeiuri legale 

şi acestea nu sunt suficiente 

Există temeiuri legale, dar nu există 

implementare 

4 0 20 

Colaborarea dintre agenţii este un factor cheie pentru un răspuns instituţional eficient în lupa 

împotriva traficul de persoane în scopul exploatării prin muncă în ceea ce priveşte prevenirea, 

identificarea, referirea, protecţia, reintegrarea şi resocializarea. Statul a stabilit premisele legale 

pentru o astfel de cooperare sub formă de memorandumuri, protocoale şi proceduri. Persoanele 

intervievate au răspuns, într-un procent de 83,3%, că există temeiuri legale pentru asemenea 

colaborări, însă nu există implementare.  

 

Q.22. ONG-urile şi sectorul societăţii civile implicate în lucrul cu victimele identificate 

sunt un partener eficient şi sub ce aspect? 

Sunt 

implicate 

Nu sunt 

implicate 

Nu sunt suficient 

implicate 

În 

prevenire 

În 

identificare 
Protecţie Reintegrare 

17 0 7 10 3 12 14 

Sectorul civil şi ONG-urile sunt parteneri importanţi în fiecare ţară în lupta împotriva 
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TRAFICUL DE PERSOANE. FYROM a stabilit un model de participare directă a ONG-urilor în 

prevenirea, protecţia, reintegrarea şi resocializarea victimelor TRAFICUL DE PERSOANE. Acest 

fapt este confirmat şi de sondajul desfăşurat în care 70,8% dintre participanţi au susţinut că sunt 

implicaţi.  

În vederea stabilirii cu exactitate a participării ONG-urilor, sunt precizate în continuare 

procentajele participării acestora în domeniile menţionate în tabelul de mai sus: 

Prevenire - 25,6%, Identificare - 7,6%, Protecţie - 30, 7% şi Reintegrare cu 35, 8%. 

 

Q.23. Este Asociaţia Angajatorilor implicată în programele de prevenire şi recunoaştere 

a exploatării prin muncă?  

Da Nu Nu ştiu 

1 10 13 

În ceea ce priveşte implicarea Asociaţiei Angajatorilor, ce reprezintă un instrument 

important în lupta împotriva exploatării prin muncă, 41,6% dintre persoanele intervievate au 

răspuns că aceasta nu este implicată şi 54,1% au susţinut că nu ştiu dacă Asociaţia este implicată. 

 

Q.24. Există o relaţie de colaborare între instituţii cu privire la schimbul de informaţii 

pentru identificarea victimelor şi readucerea acestora în condiţii de siguranţă şi punerea sub 

acuzaţie a făptuitorilor? 

Nu 
Există, însă nu 

funcţionează 

Există şi este 

suficientă 
Alte propuneri şi sugestii 

1 11 12  

Cooperarea la nivel internaţional între instituţii este esenţială pentru abordarea cu succes a 

problemei traficului de fiinţe umane în scopul exploatării prin muncă. 50% dintre persoanele 

participante la sondaj au susţinut că există o astfel de relaţie de cooperare şi că aceasta este 

eficientă, iar 45,8% au răspuns că această există, însă nu funcţionează.  

În ceea ce priveşte propunerile de îmbunătăţire a colaborării, au fost menţionate 

următoarele: 

- s-au stabilit relaţii de colaborare cu unele ţări, însă în cazul altor ţări asemenea relaţii sunt 

insuficient dezvoltate sau inexistente. În plus, Open Gate La Strada a dezvoltat o relaţie de 

cooperare cu membrii ONG-urilor din reţeaua La Strada şi alte ONG-uri străine. 

 

Q.25. În cadrul instituţiei în care lucraţi aţi avut relaţii oficiale de colaborare cu o 

agenţie/organizaţie/instituţie internaţională cu privire la exploatarea prin muncă? 

Da Nu Dacă da, numiţi organizaţia 

9 15  

Prin intermediul acestei întrebări se doreşte cunoaşterea gradului de colaborare cu instituţii 

internaţionale a persoanelor chestionate care într-un procent de 62,5% au afirmat că nu au avut 

relaţii oficiale de colaborare cu nici o organizaţie internaţională. 

Restul de 37,5% a răspuns că s-au angajat în relaţii de colaborare oficială cu următoarele 

organizaţii internaţionale: OSCE, GIZ, IOM, ANITP, ODIHR. ITUC, ILO. 

 

Q.26. Aţi colaborat sau participat la un proiect internaţional privind exploatarea prin 

muncă? 

Da Nu 
Dacă aţi participat, menţionaţi numele proiectului şi 

organizaţia responsabilă pentru acesta 

6 18  

75% au declarat că nu au luat parte la proiecte internaţionale privind exploatarea prin 

muncă, iar restul de 25% a participat la următoarele proiecte internaţionale: 

- “Prevenirea exploatării prin muncă extremă” - Open Gate, Uniunea Sindicatelor 
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Independente şi Autonome din FYROM şi Sindicatul Creştin Olandez (CNV) 

- ANITP “Abordare integrată cu privire la prevenirea exploatării prin muncă în ţările de 

origine şi destinaţie” 

Q.27. Sunteţi familiarizaţi cu politicile, cele mai bune practici sau iniţiativele pozitive 

care ar putea contribui la o reacţie naţională îmbunătăţită şi mai eficientă faţă de exploatarea 

prin muncă?  

Da Nu 
Dacă da, menţionaţi care sunt 

acestea 

4 20  

Pentru a lupta în mod eficient împotriva traficul de persoane este necesară deţinerea de 

cunoştinţe cunoştinţe legate de politicile internaţionale privind traficul de fiinţe umane, cele mai 

bune practici şi iniţiativele ce urmăresc tendinţele internaţionale din acest domeniu. 

83, 3% au răspuns că nu cunosc asemenea politici şi practici, în timp ce ceilalţi - 16, 7% nu 

au menţionat care sunt cele mai bune practici sau iniţiative pe care le cunosc. 

 

Q.28. Care sunt sugestiile, recomandările dumneavoastră personale care consideraţi că 

ar putea contribui la îmbunătăţirea reacţiei naţionale cu privire la exploatarea prin muncă? 

Cele menţionate mai jos au fost sugerate, recomandate de către persoanele intervievate: 

- Desfăşurarea de investigaţii relevante cu privire la starea de fapt a traficul de persoane 

din ţară; 

- Derularea unui proces de evaluare a răspunsului instituţional legat de traficul pentru 

exploatarea prin muncă (la nivelul tuturor instituţiilor relevante);  

- Elaborarea unor indicii specifice pentru identificarea victimelor exploatării prin muncă; 

- O mai bună colaborare şi coordonare între instituţii; 

- Activităţi cu caracter preventiv; 

- Luarea în considerare a statutului profesioniştilor care lucrează în domeniu cu privire la 

evitarea schimbării frecvente a sarcinilor de lucru;  

- Inspectoratul de Muncă ar trebui să fie mult mai riguros în ceea ce priveşte îndeplinirea 

competenţelor sale; 

- Luarea în considerare a posibilităţii de compensare materială a tuturor experţilor angajaţi 

înafara programului de lucru; 

- Includerea Asociaţiei Angajatorilor; 

- O implicare mai activă din partea Ministerului Muncii şi Politicii Sociale în propriile sale 

politici şi strategii de prevenire a exploatării prin muncă; 

- Îmbunătăţirea relaţiei de cooperare între instituţii la nivel naţional; 

- Consolidarea capacităţi instituţiilor relevante, mai ales a inspectorilor de muncă cu privire 

la detectarea şi identificarea victimelor traficul de persoane în scopul exploatării prin muncă; 

- Inspectorii de muncă ar trebui să fie în mod direct implicaţi în acţiunile desfăşurate de 

Ministerul Afacerilor Interne cu privire la identificarea victimelor; 

- Consolidarea rolului sindicatelor cu privire la ridicarea nivelului de conştientizare a 

traficul de persoane în scopul exploatării prin muncă;  

- Consolidarea relaţiei de cooperare transnaţională cu privire la schimbul de informaţii 

legate de victimele traficul de persoane;  

- Campanii naţionale pentru creşterea nivelului de conştientizare a cetăţenilor cu privire la 

exploatarea prin muncă; 

- Instruirea profesioniştilor din mai multe instituţii în vederea recunoaşterii exploatării prin 

muncă şi identificării victimelor; 

- Dezvoltarea unor indicatori clari pentru identificarea victimelor exploatării prin muncă. 

 

2. Instruirea instituţiilor şi organizaţiilor competente în tratarea victimelor de acest fel  

- Un cadrul legal mai eficient; 
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- Munca în echipă; 

- Angajarea de profesionişti; 

- Educaţie continuă; 

- Prezentarea practicilor pozitive; 

- Deschiderea de noi centre regionale; 

- Informarea sporită a cetăţenilor în general şi în mod special a copiilor şi părinţilor cu 

privire la categoriile de risc pentru traficul de persoane în scopul exploatării prin muncă; 

- Îmbunătăţirea coordonării şi a cunoştinţelor angajaţilor Inspectoratului de Muncă cu 

privire la competenţele lor legate de exploatarea prin muncă; 

- Instruirea profesioniştilor din cadrul instituţiilor de la nivel central şi local cu privire la 

prevenirea şi detectarea exploatării prin muncă. 

Prin intermediul sondajului şi a analizei acestuia s-au descoperit anumite puncte slabe 

determinându-se următoarele necesităţi: 

1. FYROM a stabilit un cadru instituţional adecvat pentru lupta împotriva traficului de 

fiinţe umane în scopul exploatării prin muncă, însă nu este suficient de eficient. S-au constatat 

deficienţe în relaţia de cooperare între agenţii, în programele specializate de instruire privind 

exploatarea prin muncă, în programele comune de instruire, precum şi în consolidarea capacităţii 

pentru exploatarea prin muncă şi participarea extinsă în detectarea şi identificarea victimelor 

exploatării prin muncă. 

2. Formularea legală a legii penale privind traficul de fiinţe umane a fost concepută în 

conformitate cu Protocolul ONU de la Palermo, însă indiciile specifice pentru exploatarea prin 

muncă lipsesc în mod evident. 

3. Victimele exploatării prin muncă sunt minori în 70,8% din cazuri, 43,3% sunt de etnie romă, 

55,5% provin din familii sărace, iar 48,3% nu au nici un fel de educaţie. În ceea ce priveşte modalitatea de 

recrutare, înşelăciunea este prezentă în 67,7% din cazuri. Aceste fapte definesc profilul victimelor 

exploatării prin muncă ce fac parte din grupul cetăţenilor cu riscul cel mai ridicat. S-a identificat nevoia de 

activităţi suplimentare de prevenire pentru această categorie de cetăţeni în vederea creşterii nivelului de 

conştientizare asociat traficul de persoane în scopul exploatării prin muncă. 

4. Cerşetoria este o formă de exploatare prin muncă ce se regăseşte în 32,4% din cazuri, 

însă nu apare ca fiind o faptă penală de trafic cu minori în scopul exploatării prin muncă. Ceea ce 

lipseşte este o analiză şi o evaluare reală a cerşetoriei ca formă de exploatare. 

5. În ceea ce priveşte funcţionalitatea şi eficienţa cadrului naţional pentru identificarea, 

referirea, protecţia şi reintegrarea victimelor se poate afirma că acestea există, însă cadrul naţional 

nu a fost implementat de către instituţii. Se impune luarea de măsuri pentru găsirea unui mecanism 

corespunzător prin care să poată fi implementat în mod eficient. 

6. Strategia naţională pentru combaterea traficul de persoane şi a migraţiei ilegale, Planul 

naţional de acţiune pentru perioada 2009-2012, documentele naţionale ce reflectă politicile 

naţionale din acest domeniu - cuprind standardele elaborate în conformitate cu reglementările UE şi 

UN cu privire la traficul de fiinţe umane. Acestea ar trebui să fie în mod eficient implementate de 

către instituţiile cheie implicate şi totodată ar fi necesară introducerea unui instrument de 

monitorizare a eficienţei şi a activităţilor planificate cu privire la exploatarea prin muncă. 

7. Bugetul naţional alocat pentru implementarea activităţilor planificate nu este suficient pentru a 

sprijini componenta de dezvoltare, mai ales din punctul de vedere al prevenirii şi resocializării. 

8. Procedurile standard de operare pentru tratarea victimelor traficul de persoane reprezintă 

documentele prin care se implementează Strategia Naţională şi Planul de Acţiune, având drept scop 

armonizarea activităţilor efectuate în baza acestor documente de către instituţiile de la nivel central, 

regional şi local. Concluzia este că PSO nu sunt întotdeauna utilizate în activitatea instituţiilor, mai 

ales la nivel local. Nu există nicio analiză adecvată care să stabilească aplicarea acestor proceduri în 

cazurile înregistrate de exploatare prin muncă şi, de asemenea, există o nevoie de instruire cu 

privire la utilizarea PSO.  

9. Capacităţile de găzduire şi protecţie pentru victimele identificate ale traficul de persoane 

sunt corespunzătoare şi satisfac toate nevoile ţinând cont de numărul anual al victimelor 
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identificate. Cu toate acestea, s-a arătat că există o deficienţă şi prin urmare o nevoie de centre de 

adăpost pentru victimele de sex masculin. În conformitate cu prevederile Legii privind protecţia 

socială, victimele pot rămâne în centrele de adăpost pentru victimele traficului de fiinţe umane cel 

mult 6 luni. Nu există nici o analiză corespunzătoare care să evalueze dacă această perioadă este 

suficientă pentru implementarea Planului pentru protecţia şi resocializarea victimelor identificate şi 

care să stabilească dacă este în interesul victimei să se reîntoarcă la familie sau în alte structuri care 

servesc intereselor victimei. 

10. Cooperarea dintre agenţii în toate etapele luptei împotriva traficul de persoane este 

reglementată şi există, însă ceea ce lipseşte este implementarea eficientă a acesteia. Este necesară 

găsirea unor mecanisme adecvate care să permită instituţiile să colaboreze în timp util, în mod 

corespunzător şi eficient. 

11. Sectorul civil şi ONG-urile sunt implicate în cadrul instituţional şi participă împreună 

cu sectorul guvernamental la toate nivelurile. Acestea participă, de asemenea, în mod activ la 

adoptarea documentelor naţionale privind traficul de persoane şi la crearea politicilor şi a 

răspunsului naţional. Cu toate acestea, nu există o abordare organizată din partea sectorului civil şi a 

ONG-urilor care să corespundă nevoilor şi activităţilor naţionale, conform Planului naţional de 

acţiune. Coordonarea activităţilor comune dintre sectorul guvernamental şi ne-guvernamental este, 

de asemenea, necesară. 

12. S-a ajuns la concluzia că la toate nivelurile cadrului instituţional există o implicare 

minoră din partea Asociaţiei Angajatorilor şi a Uniunii Sindicatelor, ambele având un rol important 

în prevenirea şi identificarea exploatării prin muncă. Acestea trebuie să fie în mod direct implicate 

în organele Comisiei Naţionale, să participe în activităţile preventive de planificare şi implementare, 

în campaniile de ridicare a nivelului de conştientizare al angajatorilor. 

13. Profesioniştii implicaţi în lupta împotriva traficul de persoane iau parte prea puţin la 

proiectele internaţionale legate de exploatarea prin muncă, ceea ce îi privează de schimbul de 

experienţă şi bune practici, prin urmare este necesar ca aceştia să fie mai implicaţi şi să colaboreze 

mai mult în proiectele comune de la nivel internaţional, privind exploatarea prin muncă. 

14. În ceea ce priveşte cooperarea internaţională, există temeiuri legale atât la nivel 

bilateral, cât şi la nivel multilateral, însă în practică există bariere de natură administrativă. Acest 

lucru este valabil mai ales pentru TRM stabilit în ţările din sud-estul Europei, care se confruntă cu 

probleme la nivel operaţional, împiedicându-se astfel schimbul eficient de informaţii şi relaţia de 

colaborare între instituţii. 

 

 

SECŢIUNEA 2: RECOMANDĂRI PRIVIND REMEDIEREA PROBLEMELOR 

IDENTIFICATE ÎN FUNCŢIE DE OBIECTIVE ŞI ACTIVITĂŢI. IDENTIFICAREA 

CARACTERISTICILOR POLITICILOR PRIVIND TRAFICUL DE FIINŢE UMANE ÎN 

SCOPUL EXPLOATĂRII PRIN MUNCĂ 

 

2.1. Consolidarea capacităţii instituţionale şi colaborarea între sectoare şi agenţii 

Comisia Naţională de luptă împotriva traficului de fiinţe umane şi migraţie ilegală trebuie să 

pună mai mult accent şi să acorde o mai mare importanţă exploatării prin muncă în cadrul Strategiei 

Naţionale şi a Planului Naţional de Acţiune împotriva traficul de persoane ca şi formă de exploatare 

cu tendinţă ascendentă. În rapoartele sale anuale cu privire la traficul de persoane, Raportorul 

Naţional trebuie să ofere o sinteză specială despre exploatarea prin muncă, indicând motivele, 

formele de exploatare, zonele în care are loc, precum şi măsurile de prevenire şi urmărire penală a 

acesteia.  

Monitorizarea şi evaluarea activităţilor planificate şi implementate sunt esenţiale pentru 

măsurarea performanţei instituţiilor. Instrumentul de monitorizare ce va fi pus în aplicare după 

implementarea activităţilor planificate poate avea structura unui formular cu informaţii despre 

activităţile asumate conform Planului Naţional de Acţiune sau despre alte activităţi în desfăşurare. 

Acesta va furniza informaţii în timp util despre activităţile întreprinse de Comisia Naţională şi 
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Raportorul Naţional şi va contribui, de asemenea, la măsurarea eficienţei acţiunilor. 

Proiectarea bugetului pentru implementarea Planului Naţional de Acţiune trebuie să fie 

efectuată în termeni realişti şi să corespundă activităţilor avute în vedere şi perioadei de 

implementare. Aceasta trebuie să protejeze, stimuleze şi eficientizeze instituţiile în procesul de 

implementare a activităţilor planificate. 

Implementarea documentelor naţionale privind traficul de persoane de către instituţiile 

competente din ţară este prioritatea cheie a Comisiei Naţionale pentru traficul de fiinţe umane şi 

migraţie ilegală. Această ar trebui să găsească o metodă eficientă pentru colaborarea şi acţiunile 

comune ale instituţiilor de la toate nivelurile. Una dintre metode este încheierea de protocoale 

pentru cooperare şi acţiuni comune. Aceste protocoale vor stabili modul de acţiune, schimbul de 

informaţii şi notificarea reciprocă. 

Includerea Inspectoratului de Muncă în aceste demersuri este esenţială pentru consolidarea 

capacităţilor instituţionale şi pentru îmbunătăţirea colaborării dintre agenţii, având în vedere 

competenţele şi autoritatea de a-i controla pe angajatori cu privire la relaţiile de muncă şi drepturile 

ce decurg din relaţiile de muncă. 

Comisia Naţională trebuie să includă Inspectoratul de Muncă în cadrul Secretariatului. Acest 

lucru i-ar permite să ia parte în mod direct şi activ la procesul de elaborare a politicilor pentru lupta 

împotriva traficul de persoane în scopul exploatării prin muncă şi de implementare a acestor 

politici. În vederea unor acţiuni comune mai eficiente, se vor elabora protocoale de acţiune ce vor fi 

încheiate între Ministerul Afacerilor Interne şi Inspectoratul Naţional de Muncă şi care vor 

reglementa în detaliu aspectele legate de acţiuni, informare şi referire. 

Unul dintre aspectele cheie legat de îmbunătăţirea capacităţilor este reprezentat de 

organizarea de programe comune de instruire cu privire la exploatarea prin muncă, la nivel central, 

regional şi local. Aceste programe de instruire vor fi organizate de Ministerul Afacerilor Interne, 

Inspectoratul de Muncă, Parchetul General în domeniul identificării victimelor exploatării prin 

muncă şi furnizării de informaţii împotriva făptuitorilor. Programele specializate de instruire vor 

permite stabilirea de contacte personale pe lângă consolidarea încrederii reciproce a profesioniştilor 

implicaţi în depistarea acestor fapte penale.  

Una dintre modalităţile de îmbunătăţire a capacităţilor este aceea de formare de echipe mixte 

între Ministerul Afacerilor Interne şi Inspectoratul de Muncă, mai ales la nivel regional şi local. 

Echipele vor avea sarcina de a identifica zonele de risc unde poate apărea exploatarea prin muncă şi 

de a determina metodele de racolare a victimelor exploatării prin muncă. În acest fel se vor lua 

suficiente măsuri care să conducă la identificarea victimelor exploatării prin muncă şi punerea sub 

acuzare a făptuitorilor. 

Sectorul societăţii civile şi-a adus contribuţia în mod evident, mai ales cu privire la creşterea 

nivelului de conştientizare şi la prevenirea traficului de fiinţe umane. Cu toate acestea, în acelaşi 

timp, nu există o abordare organizată şi coordonată a sectorului civil în funcţie de interesele 

naţionale. Prin urmare, Comisia Naţională trebuie să întreprindă acţiuni de creştere a nivelului de 

conştientizare publică şi de prevenire a exploatării prin muncă, măsuri ce sunt prevăzute în Planul 

de acţiune cu privire la sectorul civil. Proiectele finanţate de guvern reprezintă una dintre modalităţi 

prin selectarea unui agent de implementare prin efectuarea unui anunţ public. 

 

2.2. Creşterea nivelului de conştientizare publică şi prevenirea traficului de fiinţe 

umane în scopul exploatării prin muncă 

Dacă luăm în considerare profilul clar definit al exploatării prin muncă din FYROM ca ţară de 

origine, unde 70,8% dintre victimele identificate sunt minori, 43,3 de etnie romă, 55,5% provin din familii 

sărace, iar 48,3% nu au nici o educaţie, este necesar să se întreprindă activităţi cu privire la: 

- Creşterea nivelului de conştientizare publică privind această categorie de risc pentru 

traficul de fiinţe umane în scopul exploatării prin muncă. Sectorul guvernamental şi ONG-urile ar 

trebui să educe această categorie de risc cu privire la modul de recunoaştere a traficul de persoane 

în scopul exploatării prin muncă, organizând campanii şi prelegeri. 
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- Înfiinţarea de echipe mobile la nivel local, compuse din asistenţi sociali, din centrele 

sociale şi reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei, care să viziteze şi să lucreze cu această categorie 

de cetăţeni pentru a-i determina să îşi reia studiile sau pentru a-i include în procesul de învăţământ. 

- Consolidarea economică a acestei categorii prin facilitarea accesului la piaţa de muncă 

din ţară şi străinătate. 

- Centrele de migraţie înfiinţate în câteva localităţi urbane vor servi drept bună practică şi 

vor fi dezvoltate în zonele de risc sub forma unor centre pentru recrutarea victimelor exploatării 

prin muncă.  

- Organizarea de campanii şi programe de instruire cu privire la categoriile de risc în 

ultimul an de studii, astfel încât cei care îşi caută un loc de muncă în străinătate să poată recunoaşte 

traficul de persoane în scopul exploatării prin muncă. 

- Copiii străzii, fiind o categorie deosebit de vulnerabilă a exploatării prin muncă, vor 

reprezenta grupul vizat pentru creşterea nivelului de conştientizare şi prevenirea exploatării prin 

muncă. Echipele mobile înfiinţate de centrele sociale vor acţiona într-un mod pro-activ la 

identificarea copiilor străzii, găsindu-le familiile şi ajutându-i să se integreze şi să elimine motivele 

care i-au adus pe străzi şi i-au determinat să rămână acolo. Găzduirea copiilor în Centrele pentru 

Copii va fi o formă temporară de protecţie până când motivele situaţiei respective sunt identificate 

şi se iau măsurile necesare pentru ca aceşti copii să revină în sânul familiilor lor şi să reia procesul 

educaţional. Campaniile publice de creştere a nivelului de conştientizare trebuie să fie organizate 

pentru ca cetăţenii să cunoască consecinţele cerşetoriei, ca formă de exploatare, aducându-le la 

cunoştinţă faptul că oferirea de mărunţiş acestor copii contribuie la amploarea acestui fenomen 

negativ şi la exploatarea în continuare a copiilor de către părinţii lor sau de grupările criminale. 

 

2.3. Identificare şi referire  

Absenţa unor indicii privind exploatarea prin muncă, care să fie identificate în mod clar, 

contribuie la acţiunile ineficiente ale instituţiilor din punctul de vedere al detectării şi identificării 

exploatării prin muncă. 

Programele specializate de instruire vor fi organizate pentru profesioniştii implicaţi în 

procesul de identificare a victimelor exploatării prin muncă, în mod special pentru reprezentanţii 

Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratului Naţional de Muncă, Asociaţiei Angajatorilor şi 

Uniunii Sindicatelor. 

Pentru derularea cu succes a acestor programe de formare, indiciile ar trebui să fie definite 

în mod clar, facilitându-se astfel identificarea cazurilor de traficul de persoane în scopul exploatării 

prin muncă. Indiciile Organizaţiei Mondiale a Muncii pot fi considerate ca un exemplu de bună 

practică şi dezvoltate în continuare:  

 

  Persoanele care au fost traficate în scopul exploatării prin muncă: 

 convieţuiesc în grupuri în acelaşi loc unde lucrează, părăsind spaţiul respectiv foarte rar 
sau deloc;  

 convieţuiesc în spaţii degradate, nepotrivite, cum ar fi construcţiile cu destinaţie agricolă 
sau industrială;  

 nu sunt îmbrăcate în mod corespunzător pentru munca pe care o desfăşoară: de exemplu, 
nu au echipamente de protecţie sau haine călduroase; 

 primesc numai resturi de mâncare; 

 nu au acces la câştigurile lor; 

 nu au un contract de muncă; 

 muncesc în exces; 

 depind de angajatorul lor pentru un număr de servicii, inclusiv muncă, transport şi cazare;  

 nu au nici un adăpost;  

 nu părăsesc nici odată locul de muncă fără angajatorul lor; 

 se află în imposibilitatea de a se deplasa în mod liber; 

 sunt constrânşi prin măsuri de securitate să nu părăsească locul de muncă; 
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 sunt disciplinaţi prin aplicarea de sancţiuni; 

 sunt victime ale insultelor, abuzurilor, ameninţărilor şi violenţei; 

 nu au o formare de bază şi nici autorizaţii profesionale. 
 
Următoarele aspecte pot, de asemenea, să indice faptul că persoanele au fost traficate în 

scopul exploatării prin muncă: 

 anunţurile au fost afişate în alte limbi decât limba locală; 

 nu există anunţuri cu privire la protecţia muncii;  

 angajatorul sau managerul nu poate prezenta documentele necesare pentru angajarea de 
muncitori din alte ţări;  

 angajatorul sau managerul nu este în măsură să prezinte ştatele de plată ale muncitorilor;  

 echipamentele pentru protecţia muncii sunt de o calitate slabă sau nu există; 

 echipamentele au fost proiectate sau modificate astfel încât să poată fi folosite de copii; 

 există dovezi că legislaţia muncii este încălcată;  

 există dovezi că muncitorii trebuie să plătească pentru echipamente, mâncare sau cazare 
sau că aceste costuri le sunt scăzute din salarii. 

Cerşetoria ca formă de exploatare prin muncă este în mod evident prezentă şi tinde să ia 
amploare. Statistica anilor 2009 - 2011 cu privire la cazurile înregistrate de punere sub acuzare 
conform art. 201 “Exploatarea minorilor prin muncă forţată sau cerşetorie” demonstrează că 
cerşetoria există ca formă de exploatare. În acelaşi timp, se confirmă faptul că cerşetoria nu mai 
poate fi privită decât ca o formă de exploatare. 

Ministerul Afacerilor Interne, fiind o instituţie competentă în detectarea faptelor penale şi a 
făptuitorilor, trebuie să întreprindă activităţi şi să studieze acest fenomen pentru a putea identifica 
formele de criminalitate organizată, furniza dovezi materiale şi a-i pune sub acuzare pe făptuitori.  

Indicii clar definite lipsesc şi în această formă de exploatare. De asemenea, indiciile pentru 
identificarea cerşetoriei şi a furturilor minore ai OMM pot fi folosite drept exemplu de bună 
practică şi dezvoltate în continuare: 

 
Persoanele care au fost traficate în scopul cerşetoriei sau pentru a comite infracţiuni minore: 

 pot fi copii, persoane în vârstă sau imigranţi cu dizabilităţi care cerşesc în locuri publice 
şi în mijloace de transport în comun;  

 pot fi copii care transportă şi/sau vând droguri ilegale; 

 pot avea dizabilităţi fizice ce par a fi rezultatul mutilărilor;  

 pot fi copii de aceeaşi naţionalitate sau etnie care se deplasează în grupuri mari însoţiţi 
numai de câţiva adulţi;  

 pot fi minori neînsoţiţi care au fost “găsiţi” de un adult de aceeaşi naţionalitate sau etnie;  

 se pot deplasa în grupuri în timp ce călătoresc cu mijloacele de transport în comun: de 
exemplu, circulă pe culoarele trenurilor;  

 pot participa la activităţile grupurilor criminale organizate;  

 pot face parte din grupuri mai mari de copii care sunt protejate de un singur adult;  

 pot fi pedepsiţi dacă nu adună sau nu fură suficient;  

 pot convieţui cu membrii grupului infracţional;  

 pot călători împreună cu membrii grupării către ţara de destinaţie;  

 pot convieţui, în calitate de membri ai grupului infracţional, cu adulţi care nu le sunt părinţi;  

 se pot deplasa zilnic în grupuri numeroase, parcurgând distanţe mari.  
 
Următoarele aspecte pot, de asemenea, să indice că persoanele au fost traficate în scop de 

cerşetorie sau pentru comiterea de infracţiuni minore: 

 apar noi forme de grupări criminale;  

 există dovezi că grupul de victime suspectate s-a deplasat, într-o anumit interval de timp, 
prin mai multe ţări;  
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 există dovezi că victimele suspectate au fost implicate în activităţi de cerşetorie sau în 
comiterea de infracţiuni minore în altă ţară. 

 Indiciile pot fi tipărite în broşuri cu caracter practic de mici dimensiuni şi distribuite în 
rândul reprezentanţilor agenţiilor de aplicare a legii pentru a putea fi consultaţi ulterior. 

Procurorii şi judecătorii implicaţi în cazurile de traficul de persoane în scopul exploatării 
prin muncă trebuie, de asemenea, să participe la programele de instruire cu privire la exploatarea 
prin muncă. 

Academia de Formare a Judecătorilor şi a Procurorilor ar trebui să includă subiectul traficul 
de persoane în scopul exploatării prin muncă, indicatori, formele şi modul de exploatare, furnizarea 
de dovezi materiale împotriva făptuitorilor în Programa sa Anuală de Formare. Acest fapt va 
consolida capacităţile pentru îndeplinirea cu succes a procedurilor penale împotriva făptuitorilor şi 
protejarea drepturilor victimei. 

În cadrul perioadei analizate, nu s-a identificat nici o victimă a traficul de persoane printre 
migranţii ilegali ce tranzitau FYROM. 

Se impune consolidarea capacităţilor Ministerului Afacerilor Interne cu privire la tehnicile 
de intervievare a migranţilor pentru a putea identifica potenţialele victime ale traficul de persoane în 
scopul exploatării prin muncă. 

Sistemul Naţional de Referire pentru victimele identificate ale traficul de persoane în scopul 
exploatării prin muncă a fost stabilit prin Mecanismul Naţional de Referire în cadrul Ministerului 
Muncii şi Politicii Sociale. 

În vederea unei implementări de succes, Comisia Naţională a elaborat şi adoptat Procedurile 
Standard de Operare (PSO) pentru tratarea victimelor traficul de persoane în anul 2008. Acestea au 
fost revizuite în anul 2010. 

Scopul de bază al PSO a fost acela ca toate instituţiile competente să întreprindă măsuri 
standardizate, actuale şi eficiente pentru identificarea şi referirea victimelor traficul de persoane. 

Cu toate acestea, practica a arătat că acestea nu au fost puse în aplicare şi că acţiunile nu 
sunt întotdeauna întreprinse în conformitate cu procedurile specificate.  

Recomandările pentru înlăturarea acestei deficienţe sunt următoarele: 
- exercitarea de presiuni politice de către Comisie asupra ministerelor competente cu privire 

la luarea în considerare în mod obligatoriu a PSO în momentul iniţierii de măsuri. 
- derularea de programe de instruire cu privire la implementarea PSO la nivel central, 

regional şi local. Asemenea programe vor fi eficiente dacă se vor derula în echipă, însemnând că 
reprezentanţii tuturor instituţiilor competente vor lua parte la acestea în acelaşi timp. 

- crearea unui instrument de monitorizare pentru a verifica implementarea PSO. 
 

2.4. Protecţia victimelor traficul de persoane în scopul exploatării prin muncă 

Capacităţile existente de găzduire a victimelor traficul de persoane sunt suficiente pentru 

numărul de victime identificate anual. 

Lipsa unor centre de adăpost pentru copiii de sex masculin şi bărbaţi, victime ale traficul de 

persoane, se poate rezolva în felul următor: 

- Centrele existente pentru victimele traficul de persoane pot fi extinse cu încăperi unde 

copiii victime ale traficul de persoane ar putea fi găzduiţi; 

- Găsirea de soluţii alternative de găzduire, de exemplu familii substitutive instruite să 

lucreze cu victimele traficul de persoane sau alte forme de protecţie. 

Conform legii privind protecţia socială ce reglementează existenţa centrelor de adăpost 

pentru victimele traficul de persoane, perioada maximă de găzduire pentru victime este de 6 luni. 

Nevoia şi durata de găzduire şi protecţie a victimei sunt evaluate în baza unei prezumţii 

individuale şi nu servesc intereselor victimelor. 

Prevederea legală privind durata şederii victimelor traficul de persoane într-un asemenea 

centru de adăpost ar trebui modificată în sensul prelungirii perioadei de găzduire până la 1 an. 

Această perioadă va permite punerea în aplicare cu mai mult succes a programelor individuale 

pentru victime privind resocializarea acestora şi va servi intereselor victimei. 

De asemenea, este nevoie de consolidarea capacităţilor personalului din centrele de adăpost. 
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Se impune derularea de programe de instruire cu privire la protecţia psiho-socială în vederea 

redobândirii de către victime a încrederii de sine şi a reintegrării acestora. 

 

2.5. Repatrierea şi reintegrarea victimelor  

În cadrul perioadei care face obiectul analizei (2009-2012), 2 victime de naţionalitate străină 

(din Kosovo şi Bosnia şi Herţegovina) au fost identificate în FYROM. În ambele cazuri a existat o 

lipsă de comunicare şi cooperare între instituţiile competente privind procesul de repatriere. 

Este vorba în mod clar de o lipsă de comunicare, având în vedere că ţările SEE (12 ţări) au 

la dispoziţie Mecanismul Transnaţional de Referire propus de ţările implicate şi deţin o listă de 

contacte ale diferitelor instituţii. 

Ţările care participă la acest mecanism deţin pârghii politice care le permit să descopere 

soluţii pentru luarea în considerare şi implementarea procedurilor stabilite. Prin urmare, drepturile şi 

interesele victimelor vor fi mai bine protejate. 

În ceea ce priveşte reintegrarea victimelor traficul de persoane, nu există nici o analiză 

adecvată în ţară care să ilustreze în mod clar succesul şi eficienţa Programului de reintegrare 

stabilit. 

Dacă luăm în considerare profilul stabilit al victimei în FYROM, familia ca mediu natural ce 

contribuie şi participă într-o mare măsură la procesul de recrutare a victimei reprezintă un factor de 

risc. 

De aceea, echipa de resocializare şi reintegrare ar trebui să analizeze cu mare atenţie 

familiile victimelor. Familia şi relaţiile de familie trebuie analizate în detaliu pentru a putea lua 

decizii informate şi corecte cu privire la locul de revenire şi începere a reintegrării victimei. 

De asemenea, se va acorda o atenţie deosebită şi găsirii unor forme alternative, cum ar fi 

familia substitutivă pentru victimele traficul de persoane. Această formă alternativă presupune o 

instruire specializată prealabilă pentru aceste familii cu privire la modul de tratare a victimelor 

traficul de persoane. 

 

2.6. Cooperarea la nivel internaţional  

Se pot întreprinde următoarele activităţi pentru remedierea deficienţelor existente şi 

satisfacerea nevoile din cadrul cooperării internaţionale: 

- consolidarea implementării acordurilor bilaterale de cooperare încheiate prin semnarea 

protocoalelor de implementare;  

- desemnarea unei echipe sau a unor contacte pentru implementarea acestor protocoale, 

precum şi organizarea de întâlniri periodice anuale pentru a analiza şi evalua rezultatele obţinute, 

nevoile stabilite şi pentru găsirea unor soluţii adecvate; 

- participarea la proiectele regionale şi internaţionale privind lupta împotriva traficul de 

persoane în scopul exploatării prin muncă în vederea schimbului de experienţă şi de bune practici, 

precum şi urmărirea noilor tendinţe. 

 

2.7. Punerea sub acuzare 

În scopul consolidării capacităţilor instituţionale de punere sub acuzare a infractorilor ce 

săvârşesc infracţiuni de trafic de fiinţe umane în scopul exploatării prin muncă, este necesar: 

- să se întrebuinţeze capacităţile umane şi tehnice; 

- să se efectueze cursuri de formare specializate în vederea identificării victimelor traficul de 

persoane în scopul exploatării prin muncă, oferind dovezi materiale împotriva făptaşilor; 

- să se deruleze cursuri de formare specializate pentru procurorii implicaţi în urmărirea 

penală a traficului de fiinţe umane; 

- să existe o abordare proactivă cu privire la desfăşurarea de anchete împotriva infractorilor 

prin aplicarea unor măsuri speciale de investigaţie; 

- să se iniţieze şi să se desfăşoare investigaţii comune internaţionale, prin stabilirea unor 

echipe mixte de anchetă; 

- să se consolideze relaţia de cooperare dintre organele de poliţie de la nivel internaţional. 



81 

 

 

CAPITOLUL V 

CIPRU ŞI BULGARIA 

 

 

 

SECŢIUNEA 1: CIPRU 

 

Traficul de persoane din Cipru 
Cipru este o ţară de destinaţie pentru victimele traficului, în special pentru exploatare 

sexuală şi prin muncă, chiar dacă există şi alte forme de trafic, cum ar fi pentru cerşetorie, mai mult 

pentru copiii de etnie romă, pentru prostituţie pe străzi, trafic de organe şi căsătorii de convenienţă. 

Cu toate acestea, statul a recunoscut în prezent că Cipru este o ţară de destinaţie în special pentru 

victimele traficului pentru exploatare sexuală şi, într-o anumită măsură, pentru exploatare prin 

muncă.  

După cum au documentat-o numeroasele studii şi rapoarte ale organizaţiilor internaţionale, 

europene şi locale, ale agenţiilor, cadrelor universitare şi ONG-urilor
135

, precum şi un număr de 

cazuri raportate de ONG-uri, traficul pentru exploatarea sexuală a fost o problemă majoră timp de 

mai mulţi ani în Cipru. Majoritatea victimelor traficului pentru exploatarea sexuală provin din ţări 

din Europa de Est, cum ar fi Republica Moldova, Ucraina, Rusia şi Bielorusia, precum şi din 

Filipine, Republica Dominicană, şi, de dată mai recentă, din China şi Vietnam.  

Amplitudinea problemei  este cel mai bine ilustrată de speţa Rantsev contra Cipru şi 

Rusia
136

 din 7 ianuarie 2010, în care Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat o hotărâre 

majoră: dosarul privea pe Oxana Rantseva, o tânără din Rusia care a căzut de la înălţime şi a murit 

atunci când a încercat să scape de traficanţi în data de 29 martie 2001. Prin această hotărâre, Cipru a 

fost condamnată pentru „lipsa sa de a pune la dispoziţie cadrul juridic şi administrativ adecvat 

pentru combaterea traficului şi pentru că nu a anchetat corespunzător cum şi de unde fusese 

recrutată victima”
137

. În plus, Curtea „exprimă nevoia unei re-examinări urgente a politicii privind 

traficul de persoane, dar şi a politicilor şi a practicilor naţionale privind imigraţia în general. În 

hotărârea sa, Curtea a constatat că multe dintre cerinţele preliminare, procedurile în vigoare în Cipru 

făceau ca lucrătorul imigrant să fie ţinut sub controlul angajatorului, ceea ce crea un teren fertil 

pentru trafic şi sclavie”
138

. 

Există mai multe probleme legate de politicile guvernamentale şi practicile administrative, 

în special cele privind sprijinul, protecţia, integrarea şi accesul la daune pentru victime. Cel mai bun 

exemplu în acest sens îl constituie abolirea vizei pentru „artiste”, adusă în exces în ochii publicului, 

care, până în 2008-2009, era acordată femeilor migrante care lucrau în cluburi de noapte, cabarete şi 

alte stabilimente unde se desfăşurau acte sexuale contra plată, şi înlocuirea acesteia cu vizele pentru 

artişti şi grupuri de artişti „creatori” şi „care oferă reprezentaţii”, ale căror solicitări sunt examinate, 
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 Consultaţi, de exemplu: Journeys of Jeopardy: A Review of Research on Trafficking in Women and Children in 

Europe, redactat pentru OIM de Prof. Elizabeth Kelly, de la Unitatea pentru Studii privind abuzurile contra femeilor şi 

minorilor, Universitatea Londra de Nord, Marea Britanie, noiembrie 2002; Donna Hughes şi Tatyana Denisova, 
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136

 http://hub.coe.int/. 
137

 Joy Ngozi Ezeilo, Report of the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children, 

Consiliul privind drepturile omului, ONU, 13 aprilie 2011. 
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 Nicoletta Charalambidou, consilier juridic al KISA, citată de Anna Hassapi în The Decision of European Court of 

Human Rights in the case of Rantsev v. Cyprus and Russia, Cyprus Mail, 9 ianuarie 2010. 
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ca şi în cazul celor ale altor migranţi din ţări terţe, de Ministerul Muncii şi Asigurărilor Sociale, şi 

nu de Ministerul de Interne, cum se întâmpla înainte. Cu toate acestea, noile condiţii şi criterii 

pentru aceste vize nu sunt publice, şi nici nu există transparenţă în ceea ce îi priveşte pe cei care 

intră în ţară pe baza acestor vize de muncă. KISA şi alte ONG-uri şi organizaţii internaţionale şi-au 

exprimat îngrijorarea că singurele schimbări pe care le aduce acest aspect privind vizele sunt 

„dezincriminarea” statului, care era privit ca făcând parte din reţelele şi sistemul de trafic din cauza 

politicilor sale speciale privind „vizele pentru artiste” şi locul unde sunt traficate şi exploatate 

femeile, de la cabarete şi baruri la apartamentele particulare şi saloanele de masaj. 

 

Traficul în scopul exploatării prin muncă în Cipru  
Pe de altă parte, traficul în scopul exploatării prin muncă a trecut printr-o perioadă 

îndelungată de negare, indiferent de dovezile disponibile, prezentate în rapoarte şi presiunea 

considerabilă a ONG-urilor, a agenţiilor şi a altor organisme naţionale, europene şi internaţionale
139

. 

Într-adevăr, primelor cazuri de trafic pentru exploatare prin muncă nu li s-a acordat atenţie oficială 

decât începând cu anul 2007, odată cu momentul în care a fost votată Legea privind combaterea 

traficului şi a exploatării persoanelor şi protecţia victimelor din 2007, care abroga Legea privind 

combaterea traficului de persoane şi a exploatării sexuale a copiilor din 2000, care a umplut vidul 

legislativ prin includerea tuturor formelor de trafic.  

Chiar şi după etapa de recunoaştere, cu toate acestea, traficul pentru exploatarea prin muncă 

încă este tratat, într-o mare măsură, drept o chestiune de litigii de muncă şi încălcarea drepturilor la 

muncă, mai mult decât ceea ce este, şi anume o infracţiune foarte gravă care implică încălcări foarte 

grave ale drepturilor omului, care, în marea lor majoritate, rămân neidentificate şi, prin urmare, nu 

se bucură de protecţia şi drepturile consfinţite prin lege. În consecinţă, măsurile luate pentru 

combaterea traficului în scopul exploatării prin muncă, în domeniul protecţiei şi sprijinului acordat 

victimelor, se limitează în special la broşuri informative şi campanii privind creşterea nivelului de 

conştientizare. Eşecul continuat al statului de a furniza sprijin şi protecţie efective pentru victimele 

traficului exploatate prin muncă se reflectă în faptul că singurul adăpost pentru victimele traficului, 

coordonat de Departamentul pentru servicii sociale al Ministerului Muncii şi Asigurărilor Sociale, şi 

singurul din întreaga ţară, este destinat doar pentru victimele traficului exploatate sexual.  

Traficul în scopul exploatării prin muncă se manifestă în special sub forma activităţii 

domestice, agriculturii şi creştereii animalelor, în timp ce termenii şi condiţiile angajării, activitatea 

sezonală şi practicile de muncă aplicabile migranţilor din ţările terţe, inclusiv contractele acestora, 

emise de serviciile guvernamentale competente, precum şi contractul colectiv în vigoare pentru 

sectorul agricol, le sporesc vulnerabilitatea celor exploataţi. În majoritatea situaţiilor, cei care 

lucrează ca servitori în casă sunt obligaţi să locuiască în casa angajatorului, care, prin propria sa 

natură, este scutită automat de inspecţiile de muncă, iar activitatea nu se poate sindicaliza efectiv. şi 

tot la fel, lucrătorilor agricoli migranţi li se solicită să locuiască la locul de muncă, ceea ce înseamnă 

adesea grajduri sau hambare, în acelaşi spaţiu cu animalele de care au grijă, şi care este evident 

nepotrivit pentru a fi locuit de oameni. Aceste condiţii de muncă de tip feudal fac ca lucrătorii 

migranţi din aceste sectoare să fie vulnerabili în special la exploatarea extremă. În plus, lucrătorii 

migranţi reprezintă potenţiale ţinte pentru traficanţi din cauza rasei şi a etniei lor, precum şi din 

cauză că nu îşi cunosc drepturile conform legislaţiei naţionale sau internaţionale şi nici nu cunosc 

sistemul din Cipru. Majoritatea victimelor traficului din aceste sectoare provin din Vietnam, 

Bangladesh, Pakistan, India, Sri Lanka, Filipine şi mai recent din ţări africane, cum ar fi Nigeria. 

Traficul în scopul exploatării prin muncă se răspândeşte, de asemenea, şi către alte sectoare de 

activitate economică, spre exemplu industria construcţiilor şi a turismului, unde sunt angajaţi chiar 

şi cetăţeni UE, în general din România şi Bulgaria.  
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În ciuda faptului că şi în ţara lor, oamenii se pot găsi în situaţii de exploatare (trafic intern), 

în cazul Ciprului, precum şi în alte state membre ale Uniunii Europene, migranţii constituie 

principalul grup ţintă pentru traficanţi şi, în consecinţă, sunt o populaţie vulnerabilă în special faţă 

de exploatarea prin muncă şi faţă de trafic. Aceasta este consecinţa directă a modelului, politicilor şi 

practicilor în vigoare privind migraţia în Cipru. Problemele de trafic, prin urmare, pot fi apreciate pe 

deplin doar în contextul general al modelului de migraţie în vigoare, al parametrilor principali şi al 

practicilor administrative. Chiar dacă au fost elaborate în ultimii ani mai multe politici şi măsuri 

corective, introduse în special pentru asigurarea drepturilor la muncă şi a drepturilor omului în cazul 

migranţilor, încă mai sunt prezente scopurile fundamentale ale acestui model de migraţie. Acest 

model de migraţie a fost instituit la începutul anilor 1990, în acord cu partenerii sociali (sindicatele 

şi patronatele), pentru a elimina lipsa acută de posturi pentru personalul necalificat sau cu calificări 

scăzute, în sectoare cum ar fi agricultura, serviciile, serviciile de curăţenie şi de asigurare a hranei, 

industria construcţiilor şi industria hotelieră, posturi pe care ciprioţii nu voiau să le ocupe. De 

atunci, Cipru a urmat un model de migraţie foarte strict, bazat pe emiterea de permise de muncă 

temporare, care în mod normal pot fi reînnoite până la cel mult 4 ani
140

. Cu acest permis, migrantul 

rămâne agăţat de un anumit angajator şi de un anumit post. Migranţii îşi pot schimba angajatorul 

doar dacă primesc aşa numitul „document de eliberare” de la angajatorul lor şi doar după primele 6 

luni de angajare sau dacă pot proba autorităţii competente că angajatorul le-a încălcat drepturile. Pe 

baza documentului de eliberare, migrantul are la dispoziţie o lună interval în care trebuie să îşi 

găsească un angajator nou, altfel ajunge automat în situaţie nereglementată. În plus, angajatorul 

poate să rezilieze în orice moment contractul de muncă al lucrătorului migrant, care, în această 

situaţie, îşi va pierde automat şi permisul de şedere şi poate fi arestat, reţinut sau deportat. 

Dependenţa absolută şi sclavia faţă de angajatori îi fac pe migranţi foarte vulnerabili în faţa 

exploatării şi a traficului. 

Un alt factor esenţial care contribuie la vulnerabilitatea migranţilor din ţările terţe este faptul 

că mare parte din procesul de intrare, şedere şi angajare al migranţilor nu este facilitat de structurile 

şi mecanismele de stat, ci de agenţii particulare, ghidate de profit, reglementate prin lege, precum şi 

de persoanele din comunităţile de migranţi, care acţionează ca intermediari/femei, şi în Cipru şi în 

ţările de origine. Consecinţa directă a funcţionării agenţiilor private o constituie costul extrem de 

mare al migraţiei (de la 2000 până la 10000 Euro, în funcţie de ţara de origine), mare parte fiind 

suportată de migranţi, şi, într-o mult mai mică măsură, de angajatori. În plus faţă de modelul şi de 

politicile restrictive privind migraţia, datoriile exorbitante asociate migraţiei reprezintă într-o foarte 

mare măsură cauza numărului foarte mare de migranţi neidentificaţi din Cipru. Având nişte datorii 

atât de mari din cauza migraţiei, migranţii nu vor sau nu pot să se mai întoarcă în ţările de origine, 

atunci când le expiră sau le sunt revocate permisele de şedere şi de angajare. Prin urmare, ei ajung 

într-o situaţie ilegală şi sunt extremi de vulnerabili în faţa exploatării traficanţilor. În plus, agenţiile 

particulare sunt adesea implicate în reţelele de trafic şi colaborează în acest scop extrem de strâns cu 

agenţiile similare din ţările de origine ale migranţilor. 

Amploarea traficului în partea nordică a insulei, asupra căreia Guvernul Republicii Cipru nu 

deţine controlul, reprezintă o cauză echivalentă de alarmă. Traficul sistematic al femeilor în scopul 

exploatării sexuale este predominant, însă ONG-urile şi alţi factori responsabili raportează totodată 

şi creşterea traficului în scopul exploatării prin muncă. Contrar faţă de ceea ce există în partea 

sudică a insulei, aici nu există cadru juridic în domeniile asupra cărora Republica Cipru nu deţine 

controlul şi anume orice formă de trafic, chiar dacă este pe rol de mai mulţi ani adoptarea unei legi 

privind traficul. Situaţia juridică şi politică din partea nordică a insulei este un element esenţial, de 

care profită traficanţii indiferent de partea insulei în care operează.  
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 Acesta a înlocuit permisul pe 6 ani cu scopul exprimat de a-i împiedica pe migranţi să se califice pentru şederea pe 
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Cadrul juridic şi instituţional 

Cipru a ratificat toate instrumentele juridice internaţionale şi a transpus legislaţia Uniunii 

Europene pentru combaterea traficului de persoane
141

. Reforma legislativă din 2007, menţionată 

anterior, încorporează toate aceste instrumente UE şi internaţionale, prin urmare, include toate 

formele de trafic, cum ar fi exploatarea prostituţiei sau alte forme de exploatare sexuală, muncă sau 

servicii forţate, sclavie sau practici asimilate sclaviei şi traficul de organe. Aceasta prevede 

prevenirea traficului, identificarea şi protecţia victimelor, precum şi urmărirea penală a tuturor celor 

implicaţi în trafic, cu pedepse cu închisoarea de la 6 la 25 de ani.  

Legea reglementează de asemenea şi cadrul instituţional şi structural de combatere a 

traficului de persoane. Ministrul de interne este coordonatorul naţional şi prezidează Grupul de 

coordonare multidisciplinară (MCG), care este alcătuit din următoarele autorităţi şi servicii 

guvernamentale competente, precum şi din alţi factori responsabili: Biroul juridic al Cipru, 

Ministerul de Interne, Registrul de stare civilă, Departamentul pentru migraţie şi Serviciul pentru 

azil (ambele fiind subordonate Ministerului de Interne), Ministerul Justiţiei şi al ordinii publice, 

poliţia şi Mecanismul naţional pentru drepturile femeilor (ambele fiind subordonate Ministerului 

Justiţiei), Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Muncii şi Asigurărilor Sociale, Departamentul 

de Muncă şi Servicii de Asistenţă Socială (ambele fiind subordonate Ministerului Muncii), 

Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei şi Culturii, precum şi ONG-uri
142

.  

Potrivit legii, MCG oferă cadrul pentru cooperarea strânsă a tuturor autorităţilor şi ONG-

urilor competente şi are sarcina de a lua toate măsurile necesare pentru combaterea traficului şi a 

exploatării persoanelor, precum şi pentru protecţia victimelor. În special, printre sarcinile MCG se 

numără următoarele: 

- Redactarea unui raport anual privind implementarea legii referitoare la situaţia traficului 

de persoane la nivelurile naţional şi internaţional. Raportul se înaintează Consiliului de Miniştri 

spre aprobare şi, ulterior, Camerei reprezentanţilor spre informare.  

- Monitorizarea, evaluarea, revizuirea, dacă este necesară, şi redactarea Planului naţional 

de acţiune
143

. 

- Cooperarea cu ţările de origine a victimelor şi elaborarea de mecanisme pentru 

combaterea traficului, la nivelurile naţional şi internaţional. 

- Monitorizarea şi analizarea progreselor legislative internaţionale. 

Cipru nu a numit un Raportor naţional sau un mecanism echivalent
144

 dar, potrivit 

Ministerului de Interne, Grupul de coordonare multidisciplinar, înfiinţat în 2008, „îndeplineşte de 

fapt aceeaşi funcţie ca şi cea a unui mecanism echivalent”. 

Conform legislaţiei anti-trafic, Biroul de combatere a traficului de persoane al poliţiei, 

înfiinţat în 2004, este autoritatea competentă pentru stabilirea şi identificarea victimelor traficului. 

Fără a aduce atingere activităţii Biroului poliţiei anti-trafic, în special a resurselor sale umane şi de 

orice alt tip limitate, identificarea victimelor de către poliţie este extrem de problematică. 

Rapoartele din mass-media şi informaţiile care ajung la ONG-uri şi la alţi factori responsabili cu 

privire la corupţia şi implicarea în reţelele de trafic a poliţiştilor în general (nu a Biroului), uneori a 

poliţiştilor de rang înalt, nu au fost anchetate serios până în prezent, ceea ce contribuie şi mai mult 
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 Cipru încă nu a transpus Directiva 2011/36/UE privind combaterea abuzurilor sexuale şi a exploatării sexuale a 
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înfiinţată în iunie 2009.  
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la lipsa de încredere în poliţie a victimelor şi a publicului în general. După cum semnalează datele 

Biroului anti-trafic al poliţiei pentru anii 2009-2011, care au arătat o scădere importantă a victimelor 

identificate de la 113 la 52, respectiv 40. Cipru are una dintre cele mai scăzute rate de identificare a 

victimelor din Europa. 

Potrivit legii, Serviciile de asistenţă socială trebuie să ofere informaţii într-o limbă pe care o 

înţeleg victimele, asistenţă socială şi sprijin psihologic şi sunt răspunzătoare pentru adăpostirea 

victimelor. Departamentul muncii este responsabil pentru găsirea de locuri de muncă pentru 

victime, iar Ministerul de interne este responsabil pentru a le elibera permise de şedere. În plus, 

legea prevede foarte concret drepturile victimelor în cursul perioadei de reflecţie de o lună. Printre 

aceste drepturi se includ protecţia faţă de deportare, dreptul la asistenţă medicală, informaţiile 

privind drepturile lor, indemnizaţiile sociale, sprijinul psihologic, protecţia în faţa poliţiei, servicii 

gratuite de traducere şi interpretare, dreptul de a-şi schimba sectorul de angajare în muncă, măsurile 

de reintegrare etc. Victimele au, totodată, dreptul de a solicita despăgubiri. Exercitarea acestor 

drepturi implică angajamentul mai multor servicii şi autorităţi, cum ar fi, spre exemplu, ministerele 

sănătăţii şi educaţiei.  

Chiar dacă legea nu prevede pentru acestea măsuri de protecţie şi de sprijin, ci doar pentru 

acele victime ale traficului care doresc să depună mărturie în instanţă, în majoritatea situaţiilor, 

autorităţile competente nu au în vedere acest principiu şi fac presiuni asupra victimelor să depună 

mărturie în instanţă, altfel nu vor fi identificate drept victimele traficului deloc şi vor face obiectul 

măsurilor de reţinere şi deportare pe când nu li se oferă nici măcar minimul de sprijin şi protecţie. 

Victimele traficului beneficiază de indemnizaţii sociale doar dacă depun mărturie în instanţă. 

Imediat după mărturiile depuse în instanţă, aproape toate victimele sunt deportate înapoi în ţările de 

origine, chiar dacă legea nu exclude posibilitatea integrării victimelor în ţara gazdă. Deportarea 

joacă, de asemenea, un rol extrem de important pentru a le împiedica pe victime să solicite daune, 

chiar dacă nu le este oferit nici un fel de sprijin psihologic sau de altă natură. În puţinele cazuri în 

care li se permite să rămână, victimele traficului pentru exploatarea prin muncă pot, foarte rar sau 

deloc, să îşi schimbe fie ocupaţia, fie sectorul în care sunt angajate. 

Problemele legate de traficul din Cipru, aşa după cum au fost subliniate eliptic în cele de 

mai sus, accentuează îngrijorarea exprimată de ONG-uri şi de alţi factori responsabili în legătură, 

mai întâi, cu situaţia victimelor traficului şi, în al doilea rând, riscurile implicate de neglijarea sau 

de evitarea soluţionării decisiv şi eficace a problemelor. Altfel, situaţia va conduce aproape 

inevitabil la răspândirea la scară şi mai largă a practicilor de exploatare, pe măsură ce victimele nu 

sunt identificate cu adevărat şi, ulterior, traficanţii nu sunt sancţionaţi, cu costuri incomensurabile şi 

pentru victimele migrante ale traficului, dar şi pentru societatea cipriotă în general. 

 

 RECOMANDĂRI  

 Politica privind migraţia trebuie să fie transparentă, regulamentele specifice aplicabile 

trebuie să fie promovate şi accesibile uşor pentru migranţii din Cipru şi pentru cei care se gândesc 

să devină migranţi în ţările de origine, astfel încât potenţialele victime ale traficului să deţină 

cunoştinţe adecvate privind regulamentele aplicabile şederii şi angajării pe piaţa muncii în Cipru.  

 Autorităţile cipriote trebuie să se ocupe de cauzele imediate şi înrădăcinate ale traficului 

în scopul exploatării prin muncă, precum şi de rutele traficului, şi să ofere remedii adecvate, 

accesibile şi eficace pentru toate victimele şi pentru potenţialele victime care se confruntă cu 

exploatarea şi cu traficul, în absenţa oricărui tip de discriminare. 

 Recunoaşterea victimelor este o procedură dificilă şi complicată, în special pentru victime 

şi, ca atare, trebuie desfăşurată de agenţiile sau organizaţiile pentru drepturile omului, cum ar fi 

ONG-urile, care vor fi desemnate de stat şi vor coopera cu toate serviciile şi autorităţile competente. 

În acest scop, autorităţile cipriote trebuie să continue încheierea de protocoale de cooperare cu 

ONG-urile, după cum se prevede în Planul naţional de acţiune pentru combaterea traficului de 

persoane pentru 2010 - 2012. În plus, statul trebuie să furnizeze finanţare substanţială ONG-urilor 

desemnate pentru ca acestea să îşi desfăşoare această sarcină importantă.  
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 Protecţia victimelor şi furnizarea de sprijin psihologic şi de altă natură, inclusiv adăpost, 

asigurare medicală şi informaţii cu privire la drepturile lor, ocuparea forţei de muncă şi compensaţii, 

trebuie să prevaleze şi să fie urmată şi nu precedată de urmărirea penală a traficanţilor şi a celorlalţi 

făptuitori. În acest scop, Serviciile de asistenţă socială trebuie să iniţieze de îndată re-examinarea 

Manualului de cooperare interguvernamentală. În plus, statul trebuie să ofere finanţare ONG-urilor 

care oferă astfel de servicii victimelor. 

 Statul trebuie să adopte măsurile specifice şi politicile stricte pentru combaterea corupţiei 

autorităţilor de urmărire penală şi a tuturor celorlalte servicii guvernamentale. 

 Repatrierea victimelor trebuie să aibă loc doar pe bază de voluntariat şi doar după ce 

victimele iau o decizie în acest sens în cunoştinţă de cauză.  

 
  

SECŢIUNEA 2: BULGARIA  

 

CAPITOLUL I: ASPECTELE PRELIMINARE ALE TRAFICULUI DE PERSOANE 

ÎN SCOPURI DE EXPLOATARE PRIN MUNCĂ 
 

În ultimii ani, Bulgaria a efectuat o reformă legislativă cuprinzătoare, cu respectarea 

principiilor fundamentale ale statului constituţional. Una dintre priorităţile fundamentale ale 

reformei este fără îndoială protecţia şi promovarea drepturilor omului, precum şi prevenirea şi 

eliminarea tuturor formelor de exploatare. Traficul de persoane, adesea definit drept una dintre 

„formele contemporane de sclavie”, este o încălcare foarte gravă a drepturilor omului, în legătură cu 

mai multe forme de exploatare a persoanelor - sexuală, prin muncă, pentru prelevarea de organe sau 

prin servitute forţată. Având în vedere importanţa acestei probleme, Bulgaria a adoptat numeroase 

măsuri pentru elaborarea unei politici adecvate şi eficace, vizând combaterea acestui „fenomen” 

negativ, începând cu elaborarea bazei legislative necesare (inclusiv a amendamentelor legislative, 

de consolidare a cooperării dintre sectorul guvernamental şi cel neguvernamental şi a cooperării 

internaţionale). Toate aceste măsuri au vizat prevenirea traficului de persoane, asistenţa victimelor 

şi existenţa procedurilor penale eficace pentru cei care se fac vinovaţi de acest tip de infracţiune. 
 

Strategia naţională de combatere a traficului de persoane 
În conformitate cu Articolul 7, punctul 3 al Legii privind combaterea traficului de persoane, 

promulgate în 2003, Comisia Naţională pentru combaterea traficului fiinţe umane (NCCTHB) 

elaborează şi administrează anual punerea în practică a Programului pentru prevenirea şi 

combaterea traficului de persoane şi protecţia victimelor. Programul naţional este aprobat de 

Consiliul de Miniştri şi cuprinde activităţile principale şi instituţiile responsabile pentru prevenirea 

traficului de persoane, protecţia, asistenţa socială şi reintegrarea victimelor traficului, precum şi 

măsurile necesare pentru urmărirea penală a traficanţilor. Programul naţional pentru prevenirea şi 

combaterea traficului de persoane şi protecţia victimelor pentru anul 2012 a fost adoptat de 

Consiliul de Miniştri pe 31 mai 2012. 
 

Organismele responsabile pentru aplicarea Programului naţional sunt: Comisia 

Naţională pentru Combaterea Traficului de Fiinţe Umane; Ministerul Muncii şi Politicii Sociale; 

Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Ştiinţei; Agenţia de Stat pentru Protecţia Copilului; Ministerul 

Sănătăţii; Ministerul de Interne; Comisia Centrală pentru Combaterea Delicvenţei Juvenile; 

Ministerul Afacerilor Externe; Agenţia de Stat pentru Securitate Naţională; Serviciul Naţional de 

Investigaţii; Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Casaţie; Curtea Supremă de Casaţie; 

Ministerul justiţiei; Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă; primăriile. 
 

Comisia Naţională pentru combaterea traficului fiinţe umane 
În calitatea sa de organism naţional de coordonare, Comisia Naţională pentru Combaterea 

Traficului de Fiinţe Umane este instituţia de stat competentă care urmăreşte şi monitorizează 

aplicarea măsurilor incluse în Mecanism Naţional de Referire (MNR). Comisia naţională primeşte 

semnalele privind traficul de persoane şi coordonează activitatea tuturor instituţiilor şi organizaţiilor 
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care oferă asistenţă şi sprijin persoanelor traficate. Comisia naţională stabileşte şi administrează 

aplicarea politicii şi a strategiei naţionale în domeniul combaterii traficului de persoane, pune în 

practică campanii de informare, conştientizare şi educare, vizându-le pe victimele potenţiale ale 

traficului, elaborează programe de pregătire profesională pentru oficialii care lucrează în domeniul 

prevenirii şi combaterii traficului de persoane, contribuie la cooperarea inter-instituţională şi 

internaţională pentru prevenirea şi combaterea traficului de persoane. 

       

Mecanismele/procedurile referirii victimei către asistenţă 
Bulgaria are un Mecanism Naţional de Referire (MNR) pentru sprijinul persoanelor 

traficate începând cu anul 2010. Mecanismul naţional bulgar este elaborat în cadrul unui proiect 

finanţat de Programul MATRA al Ministerului  Afacerilor Externe din Olanda şi pus în aplicare de 

Fundaţia „Asociaţia Animus”, în parteneriat, în principal, cu Comisia Naţională pentru Combaterea 

Traficului de Fiinţe Umane, în perioada 2008-2010. Mecanismul este conform legislaţiei naţionale 

privind situaţia persoanelor traficate şi a nevoilor acestora. Mecanismul naţional prevede aplicarea 

măsurilor de protecţie şi sprijin pentru persoanele traficate prevăzute prin legea privind combaterea 

traficului de persoane. 

  

 CAPITOLUL II: SITUAŢIA ACTUALĂ 

 

Consolidarea aptitudinilor victimelor traficului de persoane pentru a participa la piaţa 

muncii face parte din sprijinul şi responsabilizarea pe termen lung, incluse în Procedurile 

operaţionale standard ale MNR.  

Persoanele traficate formează un grup separat cu caracteristici şi nevoi specifice în legătură 

cu piaţa muncii. Procesul de consolidare a aptitudinilor pentru participarea pe piaţa muncii se 

numeşte responsabilizare, deoarece stimulează consolidarea încrederii în sine şi respectă poziţia 

autonomă a persoanei. Obiectivul responsabilizării îl constituie stimularea activităţii, a iniţiativei şi 

evaluarea adecvată a punctelor forte ale unei persoane pentru a-şi urmări realizarea pe plan 

profesional. Sesiunile de consiliere se concentrează pe consolidarea aptitudinilor pentru căutarea 

unui loc de muncă, orientarea având în vedere situaţia de pe piaţa muncii, dezvoltarea unei strategii 

realiste de găsire a unui loc de muncă, bazat pe calităţile şi abilităţile persoanei.  

Sesiunile de consiliere vizând responsabilizarea pot fi individuale sau în grup. Încep cu o 

evaluare a riscului de retraficare sau a altor forme de abuzuri şi oferă asistenţă pe întreaga durată a 

procesului de căutare şi de găsire a unui loc de muncă. Persoana traficată are oportunitatea de a 

vorbi şi de a discuta despre toate aspectele practice şi dificultăţile cu care se confruntă. Un aspect 

important al acestei consilieri îl constituie adaptarea ideilor şi a prejudecăţilor acesteia la 

circumstanţele reale, pentru ca persoana nu numai să poată găsi un loc de muncă, ci şi să îl păstreze. 

În cursul sesiunilor de consiliere, persoana traficată ar trebui să fie sensibilizată faţă de 

situaţiile extrem de riscante asociate procesului de căutare a unui loc de muncă, şi să îşi dezvolte 

aptitudinile pentru evaluarea obiectivă a scenariilor în timp real. 

Sesiunile de consiliere includ activităţi concentrate pe următoarele teme: selectarea unui loc 

de muncă, publicat fie în ziare, fie pe internet, interviul telefonic, pregătirea documentelor pentru 

depunerea unei candidaturi (CV, scrisoare de motivaţie), aptitudinile pentru prezentarea individuală 

în cursul unui interviu pentru un loc de muncă şi protecţia intereselor şi a drepturilor persoanei, 

negocierea cu angajatorul, participarea la programe şi cursuri pentru calificări suplimentare, 

selectarea şi accesul la programe şi cursuri de calificare, cunoştinţele de bază referitoare la dreptul 

muncii.  

Sesiunile de consiliere pe responsabilizare sunt oferite în acelaşi timp cu sesiunile de 

consiliere psihologică, dar de un specialist diferit. Victima este referită către programele de 

responsabilizare care sunt ulterior introduse în planul de sprijin pentru siguranţă. Sesiunile de 

consiliere pe responsabilizare au loc o dată pe săptămână pentru ca persoana traficată să fie în stare 

să încerce şi să adopte măsurile asupra cărora a convenit cu consilierul, pentru a-şi căuta un loc de 

muncă. Dacă este necesar, sunt programate sesiuni suplimentare.  
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Procesul de responsabilizare nu trebuie să se termine atunci când persoana are un nou loc de 

muncă. Sesiunile de consiliere pe responsabilizare pot fi folosite pentru o perioadă mai lungă de 

timp, până ce persoana se acomodează cu noul loc de muncă. 

 

Profilul victimei: Munca forţată este un fenomen global care poate afecta orice regiune, ţară 

şi sector economic. Cu toate acestea, există anumite categorii de persoane care sunt mai vulnerabile 

în faţa acestui fenomen prin comparaţie cu altele.  

În cazul Bulgariei, categoriile cele mai vulnerabile de persoane, care pot deveni victimele 

exploatării prin muncă, sunt: 

- Persoanele care trăiesc în sărăcie, care sunt instabile din punct de vedere afectiv şi 

psihologic; 

- Persoanele fără studii sau cu un nivel de educaţie foarte scăzut; 

- Persoanele de vârstă activă, necalificate sau analfabete, care pot fi mai puţin conştiente de 

drepturile pe care le au prin lege; 

- Persoanele care sunt în şomaj de multă vreme, care au căutat cu disperare un loc de muncă; 

- Persoanele cu statut de migrant ilegal, care pot fi exploatate din cauza vulnerabilităţii; 

- Persoanele care locuiesc în regiuni geografice rurale îndepărtate, cele cărora le lipseşte 

orice experienţă socială sau de muncă. 

De curând, a crescut numărul bărbaţilor bulgari care susţin că au căzut victimele traficului în 

scopul exploatării prin muncă (în Germania, Emiratele Arabe Unite, altele). 

În ultimii ani au fost observate noi tendinţe în ceea ce priveşte profilul traficantului:  

- În cazul în care banii pentru recrutare nu sunt plătiţi dinainte de candidaţi pentru a li se 

identifica un loc de muncă, acest lucru poate duce la creşterea numărului de potenţiale victime.  

- De acum câţiva ani, recrutarea şi transportul victimelor se face direct de către persoanele 

implicate, iar nu de firmele de intermediere. 

- Majoritatea traficanţilor recrutează şi participă la procesul de exploatare prin muncă în 

ţările de destinaţie; 

- Reţelele de trafic nu sunt foarte bine organizate, adesea, dacă există asociere, se bazează pe 

relaţii generice sau de clan; 

- Există o concentrare sporită a dosarelor de exploatare prin muncă într-o anumită perioadă a 

anului, care se asociază cu activitatea sezonieră (din agricultură). 

 

CAPITOLUL III: PROTECŢIA, REFERIREA ŞI ASISTENŢA VICTIMELOR: 

INSTRUMENTE, IMPLEMENTARE, RESPONSABILI, INIŢIATIVE POZITIVE 
       

SECŢIUNEA 1: ASISTENŢA PENTRU VICTIMELE EXPLOATĂRII PRIN 

MUNCĂ (ACCESUL LA JUSTIŢIE, LA CONSILIERE SOCIALĂ ŞI PSIHOLOGICĂ, LA 

ASISTENŢĂ JURIDICĂ, OFERIREA DE ADĂPOST ŞI ÎNDEPLINIREA NEVOILOR DE 

BAZĂ, ACCESUL LA SERVICII MEDICALE ETC.) 

 Comisia Naţională pentru Combaterea Traficului de Fiinţe Umane are două adăposturi de stat 

pentru cazarea temporară a victimelor traficului în Burgas şi Varna, finanţate de Comisia naţională. În 

adăposturile pentru cazarea temporară a victimelor traficului, acestea beneficiază de sprijinul pe termen 

lung al asistenţilor sociali, precum şi de asistenţă psihologică şi medicală specializată, asistenţă socială, 

acces la programe de recalificare şi asistenţă pentru reintegrare în societate. 

 În Mecanismului Naţional pentru Referire şi Sprijinirea persoanelor traficate 

(NRM) sunt prevăzute procedurile pentru protecţia, referirea şi asistenţa victimelor. Asistenţa se 

bazează pe nevoile victimei, furnizând identificare, evaluarea nevoilor imediate şi referirea iniţială 

către serviciile relevante, înapoierea în siguranţă; planul de intervenţie în situaţii de criză şi de 

siguranţă individuală (psihologic; medical; social - cazare, mâncare, efecte personale, haine, juridic, 

planul de siguranţă); reînnoirea/ dobândirea documentelor de stare civilă şi emiterea de documente 

de identitate (identificarea formală); perioada de recuperare şi de reflecţie (parteneriatul în luarea de 

decizii şi furnizarea de informaţii cu privire la opţiunile disponibile); asistenţa medicală gratuită; 
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reînnoirea statutului de asigurat medical; cazarea într-un adăpost; consilierea şi psihoterapia; 

furnizarea de asistenţă juridică gratuită; depăşirea stigmatizării şi respingerea societăţii; sprijinul 

psihologic pe termen lung şi responsabilizarea; furnizarea de compensaţii financiare; dezvoltarea de 

aptitudini sociale; consilierea socială şi activismul; ocuparea forţei de muncă; ajutorul umanitar; 

reinstaurarea statutului de asigurat social; calificarea şi recalificarea suplimentare. 

 

SECŢIUNEA 2: INIŢIATIVE POZITIVE 

 Comisia Naţională pentru Combaterea Traficului de Fiinţe Umane a organizat pregătirea 

profesională a oficialilor din Centrele de criză din Bulgaria. Pregătirea profesională a vizat 

schimburile de experienţă, bune practici şi informaţii, instituirea de contacte personale dintre 

Bulgaria şi Austria, precum şi elaborarea de proceduri pentru referirea copiilor bulgari - victime ale 

traficului, din Austria către Bulgaria. 

Pregătirea profesională se desfăşoară anual din 2011 şi durează o lună (patru săptămâni). 

Oficialii de la toate Centrele de criză din Bulgaria sunt invitaţi să participe. Pregătirea profesională 

include prelegeri şi discuţii, vizite de studii la Centrele de criză din Austria, întâlniri cu poliţia 

austriacă pentru schimburi de experienţă etc. 

Pregătirea profesională anuală a oficialilor şi schimbul de experienţă au condus la procesul 

de referire efectivă şi cooperarea reuşită pentru reîntoarcerea rapidă, protecţia şi furnizarea 

sprijinului pentru victimele traficului. 

 „Prevenirea traficului de persoane care aparţin grupurilor etnice cu accent pe minoritatea 

romă din Bulgaria” este un proiect pilot în curs de aplicare pe teritoriul regiunii Varna, în special în 

cartierele Maksuda, Vladislavovo şi satul Kamenar. 

Proiectul este elaborat şi aplicat de Comisia Naţională pentru Combaterea Traficului de 

Fiinţe Umane în cooperare cu diferite organizaţii ne-guvernamentale - Asociaţia bulgară de 

planificare familială, Reţeaua naţională de mediatori sanitari, Asociaţia „Sautchastie” şi instituţii - 

Primăria din Varna, Inspectoratul Regional de Sănătate, structurile regionale ale Ministerului de 

Interne, cu sprijinul financiar al Ambasadei Franţei din Bulgaria şi al Ambasadei Franţei din 

România. 

 Proiectul „Prevenirea traficului de persoane care aparţin grupurilor etnice, cu accent pe 

minoritatea Romă din Bulgaria” vizează reducerea numărului de victime ale traficului de origine 

Romă din Regiunea Varna, reducerea numărului de sarcini la vârste foarte tinere, reducerea 

numărului de copii abandonaţi din instituţii, sporirea nivelului de conştientizare al grupului de risc 

legat de traficul de persoane. 

 „Pregătirea profesională multidisciplinară a poliţiştilor, procurorilor şi judecătorilor” - 

obiectivul cursurilor de pregătire a fost familiarizarea participanţilor cu ultimele tendinţe privind 

traficul de persoane din Bulgaria, îmbunătăţirea cooperării dintre instituţii în sensul investigaţiilor şi 

al procedurilor penale pentru a susţine şi reintegra victimele, precum şi consolidarea schimburilor 

de experienţă şi bune practici. 

 Academia de vară pentru voluntari din 2012 de la Burgas, Bulgaria: 68 de tineri cu vârste 

între 14 şi 18 ani din Varna, Burgas, Sliven, Montana, Pazardjik, Plovdiv şi Ruse au fost pregătiţi la 

Academia de vară pentru voluntarii anti-trafic. 

Obiectivul general al Academiei a fost consolidarea cunoştinţelor pe tema „traficului de 

persoane”, schimbul de cunoştinţe şi partajarea de bune practici între voluntari, în scopul 

desfăşurării de activităţi de prevenire. Obiectivele specifice ale Academiei de vară pentru voluntari 

din 2012 au fost îmbunătăţirea aptitudinilor de prezentare ale voluntarilor, de lucru în echipă, 

precum şi de pregătire a colegilor în domeniul traficului de persoane. 

 

 CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 

Bulgaria pune în practică o politică activă, vizând asigurarea protecţiei şi reintegrării 

victimelor traficului de persoane. Guvernul bulgar efectuează o reformă legislativă cuprinzătoare în 

conformitate cu principiile fundamentale ale statului constituţional. 
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Paşi foarte importanţi în sensul protecţiei şi asistenţei victimelor traficului de persoane au 

fost făcuţi prin înfiinţarea Comisiei Naţionale pentru Combaterea Traficului de Fiinţe Umane 

(NCCTHB) conform Articolului 4 al Legii privind combaterea traficului de persoane şi prin 

înfiinţarea a 8 Comisii locale pentru combaterea traficului de fiinţe umane, care aplică politica 

anti-trafic la nivelul local a regiunilor cu cel mai mare risc de trafic - Burgas, Varna, Pazardjik, 

Montana, Sliven, Ruse şi Plovdiv. Un alt pas important îl constituie înfiinţarea a două adăposturi de 

stat pentru cazarea temporară a victimelor traficului, care funcţionează în oraşele Varna şi Burgas. 

Constituirea unui sistem de protecţie, reabilitare şi reintegrare a victimelor traficului prin 

intermediul înfiinţării celor două adăposturi de stat pentru protecţie şi asistenţă sprijină consolidarea 

sănătăţii mintale şi fizice a victimelor după violenţa pe care au resimţit-o şi contribuie la 

reintegrarea lor cu succes în societate. 

Crearea Mecanismului Naţional pentru Referire şi Sprijinirea persoanelor traficate 

(NRM) din Bulgaria, acceptat oficial în 2010, asigură respectarea drepturilor omului în cazul 

victimelor traficului şi oferă asistenţă eficace şi referirea victimelor către serviciile adecvate. NRM 

mai oferă, de asemenea, şi oportunitatea cooperării regionale şi internaţionale efective în sensul 

combaterii traficului şi al sprijinului acordat victimelor. Principalele provocări în legătură cu traficul 

de persoane sunt: lipsa de informaţii a anumitor grupuri din societate şi ignoranţa generală a riscului 

de trafic de persoane. Procesul de identificare a victimelor şi protecţia copiilor, în special a celor 

care devin victime retraficate reprezintă o provocare. Un alt aspect foarte important este ca 

instituţiile din Bulgaria să câştige încrederea victimelor astfel încât acestea să devină martori 

împotriva traficanţilor. 

Principalele priorităţi ale politicii naţionale în domeniul combaterii traficului de persoane se 

referă la soluţionarea provocărilor importante: identificarea şi protecţia victimelor, prin faptul că li 

se pune la dispoziţie asistenţă psihologică şi financiară adecvate pe termen lung pentru integrarea în 

societate; câştigarea încrederii victimelor traficului pentru o anchetă şi o urmărire penală mai 

eficace a traficanţilor; activităţi direcţionate nu doar către victime, ci şi către întreaga societate 

pentru diminuarea cererii pentru servicii sexuale; îmbunătăţirea cooperării la nivelurile naţional şi 

internaţional în domeniul combaterii şi prevenirii traficului de persoane şi al imigraţiei ilegale. 

Printre principalele dificultăţi ale urmăririi penale se numără teama victimelor traficului de 

persoane de a cere ajutor şi de depune mărturie în cursul procedurilor legale împotriva traficanţilor. 

Aceasta este rezultatul faptului că cele mai vulnerabile persoane sunt cele care nu îşi cunosc 

drepturile şi care nu conştientizează că victimele traficului nu sunt pedepsite pentru fapte ilegale 

drept consecinţă directă a traficării lor. Condamnările şi arestările reprezintă un factor esenţial 

pentru a câştiga încrederea publicului şi pentru a asigura participarea victimelor traficului de 

persoane în cursul procesului penal pentru această infracţiune. 

 Printre recomandările de îmbunătăţire a problemelor identificate în conformitate cu 

obiectivul activităţii: 

 Identificarea caracteristicilor politicilor din domeniul traficului de persoane în scopul 

exploatării prin muncă; 

 Îmbunătăţirea procesului de identificare a victimelor traficului prin desfăşurarea de 

cursuri de pregătire pentru experţii care lucrează în domeniul traficului de persoane şi pregătirea 

unui număr mai mare de specialişti mai bine calificaţi; 

 Alocarea de fonduri pentru asistenţa psihologică şi financiară pe termen lung pentru 

integrarea victimelor traficului de persoane în societate; 

 Sporirea încrederii victimelor în instituţii prin intermediul modificărilor legislative pentru 

a interzice urmărirea penală a victimelor traficului pentru actele ilegale comise drept consecinţă 

directă a traficării lor şi asigurarea faptului că legislaţia efectivă este aplicată, ceea ce garantează 

urmărirea penală şi pedepsirea mai eficace ale făptuitorilor; 

 Consolidarea cooperării dintre ţările de origine, tranzit şi destinaţie ale victimelor 

traficului, ca urmare a diferenţelor dintre cadrele juridice şi practicile stabilite. 
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 CAPITOLUL VI 

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 

 

  

 

Noua dimensiune a Europei, marcată de dispariţia frontierelor interne, subliniază pericolul 

fenomenului de crimă organizată şi dificultăţile cu care se confruntă specialiştii care îl combat. 

Crima organizată transfrontalieră are tendinţa de a fi un fenomen foarte grav şi periculos, 

care generează probleme sociale complexe, ale căror feluri de manifestare, consecinţe şi modalităţi 

de combatere se referă nu doar la controlul factorilor de decizie din instituţii, dar şi la opinia 

publică, cu consecinţe distructive asupra structurii şi stabilităţii organismelor şi instituţiilor unui stat 

democratic, cu impact nu doar asupra discuţiilor cu privire la stabilitatea socială şi economică a 

oricărei comunităţi omeneşti, ci şi extrem, chiar, asupra păcii şi securităţii Naţiunilor. Din cauza 

dosarelor complexe, traficul transfrontalier de persoane, o formă modernă de sclavie, este un 

fenomen cu profunde implicaţii în domeniile economic, social, demografic şi psihologic, care 

modifică valorile umane şi împiedică progresul social. 

Din cauza globalizării, fenomenul traficului de persoane se confruntă cu schimbări constante 

ale modurilor de operare, rutelor folosite, organizaţiilor infracţionale folosite, ceea ce împiedică 

eforturile depuse de autorităţi şi de toţi factorii implicaţi în combaterea fenomenului. În acest 

context, principalul obstacol de depăşit a fost colaborarea relativ lentă dintre structurile similare din 

ţările de origine, destinaţie şi tranzit, determintă în principal de diferenţele dintre legislaţiile privind 

protecţia datelor, incriminarea traficului şi protecţia şi asistenţa furnizată victimelor. 

Recesiunea economică înregistrată la nivelurile european şi internaţional a încurajat 

exploatarea prin muncă, care a condus la o scădere a calităţii vieţii, ceea ce a însemnat că oamenii 

afectaţi de şomajul continuu au început să îşi asume riscuri mai mari. 

Din cauza faptului că, în general, traficul de persoane implică „elemente de extraneitate”
145

, 

cooperarea internaţională este un element esenţial al prevenirii şi combaterii traficului de persoane 

dintre partenerii din ţările aflate pe ruta origine-tranzit-destinaţie. 

Implicaţiile economice şi demografice necesită lărgirea dialogului în domeniul traficului de 

persoane la nivel european, dar şi la nivel mondial. 

În acest context se subliniază nevoia de articulare a unor politici coerente pentru prevenirea 

şi combaterea traficului de persoane. Acest proces se confruntă cu un număr de probleme, 

consecinţă, în general, a lipsei de cunoaştere cu privire la dimensiunile reale ale fenomenului, din 

cauza mobilităţii crescute, a fluxului intens de persoane care traversează frontierele naţionale, şi, în 

al doilea rând, din cauza lipsei de transparenţă a fenomenului, întreţinute de manifestările sale în 

contextul unor activităţi aparent legale. 

Conform analizei studiilor naţionale
146

, între 2009 - 2011, numărul victimelor exploatate 

prin muncă a crescut alarmant, majoritatea dintre acestea fiind forţate să lucreze în agricultură, 

horticultură şi prelucrarea alimentelor, construcţii, servicii de curăţenie, servicii în casă (îngrijirea 

casei), hoteluri, fabrici mici unde se prelucrează materia brută (fabrică de reciclare de hârtie), 

restaurante, hoteluri şi catering, industria de divertisment (în special artişti: dansatori, animatori în 

cluburi de noapte şi parcuri de distracţie etc.). 

Metoda cea mai obişnuită de recrutare rămâne cea directă, când recrutorul abordează 

victima direct, precum şi cea a anunţurilor. 

Dintre partenerii proiectului, România şi Bulgaria încă sunt ţări de origine, Ungaria - o ţară 

de tranzit, iar Grecia şi Cipru sunt printre principalele ţări de destinaţie pentru trafic în scopul 

exploatării prin muncă. 
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Grupa de vârstă cea mai vulnerabilă este cea a persoanelor între 26 şi 40 de ani, de sex 

masculin, cu studii liceale, care provin din zona rurală. 

„Radiografia” efectuată din perspectiva analizării procesului de însoţire a victimelor 

traficului de persoane semnalează că la problemele juridice trebuie găsite soluţii juridice, precum şi 

faptul că urmările planului afectiv, psihologic şi social general cu care s-au confruntat victimele, şi-

au găsit soluţiile în abordările individuale, răspunzând nevoilor speciale care alcătuiesc 

integralitatea nevoilor unei victime sau a alteia. 

Fiecare dintre cele două mari perspective de definire şi de abordare a fenomenului de trafic 

de persoane, cea juridică şi cea umanistă, au deschis calea către o nouă perspectivă de relaţionare cu 

victima, prin intermediul activităţii actorilor relevanţi, şi în conformitate cu două matrice teoretice 

şi funcţionale/operative, care au oferit un sens însoţirii victimei în decursul procesului de preluare a 

controlului asupra propriei sale vieţi psiho-somatice, sociale, economice şi culturale. 

În decursul perioadelor de custodie şi de repatriere, de puţine ori victimei îi este oferită 

asistenţă care să răspundă nevoilor sale reale, ceea ce duce la un stres major care se adaugă la 

statutul său şi la sindromul psihopatologic de care suferă. 

Asistenţa victimelor, oferită de sistemul public sau de una dintre organizaţiile societăţii 

civile a fost orientată în special către principiile prevăzute la Articolul 12 al Convenţiei Consiliului 

Europei privind acţiunea împotriva traficului de persoane
147

. 

Mai mulţi factori au influenţat rezistenţa individuală a victimelor şi capacităţile acestora de 

reajustare funcţională la realitatea mediului apropiat în care trăiesc (duritatea şi răspândirea 

temporală a traumei, calitatea sprijinului social de care au beneficiat etc.). 

Infracţiunea de trafic de persoane este dificil de anchetat, incriminat sau pedepsit, din 

diferite motive, deşi autorităţile judiciare au făcut eforturi pentru ca obligaţia umanitară şi juridică 

de a trata victimele traficului drept persoane care respectă principiile şi drepturile fundamentale 

stipulată în normele existente să capete consistenţă. 

Autorităţile cu sarcini în domeniu au încurajat cooperarea victimei în cursul procedurilor 

penale împotriva traficanţilor, pe durata perioadei analizate, punându-i acesteia la dispoziţie, 

conform legii, o serie de măsuri de protecţie şi de siguranţă în decursul procedurilor penale. 

Campaniile de prevenire în care au fost implicaţi activ partenerii instituţionali au fost 

ajustate în conformitate cu specificul local şi regional al traficului. 

Orientarea investigaţiilor, nu numai la nivelul naţional, ci şi la nivelul internaţional, în 

scopul depistării a unui număr cât mai mare de membri ai grupărilor infracţionale, a permis şi 

identificarea unui mare număr de persoane victimizate şi implicit, a unui număr mai mare de 

suspecţi care au fost investigaţi, deşi variaţia statistică a distrugerii grupărilor de crimă organizată 

implicate în trafic a fost la un nivel scăzut. 

S-a observat că traficanţii s-au adaptat, atrăgând din ce în ce mai multe persoane pentru 

crearea de grupuri de victime compacte şi numeroase, care au ajuns să fie traficate de un număr din 

ce în ce mai mic de traficanţi. 

În ţările de origine s-a observat că rata de succes a acţiunilor juridice a crescut şi au fost 

trimişi în justiţie din ce în ce mai mulţi inculpaţi.   

În ceea ce priveşte caracteristicile generale ale traficanţilor observate în ultimii ani, există 

tendinţa de a începe comiterea acestor fapte la o vârstă fragedă. 

Echipele comune de investigaţie (JIT), din care au făcut parte autorităţile naţionale, au avut 

un impact important asupra activităţilor infracţionale din domeniul traficului de persoane în multe 

state. 

La nivel european, ultimii ani au fost caracterizaţi de o activitate extrem de intensă a 

factorilor de decizie, care au avut iniţiative de modernizare a cadrului juridic, organizând conferinţe 

ministeriale de impact. 

Unul dintre obiectivele importante ale acestor conferinţe a vizat abordarea provocărilor din 

ce în ce mai importante pentru Uniunea Europeană, consolidarea capacităţii de acţiune în parteneriat 
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şi prin cooperarea la nivelul internaţional în domeniul prevenirii, protecţiei victimelor traficului de 

persoane şi urmăririi traficanţilor în justiţie. 

Un alt obiectiv l-a constituit furnizarea de date concrete şi reale pentru structurile de lucru 

ale Consiliului Uniunii Europene, astfel încât să poată fi redactat un document de acţiune pentru 

consolidarea dimensiunii externe a Uniunii Europene în ceea ce priveşte reacţia împotriva traficului 

de persoane. 

Astfel, factorii de decizie din Uniunea Europeană au lansat un apel pentru comunitatea 

internaţională, inclusiv pentru instituţiile de la nivelurile regional şi naţional, neguvernamentale, 

organizaţiile internaţionale şi alte organizaţii ale societăţii civile, precum şi pentru instituţiile şi 

agenţiile Uniunii Europene în sensul combaterii provocărilor infracţionalităţii transfrontaliere şi al 

punerii la dispoziţie a unei reacţii clare şi cuprinzătoare faţă de politicile multidisciplinare, coerente 

şi coordonate, cu implicarea tuturor actorilor interesaţi din ţările de origine, tranzit şi destinaţie.    

Acest tip de reacţie explicită trebuie să fie în conformitate cu standardele privind drepturile 

omului, cu o atenţie specială faţă de traficul de femei şi copii, conform instrumentelor 

internaţionale.   

Cooperarea internaţională a fost pusă în practică de ministerele de externe, agenţiile străine 

de aplicare a legii, de agenţiile internaţionale de poliţie (Interpol, Europol şi, în special pentru 

Europa de Sud - Est, Centrul S.E.L.E.C.) sau prin organizaţiile internaţionale sau reţelele 

internaţionale ale ONG-urilor. 

Nici un stat nu poate răspunde ameninţării unui astfel de pericol cum este traficul de 

persoane dacă nu foloseşte instrumentele de cooperare internaţională cu celelalte state sau 

organizaţii internaţionale. 

Activitatea de cooperare internaţională din domeniul prevenirii şi combaterii traficului de 

persoane este un instrument de politici publice, care beneficiază de o orientare dublă: pe de o parte, 

este un instrument care valorifică sprijinul şi experienţa partenerilor străini implicaţi în cooperarea 

anti-trafic, şi la nivelul Statelor membre, şi la nivelul ţărilor terţe sau al altor actori internaţionali, 

iar, pe de altă parte, este un instrument de politici externe, utilizat de state pentru formularea şi 

promovarea intereselor naţionale în lupta împotriva traficului de persoane. 

În activităţilor de cooperare internaţionale, statele implicate în proiecte au beneficiat de o 

serie de avantaje pe baza schimburilor de experienţă, resurse şi bune practici cu partenerii europeni 

şi străini. Acestea au avut drept obiectiv şi consolidarea capacităţii instituţionale şi a politicilor 

naţionale pentru prevenirea şi combaterea traficului de persoane, dar şi consolidarea capacităţii 

instituţionale a partenerilor străini, pentru a se putea redacta cadrul de cooperare internaţională, 

capabil să răspundă noilor tendinţe ale fenomenului de trafic de persoane. 

Trebuie să menţionăm faptul că, la nivel global, dezvoltarea unei structuri de cooperare în 

domeniul combaterii traficului de persoane a fost consolidată şi actualizată ca urmare a schimbărilor 

care au generat fenomenul de trafic de persoane, precum şi a apariţiei şi a diversificării actorilor 

implicaţi în combaterea traficului de persoane şi în practicile internaţionale de cooperare. 

Astfel, în anul 2010 a fost creat pe scena internaţională un nou actor cu competenţe în 

combaterea traficului - Raportorul special al Organizaţiei Naţiunilor Unite pe probleme de sclavie 

modernă. 

În contextul în care prevenirea şi combaterea muncii forţate a copiilor reprezintă o prioritate 

pentru mandatul ONU în domeniul sclaviei moderne, campaniile de informare şi de creştere a 

nivelului de conştientizare, orientarea victimei şi atitudinea proactivă a autorităţilor cu competenţe 

în domeniu reprezintă activităţi fundamentale în ceea ce priveşte prevenirea traficului de persoane 

în prin muncă. 

De asemenea, o altă caracteristică a politicilor şi activităţilor de cooperare internaţională în 

sensul combaterii traficului, în decursul perioadei analizate a constituit-o orientarea transferului de 

experienţă pentru dezvoltarea ţărilor terţe. 

În consecinţă, potrivit Politicii europene pentru dezvoltare, prin intermediul parteneriatelor 

strategice cu ţările terţe, România a furnizat experienţă, pregătire profesională şi orientare pentru 

state cum sunt FYROM, Serbia, Albania, Turcia, Azerbaijan, Indonezia, Vietnam etc., cu ajutorul 
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instrumentelor de cooperare, spre exemplu TAIEX, sau în contextul anumitor proiecte europene sau 

internaţionale cu fonduri nerambursabile, puse la dispoziţie de Comisia Europeană, ICMPD şi alte 

organisme internaţionale.   

Statele partenere la proiect s-au folosit de instrumentele cooperării bilaterale, trilaterale şi 

regionale în cursul perioadei de analiză. 

De asemenea, având în vedere că ultimele tendinţe ale fenomenului de trafic de persoane se 

referă la creşterea muncii forţate, s-a creat acest parteneriat de cooperare regională cu organizaţii şi 

instituţii în ţări precum: Ungaria, Bulgaria, Cipru, FYROM şi Grecia. 

Acest parteneriat are loc în contextul unui fond nerambursabil european care vizează 

diminuarea dimensiunilor traficului de persoane în scopul exploatării prin muncă din ţările de 

origine, tranzit şi destinaţie. 

Activităţile de afaceri europene efectuate pe durata perioadei de analiză reflectă, pe de o 

parte, angajamentul statelor partenere de a îşi asuma obligaţiile ca State membre pentru a crea şi 

pentru a consolida legislaţia comunitară în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de persoane, 

şi, pe de altă parte, reflectă capacitatea de utilizare a instrumentului de afaceri europene în scopul 

îndeplinirii obiectivului naţional din acest domeniu. 

 

 RECOMANDĂRI 

1. Armonizarea legislaţiilor penale din statele Uniunii Europene pentru a obţine definiţii 

uniforme pentru infracţiunea de trafic de persoane în scopul exploatării sexuale. 

Este necesar ca terminologia să fie cât mai precisă cu putinţă, iar interpretarea făcută şi de 

teoreticieni şi de practicieni să fie uniformă. 

În acelaşi timp, trebuie avută în vedere creşterea încrederii victimelor în instituţii, prin 

intermediul modificării legislaţiei astfel încât să fie interzisă urmărirea penală a victimelor traficului 

pentru faptele ilegale comise drept consecinţă directă a traficării şi să existe asigurarea că legislaţia 

efectivă este implementată, astfel încât să se asigure urmărirea penală şi pedepsirea mai eficace a 

făptuitorilor. 

2. Sporirea capacităţii autorităţilor de aplicare a legii în sensul evaluării, anticipării şi 

reacţiei la evoluţia diferitelor acţiuni penale din domeniul traficului. 

Problema este rodul limitării resurselor umane, financiare sau logistice, ceea ce i-a făcut pe 

anchetatori să folosească aceleaşi practici atunci când se ocupă de infracţiunea de trafic. Când au de 

soluţionat dosare de trafic, anchetatorii trebuie, într-o mare măsură, să se bazeze pe capacităţile lor 

individuale. Ar trebui stimulate în acest domeniu inovaţia şi iniţiativa, prin intermediul utilizării la 

scară largă a instrumentelor moderne şi printr-o abordare transfrontalieră a procedurilor juridice. 

Este necesar să se pună mai mult accentul şi să se acorde o mai mare importanţă exploatării 

prin muncă în Strategia naţională şi în Planul naţional de acţiune pentru combaterea traficului de 

persoane ca o formă de exploatare în creştere. În rapoartele anuale privind traficul de persoane 

trebuie să existe un rezumat special privind exploatarea prin muncă, unde să se semnaleze cauzele, 

formele de exploatare, zonele unde are loc, împreună cu măsurile de prevenire şi de urmărire 

penală.   

3. Îmbunătăţirea modului în care secolectează, se prelucrează şi se analizează datele, dar şi 

al activităţilor de diseminare a informaţiilor de la nivelul instituţiilor responsabile pentru aplicarea 

politicilor din domeniul traficului de persoane. 

Instituţiile care îşi asumă parţial sau nu îşi asumă responsabilitatea de a strânge datele 

relevante din domeniul lor de activitate afectează diseminarea informaţiilor şi evaluarea situaţiei 

privind traficul de persoane, ceea ce înseamnă o capacitate de reacţie redusă faţă de cerinţele de 

raportare în domeniu, ceea ce le afectează calitatea 

4. Schimbul real
148

 de date privind fenomenul traficului de persoane. Variaţia coerenţei şi a 

înţelegerii actului de identificare a problemei traficului de persoane afectează calitatea rapoartelor 
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naţionale/de ţară şi conduce la perceperea greşită a capacităţii instituţionale de reacţie la situaţia 

actuală. 

5. Crearea şi operaţionalizarea instituţiei raportorului naţional, în calitate de observator al 

implicării şi rezultatelor politicilor publice din domeniul traficului, cu autoritatea şi independenţa 

necesare, capacitatea de a evalua şi de a face recomandări cu privire la eficienţa şi durabilitatea 

activităţilor anti-trafic de la nivelul naţional
149

. 

Diferenţele de opinie dintre instituţii şi societatea civilă în ceea ce priveşte rezultatele şi 

direcţiile de acţiune ale efortului pentru prevenirea şi combaterea traficului şi pentru asistenţa 

victimelor adesea nu au efecte pozitive-constructive, în absenţa unei arbitrări echitabile, pe care ar 

putea-o oferi Instituţia Raportorului Naţional. Această arbitrare ar putea conduce la îmbunătăţirea 

coordonării şi la fuzionarea acţiunilor în două segmente sociale, astfel încât activităţile de 

combatere să ajungă la nivelul dorit de eficienţă. 

6. Crearea, operaţionalizarea şi eficientizarea implementării Mecanismului naţional pentru 

identificarea şi referirea victimelor. 

Chiar şi în ţările unde acest mecanism funcţionează de mai mult de 3 ani, s-a observat 

nevoia de completare a actelor normative cu detalii legate de procedura de identificare şi referire a 

victimelor, care ar trebui să reprezinte o procedură operaţională standard; observarea activităţilor de 

repatriere şi referirea victimelor către asistenţă au subliniat faptul că, la nivelul instituţiilor 

responsabile pentru implementarea Mecanismului naţional pentru identificarea şi referirea 

victimelor, prevederile acestui document nu sunt cunoscute adecvat sau există anumite aspecte care 

nu sunt clarificate cu privire la sarcinile legate de identificarea şi referirea din domeniul traficului 

de persoane. 

Lipsa de standarde pentru evaluările de risc cu privire la victimele identificate ale traficului 

de persoane şi de standarde pentru repatrierea asistată a victimelor cauzează întârzieri în ceea ce 

priveşte identificarea măsurilor celor mai adecvate pentru protecţie şi asistenţă. 

Pentru a eficientiza implementarea Mecanismului naţional pentru identificarea şi referirea 

victimelor trebuie sporit nivelul de informare şi de pregătire profesională a personalului răspunzător 

pentru identificare şi referire şi îmbunătăţită cooperarea naţională şi transfrontalieră de la nivelul 

instituţiilor şi dintre instituţii. 

 Mecanismul de referire trebuie să fie „prietenos cu victima”. O altă recomandare se referă la 

nevoia ca reprezentanţii societăţii civile şi cei ai instituţiilor publice să implementeze mecanismul 

într-un mod uniform şi interdependent. 

De asemenea, se recomandă ca lista indicatorilor să fie detaliată şi în funcţie de specificul 

formei de exploatare, inclusiv al exploatării prin muncă. 

Absenţa unor indicatori identificaţi clar cu privire la exploatarea prin muncă duce la 

acţiunile ineficiente ale instituţiilor din punctul de vedere al depistării şi identificării exploatării prin 

muncă. 

Trebuie organizate sesiuni speciale de pregătire pentru personalul implicat în procesul de 

identificare a victimelor exploatate prin muncă, inclusiv pentru reprezentanţii sindicatelor. 

Pentru ca aceste cursuri de pregătire să fie realizate cu succes, trebuie să existe indicatori 

clar definiţi, care vor facilita identificarea cazurilor de trafic de persoane în scopul exploatării prin 

muncă. 

 

1. Repatrierea şi reintegrarea victimei 

În ceea ce priveşte reintegrarea victimelor traficului de persoane, nu există studii 

corespunzătoare în majoritatea ţărilor care să transmită o imagine clară cu privire la succesul şi 

eficienţa Programului de reintegrare instituit. 

Dacă avem în vedere profilul determinat al victimei, familia, ca mediu natural, participă 

foarte mult şi contribuie la recrutarea victimei, constituind un factor de risc. 

                                                 
149

 Conform cerinţelor Directivei 2011/36/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 aprilie 2011 privind 

prevenirea şi combaterea traficului de persoane şi protejarea victimelor acestuia, precum şi de înlocuire a Deciziei-cadru 

2002/629/JAI a Consiliului. 
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Din acest motiv, echipa de resocializare şi de reintegrare ar trebui să petreacă timp pentru a 

analiza cu o atenţie specială familia victimelor. Familia trebuie complet evaluată, la fel ca şi relaţiile 

de familie, pentru a se putea lua o decizie corectă şi în cunoştinţă de cauză privind locul unde 

trebuie repatriată victima şi de unde trebuie începută reintegrarea acesteia. 

Trebuie analizate, de asemenea, şi formele alternative, ca, spre exemplu, familiile de 

asistenţi familiali pentru victimele traficului de persoane. Această formă alternativă necesită 

instruirea specializată anterioară a acestor familii, pentru a şti cum să trateze victima traficului de 

persoane. 

1. Sporirea numărului de centre de adăpost şi îmbunătăţirea orgănizării şi funcţionării 

serviciilor specializate de asistenţă pentru victimele traficului de persoane, inclusiv pentru victimele 

minore. 

Este, de asemenea, nevoie să se consolideze capacităţile personalului din centrele de 

adăpost. Este necesar să se desfăşoare sesiuni de pregătire cu privire la protecţia psiho-socială în 

vederea consolidării încrederii victimei în forţele sale şi a pregătirii acesteia pentru reintegrare.   

2. Dezvoltarea de parteneriate strategice cu statele din regiune, cu Statele membre ale 

Uniunii Europene şi cu ţările terţe, precum şi cu organismele specializate ale UE, dar şi cu statele 

care nu sunt membre ale UE şi organizaţiile internaţionale. 

În ceea ce priveşte cooperarea internaţională, există temeiuri juridice, şi la nivelul bilateral, 

şi la nivelul multilateral, însă în practică există bariere administrative. Acest lucru este adevărat în 

special pentru Mecanismul transnaţional de referire din ţările din Europa de Sud-est, care se 

confruntă cu probleme la nivel operativ, ceea ce împiedică schimbul eficient de informaţii şi 

cooperarea dintre instituţii. 

Pe baza acestor parteneriate, pot avea loc acţiuni comune (schimb de experienţă, comisii 

mixte, vizite de studii, ateliere şi alte tipuri de reuniuni), pentru ca acordurile de cooperare încheiate 

în sensul prevenirii şi combaterii persoanelor traficate pentru exploatarea prin muncă să aibă efecte. 

Ar trebui să constituie o prioritate îmbunătăţirea canalelor de comunicare şi a cooperării 

funcţionale şi interinstituţionale cu statele din Uniunea Europeană, în contextul global al combaterii 

traficului de persoane. 

3. O altă recomandare se referă la nevoia de consolidare a cooperării cu instituţiile 

publice/private, naţionale şi/sau internaţionale care activează în domeniul migraţiei, ocupării forţei 

de muncă, al pregătirii profesionale, pentru promovarea migraţiei legale şi pentru creşterea nivelului 

de conştientizare cu privire la condiţiile de muncă atunci când persoana lucrează în străinătate, 

drepturile fiecărui angajat şi riscurile asociate lucrului în condiţii ilegale.   

4. Pentru eficientizarea şi susţinerea activităţilor de combatere a traficului de persoane de la 

nivelurile naţional şi transfrontalier, atragerea fondurilor externe nerambursabile şi eficientizarea 

utilizării resurselor interne, inclusiv pentru asistenţa psihologică şi financiară a victimelor pe termen 

lung, pentru a le ajuta să se reintegreze în societate; 

5. Recunoaşterea victimelor reprezintă o procedură dificilă şi complicată, în special pentru 

victime, şi, prin urmare, ar trebui să fie efectuată de agenţiile sau organizaţiile pentru drepturile 

omului, ca, spre exemplu, ONG-urile, care vor fi desemnate de stat şi care cooperează cu toate 

serviciile şi autorităţile competente. În acest scop, autorităţile trebuie să sporească încheierea de 

protocoale de colaborare cu ONG-urile, conform prevederilor Planurilor naţionale de acţiune pentru 

combaterea traficului de persoane. În plus, statul ar trebui să analizeze mai îndeaproape posibilitatea 

de furnizare de finanţare substanţială pentru ONG-uri pentru ca acestea să poată efectua această 

sarcină importantă. 

6. Efectuarea de activităţi pentru formarea formatorilor în domeniul prevenirii şi combaterii 

traficului de persoane, pentru creşterea numărului de experţi din instituţiile publice şi private, 

inclusiv a reprezentanţilor societăţii civile, cu accent special pe indicatorii folosiţi în activitatea de 

identificare şi referire a victimelor traficului de persoane, exploatate prin muncă. 

7. Programul pentru coordonarea victimei în cursul procedurilor penale reprezintă un model 

de cele mai bune practici. 

 Experienţa acumulată în decursul implementării prezentului program ar trebui diseminată 
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prin intermediul statelor partenere, având în vedere că adesea, victimele nu deţin decât foarte puţine 

cunoştinţe juridice şi aptitudini de activism, prin urmare, rar se adresează autorităţilor pentru a 

sesiza infracţiunea, iar autorităţile nu au servicii pentru contactarea victimelor, aşa că totul se 

petrece întâmplător. Cooperarea victimelor cu autorităţile şi participarea acestora la procesele 

penale ar trebui încurajată prin introducerea de stimulente în cadrul proceselor, ca, spre exemplu, 

compensarea, alte prestaţii sau protecţia sporită a victimelor care vor depune mărturie. Ar trebui 

combătută la scală largă impunitatea extrem de răspândită pentru munca „la negru”, iar publicul ar 

trebui informat mai mult şi încurajat să depună sesizări şi să trimită victimele suspectate către orice 

agenţie competentă, chiar şi în afara unităţilor de poliţie. 
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CAPITOLUL VII 

ANEXE 

 

 

ANEXA A - LISTA INSTRUMENTELOR JURIDICE PRIVIND TRAFICUL DE PERSOANE ŞI EXPLOATAREA PRIN MUNCĂ 

 
 

Nr. 

crt. 

LISTA INSTRUMENTELOR JURIDICE 

PRIVIND TRAFICUL DE PERSOANE ŞI 

EXPLOATAREA PRIN MUNCĂ 

 

ROMÂNIA 

 

BULGARIA UNGARIA CIPRU GRECIA FYROM 

I. ONU S R S R S R S R S R S R 

1 Convenţia privind sclavia (1926) X X X X X X    X X X 

2 

Convenţia privind sclavia semnată la Geneva în 

data de 25 septembrie 1926 şi modificată prin 

Protocolul la Convenţie 

X X X X    X  X   

3 
Convenţia OIM (Nr. 29) privind munca forţată 

(1930) 
X X X X X X  X N/A N/A X X 

4 
Declaraţia universală a drepturilor omului 

(1948) 
X X X X X X N/A N/A N/A N/A X X 

5 

Convenţia pentru suprimarea traficului de 

persoane şi a exploatării prostituţiei celorlalţi 

(1949) 

N/A N/A X X X X X X X X X X 

6 

Convenţia suplimentară privind abolirea 

sclaviei, a comerţului cu sclavi, a instituţiilor şi 

practicilor asimilate sclaviei (1956) 

  X X X X  X  X X X 

7 
Convenţia OIM nr. 105 privind abolirea muncii 

forţate (1957) 
X X X X    X  X X X 

http://legislationline.org/documents/action/popup/id/7683
http://legislationline.org/documents/action/popup/id/7683
http://legislationline.org/documents/action/popup/id/7683
http://legislationline.org/documents/action/popup/id/7683
http://legislationline.org/documents/action/popup/id/7302
http://legislationline.org/documents/action/popup/id/7302
http://legislationline.org/documents/action/popup/id/7302
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8 
Convenţia internaţională privind drepturile 

civile şi politice (1966)  
N/A N/A X X   X X  X   

9 
Convenţia internaţională privind drepturile 

economice, sociale şi culturale (1966) 
N/A N/A X X   X X X X X X 

10 
Convenţia privind eliminarea tuturor formelor 

de discriminare a femeilor (1979) 
  X X    X X X X X 

11 Convenţia privind drepturile copilului (1989)   X X   X X N/A N/A X X 

12 

Convenţia internaţională privind protecţia 

drepturilor tuturor lucrătorilor migranţi şi a 

membrilor familiilor acestora (1990) 

         X X X 

13 

Convenţia OIM nr. 182 privind interzicerea şi 

acţiunile imediate în sensul eliminării celor mai 

rele forme de muncă prestate de copii (1999) 

X X      X X X X X 

14 

Convenţia împotriva criminalităţii organizate 

transnaţionale (2000) şi protocolul pentru 

prevenirea, suprimarea şi pedepsirea traficului 

de persoane, în special a femeilor şi a copiilor, 

de completare a Convenţiei privind 

criminalitatea organizată transfrontalieră (2000) 

X X X X X X X X   X X 

15 

Protocolul opţional la Convenţia privind drepturile 

copilului, referitor la vânzarea copiilor, prostituţia 

copiilor şi pornografia cu copii (2002) 

X X X X   X X X X X X 

II. CONSILIUL EUROPEI S R S R S R S R S R S R 

16 

Convenţia europeană pentru protecţia 

drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale 

(1950) 

X X X X   X X X N/A X X 

http://legislationline.org/documents/action/popup/id/7681
http://legislationline.org/documents/action/popup/id/7681
http://legislationline.org/documents/action/popup/id/7681
http://legislationline.org/documents/action/popup/id/7681
http://legislationline.org/documents/action/popup/id/7682
http://legislationline.org/documents/action/popup/id/7682
http://legislationline.org/documents/action/popup/id/7682
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17 
Convenţia europeană privind compensarea 

victimelor infracţiunilor violente (1983) 
  X X   X X X N/A X X 

18 
Convenţia Consiliului Europei privind acţiunile 

împotriva traficului de persoane (2005) 
X X X X   X X N/A N/A X X 

III. OSCE S R S R S R S R S R S R 

19 
Decizia nr. 557/Rev.1 OSCE Planul de acţiune 

pentru combaterea traficului de persoane (2005) 
      N/A N/A N/A N/A X X 

20 
Decizia nr. 8/07 privind combaterea traficului de 

persoane în scopul exploatării prin muncă 
      N/A N/A   X X 

IV. UE T T T T T T 

21 
Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii 

Europene (2000/C 364/01) 
 X    X 

22 

Decizia cadru a Consiliului 2002/629/JAI din 19 

iulie 2002 privind combaterea traficului de 

persoane 

X X  X 
 

 
X 

23 

Directiva 2004/81/CE a Consiliului din 29 

aprilie 2004 privind permisul de şedere eliberat 

resortisanţilor ţărilor terţe care sunt victime ale 

traficului de persoane sau care au făcut obiectul 

unei facilitări a imigraţiei ilegale şi care 

cooperează cu autorităţile competente 

X X X X 
 

 
X 

24 

Decizia cadru a Consiliului 2001/220/JAI din 15 

martie 2001 privind poziţia victimelor în cursul 

procedurilor penale 

X X 
 

 
 

 

 
X 

http://ec.europa.eu/anti-trafficking/entity.action?id=d28f300f-a1b0-4f47-9da5-c5d937cfbe3a
http://ec.europa.eu/anti-trafficking/entity.action?id=d28f300f-a1b0-4f47-9da5-c5d937cfbe3a
http://ec.europa.eu/anti-trafficking/entity.action?id=d28f300f-a1b0-4f47-9da5-c5d937cfbe3a
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25 

Decizia cadru a Consiliului 2004/68/JAI din 22 

decembrie 2003 privind combaterea exploatării 

sexuale a copiilor şi a pornografiei cu copii 

X X 
 

 
X 

 

 
X 

26 

Directiva 2004/80/CE a Consiliului din 29 

aprilie 2004 privind despăgubirea victimelor 

infracţionalităţii 

X 
 

X 

 

 
X 

 

 
X 

27 

Decizia cadru a Consiliului 2008/841/JAI din 24 

octombrie 2008 privind combaterea 

infracţionalităţii organizate 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

28 

Directiva 2009/52/CE a Parlamentului European 

şi a Consiliului din 18 iunie 2009 de stabilire a 

standardelor minime privind sancţiunile şi 

măsurile la adresa angajatorilor de resortisanţi 

din ţări terţe aflaţi în situaţie de şedere ilegală 

 

 

 

 

 

 
X  X 

29 

Directiva 2011/92/UE din 15 aprilie 2011 

privind prevenirea şi combaterea traficului de 

persoane şi protejarea victimelor 

 

 
X X 

 

 

 

 
X 

30 

Directiva 2011/36/UE a Parlamentului European 

şi a Consiliului din 5 aprilie 2011 privind 

combaterea abuzului sexual şi exploatării 

sexuale a copiilor şi pornografia infantilă, 

precum şi de înlocuire a Deciziei-cadru 

2004/68/JHA 
  

  

X 

  

  

  

  

  

  

  

  

NOTĂ 

 

S = Semnată 

R = Ratificată 

T = Transpusă 
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 ANEXA B  

ÎNREGISTRAREA DATELOR DE CONTACT ALE PARTENERILOR INSTITUŢONALI 

ŞI NEGUVERNAMENTALI CU COMPETENŢE ÎN CEEA CE PRIVEŞTE 

IDENTIFICAREA ŞI REFERIREA VICTIMELOR TRAFICULUI DE PERSOANE 

 

 

 

 

ROMÂNIA 

DENUMIREA DATELE DE CONTACT 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

Piaţa Revoluţiei, nr. 1 A, sector 1, Bucureşti 

Tel: + 4 021/303 70 80 

Fax: + 4 021/ 264 86 77 

Email: petitii@mai.gov.ro 

Anti-traffiking Helpline - 0800 800 679 

MINISTERUL AFACERILOR 

EXTERNE 

- MISIUNILE DIPLOMATICE ŞI 

OFICIILE CONSULARE - 

Str. Aleea Alexandrescu nr.31,Sector 1, 

Bucureşti. 

Tel: + 4 021/319 21 08 

Tel: + 4 021/319 21 25 

Fax: + 4 021/319 68 62 

E-mail: opinia_ta@mae.ro 

ALTE INSTITUŢII 

IMPLICATE ÎN 

MECANISMUL 

NAŢIONAL 

PENTRU 

IDENTIFICAREA  

ŞI REFERIREA 

VICTIMELOR 

MINISTERUL 

MUNCII, 

FAMILIEI, 

PROTECŢIEI 

SOCIALE ŞI 

PERSOANELOR 

VÂRSTNICE 

Str. Dem I. Dobrescu, nr. 2-4, sector 1, Bucureşti 

Tel: + 4 021/313 62 67 

Fax: + 4 021/ 315 88 12 

E-mail: presa@mmuncii.ro 

MINISTERUL 

EDUCAŢIEI 

NAŢIONALE 

Str. General Berthelot, nr. 28-30, sector 1, 

Bucureşti 

Tel + 4 021/ 405 62 00 

MINISTERUL 

PUBLIC 

Bd. Libertăţii, nr 12, sector 5, Bucureşti 

Tel + 4 021/ 319 38 33 

sesizare@mpublic.ro 

MINISTERUL 

JUSTIŢIEI 

Str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucureşti 

Tel: + 4 0372/ 04 19 99 

Fax: + 4 037/ 204 11 88 

E-mail: relatiipublice@just.ro 

MINISTERUL 

CULTURII 

Bd. Unirii, nr.22, sector 3 Bucureşti 

Tel: + 4 021/ 224 39 47 

E-mail: birouldepresa@cultura.ro 

mailto:presa@mmuncii.ro
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ORGANIZAŢII NE-GUVERNAMENTALE ŞI ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE 

ADPARE 

Str. Pop de Băseşti nr. 49-51, Sc. 2 Ap. 11, 

Sector 2, Bucureşti  

Tel/fax: 021 253 29 04  

adpare@adpare.eu 

AIDROM 

Str. Halmeu nr. 12-14 , Sector 2, CP021118, 

Bucureşti  

Tel: 021 212 48 68, 021 210 46 87, 021 210 07 

98, 0722 804 911, 0751 179 274  

Fax: 021 210 72 55 | aidrom@gmail.com 

ASOCIAŢIA  

„CARITAS” BUCUREŞTI 

Str. Gh. Pripu nr. 22-36, Sector 1, Bucureşti  

Tel: 021/233 21 36  

Fax :021/233 21 34  

caritas@mailbox.ro 

ASOCIAŢIA  

„GENERAŢIE TÂNĂRĂ” 

Str. Molidului nr. 8,Timişoara  

Tel/Fax : 0256/282 320  

office@generatietanara.ro 

CENTRUL PARTENERIAT  

PENTRU EGALITATE 

Bd. Naţiunile Unite nr. 4 Bl. 106, sc. A et 3, ap. 

11, Bucureşti  

Tel: 021 335 41 75, 021 335 41 80  

Fax: 021 335 41 76  

info@cpe.ro  

FUNDAŢIA RAŢIU PENTRU 

DEMOCRAŢIE  

(CENTRUL RAŢIU PENTRU 

DEMOCRAŢIE) 

Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 1, Turda, Jud. Cluj, 

401094  

Tel: + 40 264 317555  

Fax: + 40 264 306350  

E-mail: office@ratiudemocracycenter.org  

www.ratiudemocracycenter.org  

www.notforsale.ro 

CENTRUL ROMÂN PENTRU COPII 

DISPĂRUŢI ŞI EXPLOATAŢI  

SEXUAL - FOCUS 

Str. Biserica Amzei nr. 29, Et III., Sector 1, 

Bucureşti  

Tel: 021/310 31 16, 021/310 02 16, 021/312 51 

16  

Fax: 021 31 27 116  

focus@copiidisparuti.ro 

ORGANIZAŢIA INTERNAŢIONALĂ 

PENTRU MIGRAŢIE 

Bd. Dacia, nr. 89, Sector 1,Bucureşti  

Tel: 021 211 45 65, 021 211 56 57  

Fax: 021 211 44 54  

iombucarest@iom.int 

ORGANIZAŢIA  

„REACHING OUT” PITEŞTI 

Str. Câmpineanu Bl. 2, Sc. C, ap. 14, Piteşti, jud. 

Argeş  

Tel: 0248/282 000  

Mobil: 0733 044 711  

reachingoutrom@yahoo.com 

mailto:office@generatietanara.ro
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ORGANIZAŢIA  

„SALVAŢI COPIII” ROMÂNIA 

Intrarea Ştefan Furtună nr. 3, Sector1, Bucureşti  

Tel/: (+4)021 316 61 76  

Fax: (+4) 021 312 44 86  

rosc@salvaticopiii.ro 

WORLD VISION ROMÂNIA 

Str. Rotaşului nr. 7, Sector 1, Bucureşti  

Tel: 021/222 91 01  

Fax: 021/224 29 72  

rom_office@wvi.org 

 

 

 

BULGARIA 

DENUMIREA DATELE DE CONTACT 

COMISIA NAŢIONALĂ 

PENTRU COMBATEREA 

TRAFICULUI FIINŢE UMANE 

1797 Sofia, 52A 

G.M. Dimitrov blvd, 

floor 1 

Tel: + 359 2 807 80 50 
office@antitraffic.government.bg 

www.antitraffic.government.bg 

MINISTERUL DE INTERNE 
1000 Sofia, 29 

Shesti Septemvri St. 

Tel: + 359 2 982 50 00 

www.mvr.bg 

DIRECŢIA PENTRU 

MIGRAŢIE 

1202 Sofia, 48 

Knyaginya Maria 

Luiza Blvd. 

Tel: + 359 2 982 57 97 

www.mvr.bg 

MINISTERUL AFACERILOR 

EXTERNE 

1113 Sofia, 2 

Aleksandar Jendov 

St. 

Tel: + 359 2 811 94 43 

www.mfa.government.bg 

MINISTERUL MUNCII ŞI AL 

POLITICII SOCIALE 

1051 Sofia, 2 

Triaditza St. 

Tel: + 359 2 811 96 83 

www.asp.government.bg 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
1000 Sofia, 5 Sv. 

Nedelya Sq. 

Tel: + 359 2 981 01 11 

www.mh.government.bg 

MINISTERUL EDUCAŢIEI, 

TINERETULUI ŞI ŞTIINŢEI 

1000 Sofia, 2 Knyaz 

Dondukov Blvd. 

Tel: + 359 2 921 77 99 

www.minedu.government.bg 

AGENŢIA DE STAT PENTRU 

SECURITATE NAŢIONALĂ 

1505 Sofia, 45 

Cherni vrah blvd. 

Tel: + 359 2 814 70 55 

www.dans.bg 

AGENŢIA DE STAT PENTRU 

PROTECŢIA COPILULUI 

1051 Sofia, 2 

Triaditza St. 

Tel: + 359 2 933 90 50 

www.sacp.government.bg 

AGENŢIA DE STAT PENTRU 

REFUGIAŢI 

1618 Sofia, kv. 

Ovcha Kupel, 21A 

Montevideo Str. 

Tel: + 359 2 818 12 04 

www.aref.government.bg 
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PARCHETUL DE PE LÂNGĂ 

CURTEA SUPREMĂ DE 

CASAŢIE 

1040 Sofia, 2 

Vitosha Blvd. 

Tel: + 359 2 921 92 35 

www.vks.bg 

ORGANIZAŢII NE-GUVERNAMENTALE ŞI ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE 

FUNDAŢIA ASOCIAŢIA ANIMUS tel: +  359 2 981 76 86 

CARITAS BULGARIA www.caritas-bg.org 

ORGANIZAŢIA INTERNAŢIONALĂ 

PENTRU MIGRAŢIE DIN BULGARIA 
www.iom.bg 

AVOCATUL POPORULUI DIN 

BULGARIA 
www.ombudsman.bg 

ORGANIZAŢIA INTERNAŢIONALĂ A 

MUNCII DIN BULGARIA 
www.un-bg.bg 

ORGANIZAŢIA PENTRU 

HOMOSEXUALI DIN „GEMINI” 
www.bgogemini.org/bg 

 
 

 

UNGARIA 

DENUMIREA DATELE DE CONTACT 

MINISTERUL  

DE INTERNE 

POLIŢIA 

NAŢIONALĂ 

H-1139 Budapest, Camel st. 4-6. (107, 112) 

Tel: 06 (1) 443-5500 

Linia telefonică a poliţiei naţionale pentru 

martorii la infracţiuni (Stop infracţiunilor) 

Tel: + 36/80/555-111 

www.police.hu/megelozes/telefontanu 

MINISTERUL 

RESURSELOR 

UMANE 

INSTITUTUL 

NAŢIONAL AL 

FAMILIEI ŞI AL 

POLITICII 

SOCIALE 

Tel: 06-80-20-55-20 

email: okit@ncsszi.hu 

www.bantalmazas.hu 

MINISTERUL 

ADMINISTRAŢIEI 

PUBLICE ŞI AL 

JUSTIŢIEI 

SPRIJINUL 

PENTRU 

VICTIME:  

LINIE 

TELEFONICĂ 

DEDICATĂ 

PENTRU 

VICTIMELE 

INFRACŢIUNILOR 

Tel: + 36/80/244-444 

www.kimisz.gov.hu 

http://www.caritas-bg.org/
http://www.iom.bg/
http://www.ombudsman.bg/
http://napred.bg/
http://w.bgogemini.org/
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ORGANIZAŢIA INTERNAŢIONALĂ 

PENTRU MIGRAŢIE 

Tel: + 36/1/4722500 

email: iombudapest@iom.int 

www.iom.hu 

INSTITUTUL DE STUDII JURIDICE A 

ACADEMIEI MAGHIARE PENTRU 

ŞTIINŢE 

http://www.mta-jti.hu 

INSTITUTUL NAŢIONAL DE 

CRIMINOLOGIE 

email: okri@okri.hu 

http://okri.hu 

ORGANIZAŢII NE-GUVERNAMENTALE ŞI ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE 

 

 
 

GRECIA 

DENUMIREA DATELE DE CONTACT 

SEDIUL POLIŢIEI, DEPARTAMENTUL 

ANTI-TRAFIC 

Tel: 210 6977778 

6975229572 

email: dda.anti-trafficking@hellenicpolice.gr 

MINISTERUL 

SĂNĂTĂŢII  

ŞI AL 

SOLIDARITĂŢII 

SOCIALE 

CENTRUL 

NAŢIONAL 

PENTRU 

SOLIDARITATE 

SOCIALĂ 

Tel: 2132039704, 

email: dkoinparemvasi@ekka.org.gr 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 
Tel: 210 3681844 

email: moskoff@mfa.gr 

MINISTERUL JUSTIŢIEI, AL 

TRANSPARENŢEI ŞI AL 

DREPTURILOR OMULUI 

Tel: 210 7767488, 

email: svassiliou@justice.gov.gr 

xpappa@justice.gov.gr. 

MINISTERUL 

MUNCII 

INSPECTORATUL 

ELEN DE MUNCĂ 

Tel: 210 - 3702406-7 

email: dkeath@yeka.gr 

SECRETARIATUL GENERAL PENTRU 

EGALITATEA DINTRE SEXE 

Tel: 210 3315291 - 5 

email: info@isotita.gr 

www.isotita.gr 

ORGANIZAŢII NE-GUVERNAMENTALE ŞI ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE 

ORGANIZAŢIA INTERNAŢIONALĂ 

PENTRU MIGRAŢIE 

Tel: + 302109919040 

email: IOMATHENS2@iom.int 

ONG-UL KLIMAKA 
Olga Theodorikakou, Tel: 210 3417160-2, 

6977034630, email: central@klimaka.org.gr 

ONG-UL CAMPANIA A21 
Maria Stamati, Tel: 6944570864, email: 

maria.s@thea21campaign.org 

http://www.isotita.gr/
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ONG-UL REŢEAUA EUROPEANĂ A 

FEMEILOR 

Mrs. Roumpani, Tel: 2106411449, 6944265261, 

email: nroubani@gmail.com 

ONG-UL ZÂMBETUL COPILULUI 

Ioanna Avloniti, Tel: 210 3306 140, 693 6523 

062, email: international.dept@hamogelo.gr, 

www.hamogelo.gr 

ONG-UL ARSIS 
Dimitra Soumele, Tel: 210 8259880,  

email: arsisathina@gmail.com, www.arsis.gr 

ONG-UL SOLIDARITATEA 
Lekka, Tel: 6937646297,  

email: lekkasofia@yahoo.gr, www.solidarity.gr 

ONG-UL DIOTIMA, CENTRUL DE 

CERCETARE PENTRU FEMEI 

Tel: 210 3244380, email: diotima@otenet.gr, 

www.genderissues.org.gr 

CONSILIUL GRECESC PENTRU 

REFUGIAŢI 

Tel: 210 3800990, email: gcr1@gcr.gr,  

web: www.gcr.gr 

CENTRUL PENTRU APĂRAREA 

DREPTURILOR OMULUI 

Tel: 210 9210977, email: info@kepad.gr,  

web: www.kepad.gr 

 
 

FYROM 

DENUMIREA DATELE DE CONTACT 

MINISTERUL DE INTERNE FYROM 

Strada Dimche Mirchev nr. 9 

E-mail: kontakt@moi.gov.mk, 

Web.www.mvr.gov.mk 

Tel.: +389 (0)2 3 117 222, Fax: (02)3112468 

MINISTERUL MUNCII  

ŞI AL POLITICII SOCIALE 

”Dame Gruev” br.14 

1000 Skopje 

E-mail: mtsp@mtsp.gov.mk 

MINISTERUL JUSTIŢIEI 
”Dimitrie Cupovski”br.9, 1000 Skopje 

www.pravda.gov.mk 

MINISTERUL EDUCAŢIEI 
Mito Hadzi Vasilev Jasmin bb 

E-mail contact@mon.gov.mk 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
str. “ 50- division No 6 

E-mail: kabinet@zdravstvo.gov.mk 

PARCHETUL PUBLIC PENTRU CRIMA 

ORGANIZATĂ  

ŞI CORUPŢIA 

bul.”Krste Misirkov” bb 

1000 Skopje 

TRIBUNALUL DIN SKOPJE 1 
bul.”Goce Delcev “ bb 

1000 Skopje 

mailto:kontakt@moi.gov.mk
http://www.mvr.gov.mk/
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E-mail: osnoven1s@yahoo.com 

ORGANIZAŢII NE-GUVERNAMENTALE ŞI ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE 

ONG-UL „POARTA DESCHISĂ -LA 

STRADA” DIN SKOPJE 

Adresa: “Sava Kovacevic” 1a  

P.fah 110, 1000, Skopje 

E-mail:lastrada@lastrada.org.mk 

ONG-UL „PENTRU O COPILĂRIE 

FERICITĂ” DIN SKOPJE 

Adresa: Petar Georgiev 74, 

1000 Skopje 

Email:www.happy-childhood.com.mk 

OIM-MISIUNEA DIN SKOPJE 

Adresa: Ilindenska 9  - Skopje 

p.fah 1000 Skopje 

e-mail: iomskopje@iom.int 

ICMPD 

Adresa: Blvd. Goce Delcev bb,: 

 MTV Building, 8th Floor 

1000 Skopje 

Email: www.icmpd.org melita.gruevska-

graham@icmpd.org 

 

 

 

CIPRU 

DENUMIREA DATELE DE CONTACT 

MINISTERUL DE INTERNE 

1453 Nicosia - Cyprus 

Tel.: + 357 22867879 - Fax: + 357 22867724 

Email: achristodoulidou@papd.mof.gov.cy –  

Website: www.moi.gov.cy 

MINISTERUL MUNCII ŞI AL 

ASIGURĂRILOR SOCIALE 

7 Byron Avenue  

1463 Nicosia - Cyprus 

Tel: + 357 22401600 - Fax: + 357 22670993 

Email: administration@mlsi.gov.cy –  

Website: www.mlsi.gov.cy 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

1 Prodromou & Chilonos Street 17 

1448 Nicosia - Cyprus 

Tel: + 357 22605300/301 - Fax: 00357 22772238 

Email: perm.sec@moh.gov.cy –  

Website: www.moh.gov.cy 

MINISTERUL JUSTIŢIEI ŞI AL 

ORDINII PUBLICE 

SEDIUL POLIŢIEI 

1478 Nicosia - Cyprus 

Tel: + 357 22808080 - Fax: + 357 22808597 

Email: police@police.gov.cy –  

Website: www.police.gov.cy 

mailto:lastrada@on.net.mk
http://www.icmpd.org/
mailto:achristodoulidou@papd.mof.gov.cy
http://www.moi.gov.cy/
mailto:administration@mlsi.gov.cy
http://www.mlsi.gov.cy/
mailto:perm.sec@moh.gov.cy
http://www.moh.gov.cy/
mailto:police@police.gov.cy
http://www.police.gov.cy/
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BIROUL JURIDIC AL REPUBLICII 

CIPRU 

1 Apelli Street 

1403 Nicosia - Cyprus 

Τel: + 357 22889100 - Fax: + 35722665080 

Email: att.gen@law.gov.cy - Website: 

www.law.gov.cy 

AVOCATUL POPORULUI (COMISARUL 

ADMINISTRAŢIEI) 

ERA House, 2 Diagorou Street, 1097 Nicosia, 

Cyprus 

Tel: + 357 22 405500 - Fax: + 357 22 672881 

Ε-mail: ombudsman@ombudsman.gov.cy –  

Website: www.ombudsman.gov.cy 

ORGANIZAŢII NE-GUVERNAMENTALE ŞI ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE 

KISA – ACTIUNEA PENTRU 

EGALITATE, SPRIJIN, ANTIRASISM 

Strada  Arsinoes nr. 48, Partea veche a Nicosiei 

Tel.: 22878181 – Fax: 22773039 

Email: kisa@kisa.org.cy – Website: 

www.kisa.org.cy 

INSTITUTUL MEDITERANEAN 

PENTRU STUDII PRIVIND 

DISCRIMINAREA BAZATĂ PE SEX 

(MIGS) 

46 Makedonitissas Avenue, P.O.Box 24005, 

1703 Nicosia, Cyprus 

Tel: +  357 22352311 (ext.115) Fax: + 357 

22353682 

Email: info@medinsgenderstudies.org - Website: 

www.medinstgenderstudies.org 

CYPRUS STOP TRAFFICKING 

Tel: + 357 22771063 

Email: info@cyprusstoptrafficking.com +  

cyprus.stop.trafficking@gmail.com 

STIGMA - ORGANIZAŢIA PENTRU 

PROTECŢIA VICTIMELOR 

EXPLOATĂRII SEXUALE 

Tel: + 357 25770238 opvsaestigma@gmail.com 

Email: opvsaestigma@gmail.com 

 

mailto:att.gen@law.gov.cy
http://www.law.gov.cy/
mailto:ombudsman@ombudsman.gov.cy
http://www.ombudsman.gov.cy/
mailto:kisa@kisa.org.cy
http://www.kisa.org.cy/
mailto:info@medinsgenderstudies.org
http://www.medinstgenderstudies.org/
mailto:info@cyprusstoptrafficking.com
mailto:cyprus.stop.trafficking@gmail.com
mailto:opvsaestigma@gmail.com
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 ANEXA C 

 LISTA CRITERIILOR/INDICIILOR PENTRU IDENTIFICAREA POSIBILELOR 

VICTIME ALE TRAFICULUI DE PERSOANE ÎN SCOPUL EXPLOATĂRII PRIN 

MUNCĂ
 150

 

 

 

PERSOANELE CARE AU FOST TRAFICATE ÎN SCOPUL EXPLOATĂRII PRIN 

MUNCĂ POT: 

 Trăi în grupuri, în acelaşi loc unde muncesc şi nu pot părăsi acest loc decât foarte rar, dacă 

li se permite vreodată 

 Locui în spaţii dărăpănate, improprii pentru locuit, cum ar fi clădirile agricole sau halele 

industriale 

 Să nu fie îmbrăcate adecvat pentru ceea ce trebuie să facă: de exemplu, e posibil să nu aibă 

echipament de protecţie sau haine călduroase 

 Să primească de mâncare doar resturi 

 Să nu primească nici un ban în schimbul muncii prestate 

 Să nu aibă contract de muncă 

 Lucra după un program extrem de îndelungat 

 Depinde de angajator pentru mai multe servicii, inclusiv muncă, transport şi cazare 

 Să nu îşi poată alege unde se cazează 

 Să nu părăsească niciodată sediul unde lucrează în absenţa angajatorului 

 Să nu aibă permisiunea de a circula liber 

 Să facă obiectul unor măsuri de securitate menite să nu li se permită să îşi părăsească locul 

de muncă 

 Să fie amendate pentru a fi disciplinate 

 Să facă obiectul insultelor, abuzurilor, ameninţărilor sau violenţei 

 Să nu aibă pregătirea elementară şi să nu deţină permisele profesionale adecvate 

 

ŞI URMĂTOARELE AR PUTEA INDICA, DE ASEMENEA, CĂ PERSOANELE AU 

FOST TRAFICATE ÎN SCOPUL EXPLOATĂRII PRIN MUNCĂ: 

 Anunţurile au fost postate în limba/ limbile 

 Nu există indicatori privind sănătatea şi siguranţa la locul de muncă 

 Angajatorul sau administratorul nu poate să prezinte documentele necesare pentru 

angajarea lucrătorilor din alte ţări 

 Angajatorul sau administratorul nu poate să prezinte evidenţe cu privire la salariile plătite 

lucrătorilor 

 Echipamentul de sănătate şi siguranţă este de o calitate scăzută sau lipseşte 

 Echipamentul este proiectat sau a fost modificat pentru a putea fi folosit de copii 

 Există dovezi că au fost încălcate legile muncii 

 Există dovezi că lucrătorii trebuie să plătească pentru ustensilele folosite, pentru mâncare 

sau cazare sau că aceste cheltuieli le sunt deduse din salarii 

                                                 
150

Lista a fost alcătuită de Organizaţia Internaţională a Muncii, iar tema a fost menţionată în acest studiu de d-na 

Sanija BURAGEVA - FYROM. 
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