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Exploatarea sexuală a femeilor, şi nu numai, este în continuare una din cele mai cunoscute şi întâlnite forme de 
exploatare în rândul victimelor traficului de persoane. Prezenta analiză poate deveni suport în demersurile 
instituţionale şi naţionale de identificare a factorilor şi cauzelor care amplifică şi determină apariţia unui astfel de 
fenomen, prin evidenţierea unor caracteristici socio-demografice ale populaţiei de victime identificate în 
perioada 01.01.2012-30.06.2013 și a aspectelor relaționate experienței de trafic.  

Nu avem pretenţia de exhaustivitate asupra factorilor şi cauzelor acestui tip de trafic în cuprinsul materialului, 
deoarece această diagnoză ar trebui să fie însoţită de analize punctuale privind modurile de operare ale reţelelor 
de criminalitate organizată sau de strategiile adoptate de traficanţi în determinarea şi manipularea victimelor şi 
de evaluarea cererii de servicii prestate de victimele traficului de persoane în variatele pieţe şi arii de muncă. 

În primul rând, această formă de exploatare este strâns legată de apartenenţa la gen. Majoritatea victimelor sunt 
persoane de gen feminin. În atragerea şi persuadarea pentru această formă de exploatare, recrutorii îşi aleg 
viitoarele victime din cercul de cunoştinţe, prieteni sau chiar soţia sau partenera de viaţă. Relația de încredere 
existentă este în avantajul acestora, fiindu-le foarte uşor să le convingă cu propuneri de muncă sau chiar cu 
ofertarea unor situaţii de practicare a prostituției. 

Ponderea victimelor identificate în perioada 01.01.2012-30.06.2013, exploatate sexual, a fost de 49% din totalul 
populaţiei de victime. Faţă de perioada anterioară (01.01.2011-30.06.2013) nu se poate observa o modificare 
semnificativă a ponderii victimelor exploatate astfel, totuşi se poate observa un uşor trend descendent, diferenţa 
fiind de doar 4%. 

Conform datelor implementate în SIMEV, exploatarea sexuală s-a consumat în diferite modalităţi, astfel 299 
victime au fost exploatate în locuinţe, 190 victime au fost exploatate în stradă, 131 au fost exploatate în cluburi, 
49 în hoteluri, 40 în bordeluri şi 24 au fost exploatate în alte situaţii. 

 

Exploatarea sexuală poate avea loc în diferite forme, după cum graficul redă experiențele victimelor identificate. 

Experiențele de trafic și traumele suferite de către victime sunt dependente și de spațiul în care aceastea se 

desfășurau. Experiențele traumatizante de exploatare sexuală pe stradă pot fi amplificate de factori 

meteorologici, de condițiile în care aveau loc actele sexuale, căutarea și atragerea continuă de noi clienți pentru 
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a satisface cerințele sau impunerile financiare ale traficantului. Chiar și în acest moment, similitudinile infacțiunii 

de trafic de persoane cu principiile economiei de piață sunt mai mult decât evidente: fiecare victimă are un 

targhet de atins, iar atingerea sau nu a lui, duce la recompensă sau pedeapsă.  

 

Ponderea victimelor de gen feminin în rândul populaţiei de victime exploatate sexual este covârşitoare, astfel 
97,6% au fost de sex feminin. Distribuţia de vârstă subliniază faptul că minorii sunt mai vulnerabili la recrutarea 
în vederea exploatării sexuale decât majorii, ponderea minorilor fiind în perioada de referinţă de 55%.  
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Media vârstei victimelor exploatate sexual este mai mică  decât media populației generale de victime ale 

traficului de persoane, probabil datorită specificului acestei activități infracționale. În primul rând, cu cât 

victimele sunt mai tinere cu atât șansele de profit sunt mai mari datorită cererii de servicii sexuale acordate de 

către persoane tinere cât și datorită naivității specifice adolescenților și  tinerilor, făcându-i pe aceștia mai ușor 

de persuadat și manipulat  în momentul recrutării. 

 

Majoritatea victimelor sunt abordate direct de către recrutor cu promisiunea unor locuri de muncă în străinătate 

sau chiar cu promisiunea practicării prostituției, pe teritoriile altor state. Odată ajunse în statele de destinație, 

indiferent de promisiunea inițială făcută acestora, urmează momentele în care victimele realizează adevăratul 

motiv pentru care au fost sprijinite să ajungă statul de destinație, și condițiile pe care vor trebui să le satisfacă 

ulterior. Ridicarea documentelor de identitate, aplicarea de corecții fizice, amenințarea fizică și psihologică, 

privarea de mijloacele de subzistență sunt acțiuni luate de către traficanți în vederea supunerii acestora.  
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Identificarea acestor infracțiuni e cu atât mai greu de realizat, cu cât, numai după  investigații minuțioase, 

observații și audieri ale actorilor implicați poate fi stabilit mecanismul și modul în care victimele performau 
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această activitate. De multe ori, victimele, aflate în continuare sub influența traficanților, sub imperiul fricii și 

terorii, pot declara în continuare că aleg să facă această activitate de bună voie și că nimeni nu profită de pe 

urma activităților proprii de prestare servicii sexuale. Perseverența, consecvența și continuarea activităților 

investigative precum și cooperarea internațională cu scopul culegerii informațiilor și sprijinirii victimelor traficului 

de persoane pot contribui la demersul de identificare dar și recuperare și reintegrare a victimelor acestei forme 

de exploatare, și nu numai.  

Rata retraficării este cea mai mare în cazul acestei exploatări. Din totalul victimelor retraficate (50), identificate 

în perioada de referință, 39 au fost exploatate sexual.  

Dintre factorii care contribui la apariția și manifestarea acestui fenomen putem menţiona,  lipsa suportului social 

şi întoarcerea în mediul de risc, stigmatizarea socială specifică exploatării sexuale care poate conduce la un grad 

scăzut de respect de sine, lipsa perspectivelor viabile si mirajul unor câștiguri relativ uşor de obţinut, carenţe 

educaționale (69% au maxim studii gimnaziale) sau lipsa experienţei de viaţă (54% din totalul victimelor 

exploatate sexual sunt minori) și lipsa informării. 

Mediul de proveniență 

 

 

La nivelul populației totale de victime exploatate sexual în perioada analizată, distribuția pe medii de proveniență 

nu prezintă o vulnerabilitate crescută în rural sau urban, existând o balanță aproape perfectă a mediilor de 

proveniență în rândul populației de victime identificate.  

Se constată în perioada analizată că cele mai multe victime au provenit din județe precum Dolj, Brașov, Argeș, 
Olt, Galați, Botoșani și altele, dimensiunea la nivel național fiind prezentată în harta de mai jos: 
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Destinație 

Ponderea traficului intern-extern este de 58% intern și 42% extern. Principalele destinații externe ale acestei 

forme de exploatare au fost Italia, Germania, Spania și alte state europene prezentate grafic în harta de mai jos: 
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