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Pentru luna mai a anului 2009, la nivelul Sistemului Naţional Integrat de 

Monitorizare şi Evaluare a Victimelor Traficului de Persoane au fost înregistrate un 
număr de 13 victime ale traficului de persoane, 7 femei şi 6 bărbaţi dintre care două 
victime minore. Mediul de provenienţă majoritar al victimelor identificate în această 
lună continuă să fie cel urban cu 7 victime. 

În ceea ce priveşte judeţele de provenienţă al acestor victime, distribuţia este 
prezentată în figura de mai jos: 

 
Pentru luna mai a acestui an, aşa cum se observă din figura de mai sus 

principalele judeţe sursă, cu un număr de 3 victime au fost Sibiu şi Bihor. 
În ceea ce priveşte vârsta victimelor identificate, acestea continuă să se încadreze în 
categoriile 18-25 ani cu 5 victime şi 26-40 ani cu 4 victime; restul victimelor s-au 
încadrat la categoriile de vârstă 14-17 ani şi 41-60 de ani cu câte 2 cazuri.   
Recrutarea acestor victime a fost efectuată de către persoane necunoscute acestora 
(pentru 5 cazuri), de către cunoştinţe sau prieteni pentru alte 5 cazuri, de către vecini 
pentru două dintre cazuri şi o singură victimă a fost recrutată de o rudă care nu era de 
gradul I. Pentru atragerea victimelor recrutorii au folosit diverse metode; 10 dintre cele 
13 victime au fost înşelate pe motivul unei oferte de muncă în străinătate în timp ce 
restul de 3 victime au fost manipulate şi înşelate prin promisiuni de călătorie, ofertă de 
muncă în ţară şi căsătorie de convenienţă. 
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    Aşa cum se observă din graficul 
alăturat, majoritatea victimelor 
exploatate au finalizate studiile 
elementare, următoarea categorie de 
educaţie fiind aceea cu studii liceale.  

Şi în această lună continuă tendinţa de exploatare sexuală a victimelor de sex feminin, 
cu un număr de 5 victime (dintre care două minore) 3 exploatate în stradă şi două în 
locuinţe private. Pentru cele 4 victime exploatate prin muncă forţată, 3 au fost 
exploatate în agricultură iar una în servicii hoteliere. În această lună, un număr 
reprezentativ la total au fost exploatate în cerşetorie (3 victime) cu destinaţia Grecia iar 
pentru o victimă exploatarea nu s-a produs existând însă tentativa la infracţiunea de trafic 
de persoane. 
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Destinaţia exploatării a fost majoritar externă, un singur caz fiind exploatat în 
România, aşa cum se observă din graficul de mai jos: 
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Pentru majoritatea acestor victime (11) ţara de identificare a fost România  prin 
structurile teritoriale de combatere a criminalităţii organizate, iar pentru două victime 
identificarea a fost realizată de către structurile competente de aplicare a legii în Irlanda şi 
Spania pentru acestea returnarea fiind efectuată cu spijinul ambasadelor româneşti. 

Având în vedere că programul de coordonare a victimelor martori, funcţionează şi 
este în continuare implementat cu participarea atât a personalului din Centrele Regionale 
ANITP, care intră în contact permanent cu victimele traficului cât şi a celorlalţi specialişti 
de pe această linie de muncă (poliţişti, procurori, asistenţi sociali) 10 victime s-au 
implicat în procesul penal ca parte vătămată, o victimă este martor în procesul 
penal iar restul victimelor nu s-au implicat  în aceste demersuri.  

Având în vedere că victimele suferă abuzuri de ordin atât fizic cât şi psihic în 
perioada exploatării, o dată ieşite din această stare au nevoie de recuperare psihică, 
juridică, fizică, medicală, socială care poate fi oferită de instituţii publice sau private 
specializate. În urma referirii victimelor către aceste instituţii specializate, 4 au refuzat 
asistenţa oferită,  câte două victime au fost referite către ONG-uri şi instituţii 
publice, 2 au ales să  se întoarcă în familia de provenienţă iar pentru 3 cazuri nu se 
cunosc aceste detalii. 

 


