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Introducere 

Rata victimizării prin trafic de persoane calculată în 2012, la o populaţie totală 

estimată la 01 aprilie 2012 a României de 18 916 7351 este de 5,50 spre deosebire de 5,46 

în 2011. 

În acelaşi timp, ponderea victimelor traficate din cele identificate a fost de 54% în 

2012, în scădere cu 4 procente faţă de anul anterior. 

Următoarea analiză nu are un caracter exhaustiv, acesta fiind primul an prin care se 
doreşte prezentarea în special a tendinţelor şi a fluxului traficului de persoane, analizarea 
aprofundată a specificităţilor fenomenului făcând obiectul studiilor şi cercetărilor 
întreprinse dar și a celor ulterioare realizate de ANITP şi partenerii instituţionali.  
Indicatori socio-demografici relevanți au fost fost analizați alături de indicatori care 
descriu acțiunile prin care traficul de persoane are loc în și din România. 

Analizele realizate de ANITP pe populaţia de victime identificate în anul 2012 indică 

faptul că, în cazul exploatării sexuale, vulnerabilitatea, în rândul tinerelor cu vârste 

cuprinse între 14 şi 25 ani, este crescută.  

Mai mult de jumătate dintre aceste victime sunt exploatate pe teritoriul ţării 

noastre. Recrutarea are loc odată cu prezentarea ofertei, legată, în special, de asigurarea 

condiţiilor de practicare a prostituţiei sau de oferirea unui loc de muncă. Recrutorul este 

de cele mai multe ori cunoscut al victimei. 

Adulţii, în special de gen masculin, cu vârste cuprinse între 18-40 de ani, sunt 

vulnerabili la exploatarea prin muncă. Aceştia, sub promisiunea unor locuri de muncă în 

străinătate sau în ţară, sunt manipulaţi cu contracte de muncă fără valoare juridică, de 

către administratorii unor firme fictive, cu avantajele nete ale muncii peste hotare. Odată 

ajunşi la destinaţie, constată inadvertenţa între promisiuni şi realitate, fiind constrânşi, 

prin diferite forme (restricţionarea libertăţii de mişcare, privarea de mijloacele de 

subzistenţă, îndatorarea sau reţinerea actelor de identitate), să se supună exploatării. 

Mediul urban apare predominant în rândul acestor victime. 

O altă categorie de persoane vulnerabile la trafic şi exploatare de orice fel (sexuală, 

muncă sau cerşetorie), în special prin obligarea la cerşetorie, este reprezentată de 

cetăţenii cu dizabilităţi, care nu au surse de venit sau care nu sunt beneficiari ai unei 

forme de protecţie socială și care ajung sub influenţa traficanţilor, în imposibilitatea de a 

percepe pericolul sau exploatarea (dizabilităţi psihice) sau de a reacţiona la aceasta 

(dizabilităţi fizice). În ţara de destinaţie, traficanţii le confiscă însă câştigurile, iar 

condiţiile de viaţă şi în care performarea sarcinilor are loc sub imperiul obligativităţii 

trimit victimele într-o lume înconjurată de degradare, dezumanizare şi promiscuitate. 

Victimele minori, a căror pondere în total a înregistrat aprox 36% din totalul 

victimelor identificate, sunt vulnerabili la exploatarea de orice fel. Mai mult decât atât, 

fetele cu vârstele cuprinse între 10-17 ani ajung victime ale exploatării sexuale atât în 

trafic extern, însă în acest an, în special intern. Cele mai multe victime provind din familii 

biparentale şi urmau o formă de învăţământ la momentul intrării în trafic. 
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Aspecte metodologice 

Pentru o evaluare cât mai adecvată a parametrilor de apariţie şi consumare a traficului, a 

caracteristicilor victimelor, precum şi a modului şi timpului de identificare a acestora, analiza 

indicatorilor statistici se va realiza prin raportarea cifrelor atât a victimelor identificate cât şi a 

victimelor traficate. Este primul an în care, se doreşte trecerea la modul de raportare şi analizare 

a statisticilor privind populaţia victimelor traficate in intervalul analizat, abordare, care ar putea 

oferi o imagine nealterată în timp sau de intervenţia altor factori externi a fenomenului 

traficului de persoane din perspectivă victimologică. Raportarea şi a numărului de victime 

traficate în cursul acestui an este indicator de importanţă deosebită pentru evaluarea adecvată a 

fenomenului şi a tendinţelor de manifestare a acestuia. 

Deoarece decizia de a prezenta, prin paralelism, analiza populaţiei victimelor identificate 

şi traficate a condus la creşterea în volum  a capitolului dedicat analizei statistice, compromisul 

de a prezenta cât mai succint anumiţi indicatori a fost asumat de către echipa de redactare a 

Raportului. 

Victima identificată, în sensul prezentului raport, desemnează orice persoană fizică 

vătămată despre care există informaţii că a fost supusă infracţiunilor privind traficul de 

persoane prevăzute de Legea nr. 678/2001, cu modificările şi completările ulterioare, care a fost 

identificată de autorităţile judiciare în anul de raportare şi pentru care traficarea sau experienţa 

de trafic a avut loc ori în anul de raportare ori în ani anteriori; 

Victima traficată, în sensul prezentului raport, desemnează orice persoană fizică 

vătămată despre care există informaţii că a fost supusă infracţiunilor privind traficul de 

persoane prevăzute de Legea nr. 678/2001 pentru prevenirea şi combaterea traficului de 

persoane, cu modificările şi completările ulterioare, care a fost identificată de autorităţile 

judiciare în anul de raportare şi  traficată în cursul aceluiaşi an; 

Pentru reliefarea celor spuse, următoarea formulă poate explicita în termeni matematici, 

întregul proces de raportare şi analiză a victimelor identificate şi traficate: 

 

Total victime identificate  în anul 2012=  

Victime traficate în anul 2012 +Victime traficate în ani anteriori şi 

identificate în anul 2012 
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Analiza situaţiei victimelor traficului de persoane în anul 2012 

 

Dinamica populaţiei victimelor 

Anul de 

identificare 

Număr victime 

identificate 

TENDINŢA 

comparativă cu 

anul anterior 

Număr victime 

traficate 

TENDINŢA 

comparativă cu 

anul anterior 
2012 1041 

 

 

  -1% 
 554 

  -9%  

2011 1048 
  -9%   

606 
-3%  

2010 1154 
  +32,5%  

626 
+94,5%  

2009 780 

   -37%   
322 

+0,4%  

2008 1240 

 

 321  

 

IDENTIFICATE 2012 

1. Dinamica anuală 
           Dinamica numărului victimelor traficului de 

persoane  identificate în ultimii ani prezintă menţinerea 

tendinţei constant  descendente a numărului victimelor 

traficului de persoane identificate anual. Astfel, în 2012 au 

fost identificate 1041 de victime, cu 7 victime mai puţin 

decât anul anterior şi cu 113 mai puţine faţă de 2010.  

          Din  totalul victimelor traficului de persoane 

identificate în ţara noastră în anul 2012, ponderea 

cetăţenilor străini este foarte mică, fiind identificate 4 

victime de altă cetăţenie. 

2. Gen si vârstă 

323

348

43

327

ma j or i mi nor i

Distribuţia pe vârstă şi gen

feminin

masculin

 
Ponderea victimelor in funcţie de apartenenţa la gen 

prezintă 65%  persoane de gen masculin şi 35% persoane 

de gen feminin. 

Vârsta medie a victimelor identificate a fost de 24 de ani, 

însă se constată o vulnerabilitate crescută la vârsta de 17 

ani, la această vârstă înregistrându-se cea mai mare 

frecvenţă în rândul victimelor. 

În cazul victimelor de gen feminin, vârsta observată cu cel 

mai mare risc de a fi traficată este de 21 de ani. Riscul 

femeilor de a fi traficate scade foarte mult sub vârsta de 14 

ani şi peste vârsta de 25 de ani.  

Vârsta cu cel mai mare risc de a fi victimizat în trafic în 

rândul persoanelor de gen masculin este observată în acest 

an la 31 de ani, vârsta cu cea mai mare frecvenţă fiind cea 

de 30 de ani. Riscul de a fi victimizat în cazul persoanelor 

de gen masculin scade sub vârsta de 19 ani şi peste vârsta 

de 43 de ani. 

TRAFICATE 2012 

1. Dinamica anuală 
Dinamismul şi controlul fenomenului infracţional al 

traficului de persoane în România măsurat prin raportarea 

la populaţia victimelor traficate în 2012 îmbunătăţeşte 

cunoaşterea naturii şi răspândirii traficului de persoane în şi 

din România,  

Astfel, 554 de victime au fost traficate în 2012, cu 52 de 

victime mai puţin faţă de anul anterior şi cu 72 de victime 

mai puţin faţă de 2010. În anul evaluat nu au fost 

identificate victime de altă cetăţenie decât cea română. 

 

2. Gen si vârstă 

139

173

30

212

majori minori

Distribuţia pe vârstă şi gen

feminin

masculin

 
Distribuţia pe gen a victimelor traficate arată că 69% sunt 

de gen masculin şi 31% sunt de gen feminin. 

Vârsta medie a victimelor traficate a fost de 23 de ani,  cu 

cele mai multe victime având 17 ani.  

La victimele de gen feminin, se observă că vârsta cu cel 

mai mare risc de trafic este de 20 de ani. Riscul femeilor de 

a fi traficate scade foarte mult sub vârsta de 14 ani şi peste 

vârsta de 25 de ani. Se observă că vulnerabilitate mare la 

trafic au femeile cu vârsta între 13 şi 27 de ani.  

În rândul victimelor de gen masculin se observă că vârsta 

cu cel mai mare risc de victimizare este de 31 de ani, vârsta 

cu cea mai mare frecvenţă fiind cea de 17 ani. Se observă 

că vulnerabilitate mare la trafic au persoanele de gen 

masculin cu vârsta între 17 şi 45 de ani.  
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Fig: Piramida varstelor pentru victimele identificate in 2012 

 

 Minori 
Ponderea minorilor în totalul victimelor identificate a fost 

în 2012 de 35,5%. Dintre aceştia, o proporţie covârşitoare 

au fost fete (88%).  

În ceea ce priveşte vârsta acestora, cei mai mulţi au fost 

adolsescenţi cu vîrstele cuprinse între 14-17 ani. 

Distribuţia pe mediul de provenienţă nu prezintă o 

vulnerabilitate crescută în funcţie de apartenenţa la mediu 

în rândul minorilor. 

Conform datelor disponibile privind nivelul de educaţie se 

pare că majoritatea acestora urmau o formă de învăţământ 

la momentul intrării în trafic, cei mai mulţi fiind înscrişi în 

nivelul gimnazial de educaţie. Cei mai mulţi dintre minori 

proveneau din familii biparentale sau monoparentale, foarte 

puţini provenind din sistemul de protecţie a copilului sau 

din categoria copiilor străzii. 

Acţiunea de recrutare a minorilor în trafic se pare că a fost 

realizată în cele mai multe situaţii de către prieteni sau 

cunoştinţe ale minorilor, ponderea acestora astfel recrutaţi 

de 57% demonstrând în continuare influenţa ridicată la 

promisiunile mincinoase venite din partea unor persoane 

care pozează în apropiaţi sau chiar prieteni. 

Cei mai mulţi dintre minorii identificaţi au fost înşelaţi cu 

promiterea unor condiţii mai bune de practicare a 

prostituţiei sau cu promisiunea unor locuri de muncă în ţară 

sau străinătate. 

Relaţia de dependenţă între apartenenţa la gen şi forma de 

exploatare evidenţiată prin ponderea extrem de ridicată a 

minorilor exploataţi sexual (75%). Deşi printr-o cazuistică 

redusă, minorii traficaţi în 2012 au fost exploataţi şi prin 

muncă forţată, în special în agricultură, obligarea la 

reprezentări pornografice,  comiterea de furturi sau 

practicarea cerşetoriei. 

 

Principala destinaţie a traficului cunoscută în rândul acestei 

categorii de victime a fost România, având o pondere de 

82%  din totalul minorilor victime. 

Principalele destinaţii externe au fost Italia (30 de victime), 

Germania (9 victime) şi Grecia (8 victime). 

 

 

 

 
Fig: Piramida varstelor pentru victimele traficate in 2012 

 

 Minori 
În anul 2012, minorii au avut o pondere de 44% din totatul 

victimelor traficate. O proporţie covârşitoare din aceştia au 

fost fete (88%). 

Cu privire la vârstă, se observă că cei mai mulţi au fost 

adolsescenţi cu mai mare de 14 ani. 

 Mediul de provenienţă nu este un indicator relevant pentru 

a scoate în evidenţă vulnerabilitatea pe criteriul 

provenienţei la minori. 

Datelor disponibile privind nivelul de educaţie ne arată că 

majoritatea acestora urmau o formă de învăţământ la 

momentul intrării în trafic, cei mai mulţi fiind înscrişi în 

nivelul gimnazial de educaţie. Cei mai mulţi dintre minori 

proveneau din familii biparentale sau monoparentale, foarte 

puţini provenind din sistemul de protecţie a copilului sau 

din categoria copiilor străzii. 

Recrutarea minorilor înt trafic se pare că s-a produs, în cele 

mai multe situaţii, prin intermediul prietenilor sau 

cunoştinţelor acestora, ponderea minorilor astfel recrutaţi 

de 55% demonstrează că, în continuare, minorii sunt 

influenţaţi uşor prin promisiuni mincinoase venite din 

partea persoanelor care pozează în apropiaţi sau prieteni. 

Cele mai întâlnite condiţii de recrutare, în raândul 

minorilor traficaţi în 2012, au fost asigurarea unor condiţii 

mai bune de practicarea prostituţiei sau promisiunea unui 

loc de muncă mai bine plătit în ţară sau în străinătate. 

În rândul minorilor traficaţi în 2012 se poate identifica o 

legătură de cauzalitate între apartenenţa la gen şi forma de 

exploatare, legătură evidenţiată prin ponderea foarte 

ridicată a minorilor exploataţi sexual(77%). Chiar dacă 

cazuistica anului 2012 a fost redusă pentru minorii traficaţi 

şi exploataţi prin muncă, în special în agricultură, obligarea 

la reprezentaţii pornografice, comiterea de furturi sau la 

practicarea cerşetoriei. 

Conform datelor disponibile cu privire la victimele traficate 

în anul 2012 , principala destinaţie a traficului în rândul 

acestei categorii de victime a fost România, având o 

pondere de 87%  din totalul minorilor victime. 

Principalele destinaţii externe au fost Italia (14 de victime), 

Germania (5 victime), Spania şi Franţa (câte 4 victime). 
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  Adulţi 
Victimele adulte au o distribuţie majoritară în rândul 

victimelor traficate în 2012, cu o pondere de 64,5%. 

Distribuţia pe gen este similară.  

Nivelul de educaţie al acestor victime se situează între 

ciclul primar, gimnazial şi liceal, ponderea victimelor fără 

educaţie fiind extrem de redusă (4%).  

Spre deosebire de situaţia privind mediul de provenienţă al 

minorilor, la această categorie, victimele provenite din 

mediul rural au o reprezentare majoritară (60%). 

Cele mai multe victime au fost înşelate cu promisiunea 

unor locuri de muncă în ţară sau străinătate (79%). 

Aproximativ jumătate din victimele adulte au fost recrutate 

de către persoane pe care le-au cunoscut în momentul 

primirii ofertei de muncă. 

Exploatarea prin muncă  în agricultură sau construcţii este 

cea mai des întâlnită (369 de victime). În anul 2012, 247 de 

victime adulte au fost exploatate însă şi sexual, în locuinţe 

private, pe stradă, în cluburi sau în alte situaţii. 

Obligarea la practicarea cerşetoriei, comiterea de furturi se 

regăsesc în proporţii reduse în cazul acestei populaţii de 

victime. 

 

 

 

Destinaţie: 

Traficul extern are proporţia majoritară, 71% din aceste 

victime fiind traficate în ţări precum Germania, Italia, 

Spania.Victimele adulte traficate în România au fost 

traficate în special prin muncă forţată sau exploatare 

sexuală. 

 

3. Educaţie 

470

321

158

46 43

6

5-8 clase 9-12 clase 1-4 clase şcoală profesională fără studii studii superioare

 
 

Cele mai multe victime ale traficului de persoane sunt 

absolvente ale ciclului gimnazial sau liceal. Aşa cum arată 

graficul de mai sus, printre victimele traficului de persoane 

s-au numărat şi absolvenţi ai studiilor universitare, însă 

ponderea acestora în totalul victimelor este una foarte 

scăzută.  

 

4. Judeţe de provenienţă 

 Adulţi 
Cu privire la victimele adulte se observă o distribuţie 

majoritară în rândul victimelor traficate în 2012, cu o 

pondere de 56%. Dintre acestea, 55% au fost victime adulte 

de gen feminin.  

Ponderea victimelor fără educaţie este extrem der edusă 

(7%), nivelul de educaţie al victimelor traficate în 2012 se 

situează între ciclul primar şi liceal. 

Situaţia privind mediul de provenienţă al adulţilor diferă de 

cea a minorilor, la această categorie, victimele provenite 

din mediul rural aavând o reprezentare majoritară(61,5%). 

Cele mai multe victime au fost recrutate în trafic prin 

promisiunea unor locuri de muncă în ţară sau străinătate 

(74%). Conform datelor cu privire la relaţia cu recrutorul a 

victimelor traficate în 2012, recrutarea a fost făcută ori de 

către prieteni sau cunoştinţe ori de către persoane pe care 

le-au cunoscut în momentul primirii ofertei de muncă. 

Exploatarea prin muncă  în agricultură sau construcţii este 

cea mai des întâlnită (152 de victime). În anul 2012, 136 de 

victime adulte au fost exploatate însă şi sexual, în locuinţe 

private, pe stradă, în cluburi sau în alte situaţii. 

Obligarea la practicarea cerşetoriei, comiterea de furturi se 

regăsesc în proporţii reduse în cazul acestei populaţii de 

victime. 

 

Destinaţie: 

Şi în randul victimelor traficate în 2012, traficul extern are 

proporţia majoritară, 53,5% din aceste victime fiind 

traficate în ţări precum Italia, Germania, Spania.Victimele 

adulte traficate în România au fost exploatate în special 

prin muncă forţată sau sexual. 

  

3. Educaţie 

28

67

138

83

5

fără studii 1-4 clase 5-8 clase 9-12 clase şcoală profesională

  
 

Cele mai multe victime ale traficului de persoane traficate 

în 2012 sunt absolvente ale ciclului gimnazial sau liceal. 

Ponderea victimelor care nu au urmat nicio formă de 

învăţământ este foarte redusă. 

 

 

 

4. Provenienţă 
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         Cea mai mare parte a victimelor provin din mediul 

rural sau erau domiciliate în localităţi rurale (57%). Cu 

toate acestea existenţa unor valori apropiate între ponderea 

intern/extern a traficului de persoane scoate în evidenţă 

vulnerabilitatea persoanelor la trafic indiferent de mediul de 

provenienţă. 

         Numărul victimelor domiciliate în capitală este unul 

foarte scăzut.  

 

596 446

rural urban

 

 
 

5. Recrutare 

Cunoaşterea condiţiilor de recrutare, a relaţiei cu 

recrutorul şi a modului de recrutare în trafic poate 

ajuta la identificarea persoanelor aflate în situaţie de 

risc şi, totodată, la scăderea numărului victimelor 

traficului de persoane. 

Cea mai mare parte a victimelor provin din mediul rural 

sau erau domiciliate în localităţi rurale (58%), exact aceeaşi 

pondere înregistrată în anul anterior. Cu toate acestea 

existenţa unor valori apropiate între ponderea intern/extern 

a traficului de persoane scoate în evidenţă vulnerabilitatea 

persoanelor la trafic indiferent de mediul de provenienţă. 

Numărul victimelor domiciliate în capitală este unul foarte 

scăzut. 

 

320

235

rural urban
 

 
 

5. Recrutare 

Cunoaşterea condiţiilor de recrutare, a relaţiei cu 

recrutorul şi a modului de recrutare în trafic poate 

ajuta la identificarea persoanelor aflate în situaţie de 

risc şi, totodată, poate ajuta la scăderea numărului 

victimelor traficului de persoane. 
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438

216 186

32
20 18 15

119

ofertă de muncă

în străinătate

prostituţie ofertă de muncă

în ţară

căsătorie de

convenienţă

pornografie călătorie cerşetorie altele

Cele mai multe victime au fost atrase în trafic prin 

intermediul promisiunilor de procurare a unui loc de 

muncă în străinătate(42%), traficanţii speculând 

slăbiciunile constate, bazându-se pe circumstanţe 

socio-economice, cum ar fi situaţia financiară precară 

a victimelor, situaţia economică din România şi iluzia 

unor câştiguri financiare însemnate. 

 

prieten
cunoştinţă

necunoscut partener vecin proxenet alte rude rude de
gradul I

NS

463
417

57 45 34
17 7 1

 
 

Natura relaţiei victimă-recrutor este un indicator 

important, care ajuta la evaluarea condiţiei victimei şi 

gradul de încredere acordat recrutorului. Această 

relaţie diferă de la caz la caz, lucru demonstrat de 

faptul că cifrele privind relaţia victimei cu recrutorul 

arată astfel: 44% dintre victime au fost recrutate de 

către o persoană apropiată, cunoştinţă sau prieten şi 

40% au fost recrutate de către o persoană necunoscută. 

Caracteristicile reţelelor de trafic de persoane din 

România, caracterul închis, lipsa de încredere a 

traficanţilor în persoane din afara familiei sau cercului 

de prieteni, au dus la un modus operandi privind 

recrutarea victimelor, relativ uniform la nivel naţional, 

893 de victime, adică aproximativ 86%, au fost 

recrutate în persoană de către traficanţi, fără a se folosi 

de interpuşi sau persoane terţe. 

 

151

146

131

75

21

11 10
5 2 1 1

ofertă de

muncă 

în ţară

ofertă de

muncă

 în

străinătate

prostituţie altele căsătorie de 

convenienţă

cerşetorie călătorie răpire tratament pornografie NS

 
Cele mai multe victime au fost atrase în trafic prin 

intermediul promisiunilor de procurare a unui loc de 

muncă în străinătate(27%), traficanţii folosind 

promisiuni înşelătoare, bazându-se pe circumstanţe 

socio-economice, cum ar fi situaţia financiară precară 

a victimelor, situaţia economică din România şi iluzia 

unor câştiguri financiare însemnate. 

 

270

181

36
32

18
11 5 1

cunostinta

prieten
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Relaţia victimă-recrutor este un indicator important, 

care ajuta la estimarea condiţiei victimei şi încrederea 

acordată recrutorului. Această relaţie diferă de la caz 

la caz, lucru demonstrat de faptul că cifrele privind 

relaţia victimei cu recrutorul arată astfel: 49% dintre 

victime au fost recrutate de către o persoană apropiată, 

cunoştinţă sau prieten şi 33% au fost recrutate de către 

o persoană necunoscută. 

Parametrii în care funcţionează reţelelor de trafic de 

persoane din România, caracterul închis, lipsa de 

încredere a traficanţilor în persoane din afara familiei 

sau cercului de prieteni, au dus la un modus operandi 

privind recrutarea victimelor relativ uniform la nivel 

naţional, 510 victime fiind recrutate în persoană, adică 

aproximativ 92%, fără a se folosi de interpuşi sau 

persoane terţe. 
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6. Moduri de exploatare 
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Moduri de exploatare

Cele mai multe victime sunt exploatate prin obligarea la 

practicarea prostituţiei sau alte forme de exploatare sexuală 

(50,5% din total) în timp ce 39% dintre victime au fost 

traficate prin muncă forţată în diverse sectoare economice. 

Exploatarea sexuală înregistrează o pondere mai crescută 

faţă de anul trecut, când erau înregistrate 48% din total 

victime exploatate sexual. Spre deosebire de exploatarea 

prin muncă înregistrează exact aceeaşi pondere din total ca 

cea de anul trecut.  

Au fost înregistrate victime exploatate prin obligarea la 

cerşetorie sau comiterea de furturi sau alte ilegalităţi 

(şantaj) sau victime exploatate prin obligarea la reprezentări 

pornografice sau chiar tentative, acestea înregistrând în 

total un procent de 10,5% din total . 

 

 Sexuală 
Marea majoritate a victimelor identificate care au fost 

exploatate sexual au fost victime minore, de gen feminin, 

ponderea acestora fiind de 51,5%. Cu toate acestea, o 

categorie vulnerabilă la acest tip de trafic sunt persoanele 

adulte de gen feminin, reprezentând 45% din total. Şi în 

acest an, 17 victime de gen masculin au fost identificate ca 

fiind exploatate sexual, 8 dintre aceştia fiind minori. 

Principalele judeţe de provenienţă ale acestor victime au 

fost Dolj, Olt, Timiş. 

Victimele sunt vulnerabile în aceeaşi măsură la acest tip de 

trafic, indiferent de mediul de provenienţă rural sau urban. 

Cele mai multe victime au fost recrutate de către persoane 

care făceau parte din cercul de cunoştinţe sau prieteni 

(59%), metoda „loverboy”!!! 

Traficul intern are o pondere de 59% din totalul victimelor 

astfel exploatate. 

Destinaţii externe principale: Italia (83), Germania (46), 

510

20 11 9 2 2 1

în persoană altele anunţ publicitar răpire prin internet agenţie de recrutare NS

 
6. Moduri de exploatare 

323
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exploatare

sexuală

exploatare

prin muncă

cerşetorie tentativă pornografie obligarea la

comiterea de

furturi

Moduri de exploatare

Cele mai multe victime sunt exploatate prin obligarea la 

practicarea prostituţiei sau alte forme de exploatare sexuală 

(58% din total spre deosebire de 51% din total în anul 

anterior) în timp ce 33% dintre victime au fost traficate prin 

muncă forţată în diverse sectoare economice (spre 

deosebire de 38% din total în anul anterior).   

Au fost înregistrate şi victime exploatate prin obligarea la 

cerşetorie sau comiterea de furturi sau alte ilegalităţi 

(şantaj), victime exploatate pentru producerea de materiale 

pornografice sau situaţii de tentativă, suma procentuală a 

acestora fiind de 11%. 

 

 

 

 

 Sexuală 
Marea majoritate a victimelor exploatate în acest fel au fost 

victime minore, de gen feminin (84%). 

Victimele sunt vulnerabile în aceeaşi măsură la acest tip de 

trafic, indiferent de mediul de provenienţă rural sau urban. 

Grupele de vîrstă prezente snt 14-17 ani respectiv 18-25 de 

ani, reprezentând 90% din total. 

Cele mai multe victime au fost recrutate de către persoane 

care făceau parte din cercul de cunoştinţe sau prieteni 

(57%), metoda „loverboy”!!! 

Traficul intern are o pondere de 67% din totalul victimelor 

astfel exploatate. 

Destinaţii externe principale Italia (45), Germania (20),  
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Spania (22). 

 

Spaţii de exploatare 
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EXPLOATARE SEXUALĂ

  
Rata retraficării este cea mai mare în cazul acestei 

exploatări. Din totalul victimelor retraficate (36), 

identificate în 2012, 78% au fost exploatate sexual.  

Dintre factorii care pot contribui la acest fenomen putem 

menţiona,  lipsa suportului social şi întoarcerea în mediul 

de risc, stigmatizarea sociala specifică exploatării sexuale 

care poate conduce la un grad scăzut de respect de sine, 

lipsa perspectivelor viabile si mirajul unor castiguri relativ 

uşor de obţinut, carenţe educationale (68% au maxim studii 

gimnaziale) sau lipsa experienţei de viaţă si lipsa informării 

(53% din totalul victimelor exploatate sexual sunt minori).  
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EXPLOATARE PRIN MUNCA

 
Marea majoritate a victimelor exploatate prin această formă 

sunt persoane adulte de gen masculin. Principalele judeţe 

sursă ale acestui tip de trafic au fost Bacău şi Mureş. 

Provenienţa din mediul rural se constituie ca şi factor de 

vulnerabilitate în aceste cazuri (72% din victimele 

identificate provenind din localităţi rurale). 

Majoritatea victimelor au fost recrutate prin abordarea 

directă de către recrutor, persoană necunoscută anterior 

victimelor în 68% din victimele identificate. Aproape toate 

victimele au fost manipulate şi înşelate cu promisiunea 

unor locuri de muncă, în ţară sau străinătate. 

Principalele destinatii ale acestui tip de trafic au fost 

Germania (85) şi Italia (67). 

Cele mai multe victime sunt exploatate în sectorul 

 

 

Spaţii de exploatare: 

 
În rândul exploatării sexuale se observă cea mai mare rată 

de retraficare. Din totalul victimelor retraficate (20), 

traficate în 2012, 75% au fost exploatate sexual. Cauzele 

care pot duce la acest fenomen sunt multiple, dintre acestea 

putem meţiona lipsa suportului social sau familial, 

întoarcerea in mediul de risc, dezaprobarea şi 

marginalizarea socială specifică acestei forme de 

exploatare care pot duce la un grad scăzut de respect de 

sine, confundarea victimei exploatate sexual cu persoanele 

care practică prostituţia, lipsa unor perspective concrete şi 

atracţia unor căştiguri uşor de obţinut, deficienţele în 

educaţie (72% au cel mult studii gimnaziale)sau lipsa 

informării şi a experienţei de viaţă (73,5% din totalul 

victimelor exploatate sexual sunt minori).  

 

 Muncă 

 
Distribuţia pe gen arată că marea majoritate a victimelor 

exploatate în acest fel sunt de gen masculin. Principalele 

judeţe sursă ale acestui tip de trafic au fost Bacău şi Mureş.  

Provenienţa din mediul rural se constituie ca şi factor de 

vulnerabilitate în aceste cazuri (72% din victimele 

identificate provenind din localităţi rurale). 

Majoritatea victimelor au fost recrutate prin abordarea 

directă de către recrutor, acesta fiind în 57% din cazuri o 

persoană necunoscută anterior. 

Cele mai multe victime sunt exploatate în sectorul 

agrozootehnic (agricultură sau creşterea animalelor), 

construcţii, vânzări ziare, servicii de curăţenie. 

Traficul intern este prezent pentru 124 de victime  

Principalele destinatii ale acestui tip de trafic au fost 



 11 

agrozootehnic (agricultură sau creşterea animalelor), 

constructii, vânzări ziare, servicii de curăţenie. 

Traficul intern este prezent pentru 147 de victime. 

 

 Cerşetorie 
În anul 2012, 48 de victime au fost exploatate prin 

obligarea la cerşetorie. Dintre acestea, 35 au fost persoane 

adulte, majoritatea de gen masculin.  

De regulă, spaţiile de consumare a exploatării prin această 

formă sunt zone aglomerate, cu o frecvenţă ridicată a 

trecătorilor, de genul intrărilor în magazine sau 

supermarketuri, şcoli, biserici, gări, parcări, în parcuri, 

intersecţii importante din marile oraşe, pieţe aglomerate, 

zone turistice etc. 

Conform unui studiu elaborat de ANITP cu privire la 

exploatarea prin cerşetorie şi care urmează a fi publicat, 

metodele prin care victimele sunt obligate la efectuarea 

acestor practici sunt diverse, plecând de la scrierea unor 

mesaje cu mare impact emotional pe diverse pancarte, la 

mâna întinsă şi/sau sugerarea sau prezentarea handicapului 

până la chiar performarea actelor de teatru stradal            

(întâlnită în marile oraşe ale Europei). 

Dimensiunea traficului extern în cazul acestei forme de 

exploatare este ridicată, 85% din victime fiind exploatate 

extern. 

Germania a fost principala destinaţie externă întâlnită în 

rândul victimelor obligate la practicarea cerşetoriei. 

 

7. Destinaţie 

 Trafic intern 

 

În trafic intern, în 2012, au fost identificate 497 de 

victime (48% din total), dintre care 73% au fost 

victime de gen feminin. Prevalenţa acestui tip de trafic 

este cu mult mai mare faţă de anul anterior, de la 296 

de victime traficate intern la 497 de victime, de la 28% 

în total la aproape jumătate din total în acest an. 

Ponderea minorilor în cadrul populaţiei victimelor 

identificate intern a fost de 61%, dintre care 

majoritatea au fost fete. 

Principalele judeţe sursă ale traficului intern au fost, în 

ordinea amplorii Bacău, Mureş, Vaslui, Galaţi şi 

Prahova. Victimele provenite din aceste judeţe au 

însumat un procent de 35% din total 

În cazul traficului intern un indicator de exploatat este 

cel al judeţului de exploatare, iar datele acestui an cu 

privire la acesta, prezintă Covasna, Constanţa, 

Prahova, Timiş şi Braşov ca fiind principalele judeţe 

în care a avut loc exploatarea victimelor. 

Cele mai multe  victime identificate intern au fost 

exploatate sexual sau pentru muncă forţată (92%).  

 Trafic extern 

Ponderea traficului extern a fost în acest an de 52% 

din total, spre deosebire de 72% în anul anterior.  

 

 Italia (159 de victime identificate în 2012) 

Caracteristici ale victimelor identificate 

Germania (26) şi Italia (22). 

  

 

 

 Cerşetorie 
În anul de raportare, 26 de victime au fost exploatate prin 

obligarea la cerşetorie. Dintre acestea, 18 au fost persoane 

adulte, majoritatea de gen masculin. Pentru această formă 

de exploatare, traficul extern are o dimensiune ridicată, 21 

de victime fiind exploatate extern. 

De regulă, spaţiile de consumare a exploatării prin această 

formă sunt zone aglomerate, cu o frecvenţă ridicată a 

trecătorilor, de genul intrărilor în magazine sau 

supermarketuri, şcoli, biserici, gări, parcări, în parcuri, 

intersecţii importante din marile oraşe, pieţe aglomerate, 

zone turistice etc. 

Conform datelor deţinute de ANITP cu privire la 

exploatarea prin cerşetorie, metodele prin care victimele 

desfăşoară aceste practici sunt variate, plecând de la 

sugerarea handicapului, diferite mesaje care apelează la 

mila trecătorilor, la mâna întinsă până la reprezentări 

artistice (teatru stradal) metodă întâlnită în metropolele 

europene. 

Germania a fost principala destinaţie externă întâlnită în 

rândul victimelor obligate la practicarea cerşetoriei. 

 

 

 

7. Destinaţie 

 Trafic intern 

 

În anul 2012 au fost traficate şi identificate, în traficul 

intern, 356 de victime (64% din total), dintre care 71% 

au fost victime de gen feminin. Minorii au o pondere 

în populaţia victimelor  

Ponderea minorilor în cadrul populaţiei victimelor 

identificate intern a fost de 59%, dintre care 

majoritatea au fost fete. 

Principalele judeţe sursă ale traficului intern au fost, în 

ordinea amplorii Bacău, Mureş, Vaslui, Galaţi şi Olt. 

Victimele provenite din aceste judeţe au însumat un 

procent de 47% din total. 

În cazul traficului intern un indicator de exploatat este 

cel al judeţului de exploatare, iar datele acestui an cu 

privire la acesta, prezintă Constanţa, Covasna, Olt, 

Vrancea şi Timiş ca fiind principalele judeţe în care a 

avut loc exploatarea victimelor. 

Cele mai multe victime traficate intern au fost 

exploatate sexual sau pentru muncă forţată (96%).  

 

 

 Trafic extern 

Ponderea traficului extern a fost în acest an de 36% 

din total, spre deosebire de 65% în anul anterior.  

 

 Italia (71 de victime traficate în 2012) 

Caracteristici ale victimelor identificate 
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 Majoritatea femei 

 Majoritatea adulţi 

 Provenienţă majoritară din rural 

 Recrutare cu înşelarea cu oferte de 

locuri de muncă 

 Cele mai multe victime exploatate 

sexual sau pentru muncă forţată 

 

 Germania (150 de victime identificate în 2012) 

 

Caracteristici ale victimelor identificate 

 Majoritatea bărbaţi 

 Majoritatea covârşitoare adulţi 

 Două treimi au avut provenienţă din rural 

 Recrutare cu înşelarea cu oferte de locuri de 

muncă 

 Cele mai multe victime exploatate pentru 

muncă forţată sau exploatare sexuală.  

    

 Spania (73 de victime identificate în 2012) 

Caracteristici ale victimelor identificate 

 Majoritatea bărbaţi 

 Majoritatea adulţi 

 Provenienţă majoritară din rural 

 Recrutare cu înşelarea cu oferte de 

locuri de muncă 

 Cele mai multe victime pentru muncă 

forţată sau pentru exploatare sexuală.  

 

 

 
 

 

 Majoritatea femei 

 Majoritatea adulţi 

 Provenienţă majoritară din rural 

 Recrutare cu înşelarea cu oferte de 

locuri de muncă 

 Cele mai multe victime exploatate 

sexual sau pentru muncă forţată 

 

 Germania (55 de victime traficate în 2012) 

 

Caracteristici ale victimelor identificate 

 Majoritatea bărbaţi 

 Majoritatea adulţi 

 Provenienţă majoritară din rural 

 Recrutare cu înşelarea cu oferte de locuri de 

muncă 

 Cele mai multe victime exploatate pentru 

muncă forţată sau exploatare sexuală.  

 

 Spania (16 de victime traficate în 2012) 

Caracteristici ale victimelor traficate 

 Majoritatea femei 

 Majoritatea adulţi 

 Provenienţă majoritară din rural 

 Recrutare cu înşelarea cu oferte de 

locuri de muncă 

 Cele mai multe victime pentru 

exploatare sexuală sau pentru muncă 

forţată.  

 

 

 

 

Concluzii 

Exploatarea pentru obligarea la cerşetorie este a treia formă identificată în rândul 

populaţiei victimelor traficului de persoane, care are loc, în special, în afara graniţelor ţării 

noastre, cel mai probabil în ţări cu o legislaţie permisivă sub aspectul practicării cerşetoriei.  

Exploatarea sexuală, principala formă de exploatare în rândul victimelor identificate şi 

traficate şi a cărei desfăşurare, conform datelor statistice cu privire la populaţia victimelor, are 

loc în special pe teritoriul României. Ponderea crescută a victimelor minore exploatate sexual în 
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România poate fi explicată atât prin creşterea capacităţii de intervenţie în identificarea 

victimelor a autorităţilor de aplicare a legii cât şi prin specificul legislativ naţional prin care, 

există trafic de minori fără a fi nevoie să avem mijloace de constrângere. În încercarea de 

prezentare a unei explicaţii pentru ponderea crescută a traficului intern se află şi constatările 

ofiţerilor de combatere a criminalităţii organizate în cazul minorilor victime care consideră 

traficul intern ca un stadiu de pregătire pentru cel extern.  

Exploatarea prin muncă în agricultură sau în construcţii, este a doua formă de exploatare 

întâlnită în rândul victimelor, şi care are loc în special extern. Pentru că de cele mai multe ori, 

recrutarea pentru un astfel de trafic are loc prin ofertarea unor locuri de muncă bine plătite, 

tentante, ofertele pentru astfel de locuri de muncă venind în general din state cu o economie mai 

dezvoltată decât a României.     

Rata de retraficare a victimelor este de 5,3% în cazul victimelor exploatate sexual, mai 

mare decât media constatată la nivelul populaţiei totale de victime, unde procentul se situa la 

3,5%.  

Asocierea datelor privind caracteristicile victimelor traficate şi a victimelor identificate 

scoate în evidenţă rata de identificare timpurie crescută în rândul victimelor exploatate sexual 

(în special intern) faţă de a victimelor exploatate prin alte forme. 

Ponderea uşor mai crescută a persoanelor de gen feminin în rândul populaţiei traficate 

faţă de cea în populaţia identificată în 2012 şi scăderea mediei de vârstă în populaţia traficată 

scot în evidenţă identificarea uşor mai facilă şi mai rapidă în cazurile persoanelor de gen 

feminin adulte tinere sau chiar minore.  

Aproximativ una din 3 persoane identificate ca victime ale traficului de persoane anual 

este de gen feminin. 

Aproximativ una din trei victime identificate anual este minoră. 

Analiza populaţiei victimelor traficate în aceeaşi perioadă scoate în evidenţă tendinţa şi 

mai îngrijorătoare conform căreia una din două victime traficate este minoră. 

 Atât zonele sau judeţele de provenienţă cât şi destinaţiile traficului de persoane se 

schimbă uşor între populaţia victimelor identificate versus traficate, concluzionând că oricare ar 

fi unitatea măsurată în această situaţie zonele sursă şi statele destinaţie rămân aceleaşi. 

Covasna, Constanţa şi Timiş, judeţe care au înregistrat frecvenţe ridicate în ambele populaţii 

analizate în 2012, sunt judeţe care au reprezentat o sursă importantă atât a traficului raportat în 

2012 cât şi a celui petrecut în aceeaşi perioadă. În acelaşi spectru observaţional poate fi încadrat 

traficul către Italia, Germania şi Spania, state care au fost principalele destinaţii ale traficului de 

persoane în 2012, indiferent de populaţia analizată. 

Prevalenţa ridicată a traficului intern este observată ân ambele populaţii, diferenţa fiind la 

ponderea acesteia în total. Dacă în populaţia victimelor identificate ponderea este de 48%, în 

cazul victimelor traficate ponderea creşte la 64% probabil ca urmare a reacţiei imediate a 

autorităţilor. Descoperirea traficului internaţional presupune un schimb de informaţii, colaborări 

şi cooperări poliţieneşti care necesită pregătire şi intervenţie ce conduce la o consumarea unei 

anumite perioade de timp şi astfel o identificare întârziată. Mai mult decât atât, această 

concluzie poate fi îmbunătăţită dacă ţinem cont de faptul că înregistrarea cazurilor traficate 

extern este făcută de autorităţi româneşti în momentul în care victima ajunge în România. 

Astfel chiar dacă victima a fost descoperită anterior de către autorităţile din statul de destinaţie, 

operatorul înregistrează de cele mai multe ori ca şi data a identificării momentul în care 

autorităţile româneşti au intrat în contact cu victima.  

Mediul de provenienţă rural are aceeaşi prevalenţă, de 57%, ca şi în anul anterior. 
 


