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Numărul total al victimelor pentru perioada 01.01.2009-31.03.2009 a fost de 239, 
spre deosebire de 402 pentru aceeaşi perioadă a anului trecut. În ceea ce priveşte 
distribuţia pe sexe, 60% din victime sunt bărbaţi spre deosebire de 53% pentru aceeaşi 
perioadă a anului trecut şi 40% sunt femei spre deosebire de 47% în 2008. 

Deşi numărul total al victimelor este comparativ mai mic faţă de aceeaşi perioadă 
a anului trecut, procentul minorilor a crescut de la 13 % în 2008, majoritatea fiind fete 
exploatate sexual,  la 18%  cu o distribuţie aproape paritară a băieţilor şi fetelor pentru 
primul trimestru al anului 2009. 

Distribuţia persoanelor adulte, pe gen, apare în figura de mai jos: 
 

Distribuţia pe gen a victimelor traficului de 
persoane, pentru primul trimestru al anilor 2008 

şi 2009

2009; 61%

2009; 39%

2008; 60%

2008; 40%

M

F

 
 
Fig.1.  Distribuţia pe gen,  pentru primele trei luni ale anului 2009 şi 2008, a 

victimelor  traficului de persoane. 
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Fig.2. Distribuţia nivelului de educaţie pentru victimele identificate în primele trei luni 
ale anului 20091, respectiv 2008. 

 
Cele mai multe dintre victime, sunt  absolvenţi ai ciclului gimnazial, 36% pentru 

primele trei luni ale anului  2009 şi 42% pentru aceeaşi perioadă aferentă anului 2008. 
Persoanele absolvente de liceu reprezintă următoarea categorie de victime care ajung sub 
influenţa traficanţilor, procentul acestora crescând de la 28%  în 2008 la 31% în 2009.  

9% dintre victime pentru anul 2009 şi 11% pentru anul 2008 nu au urmat nici o 
formă de învăţământ, cele mai multe dintre acestea fiind explotatate prin practicarea 
cerşetoriei sau pentru muncă forţată în agricultură sau construcţii; iar un număr foarte mic 
de victime (3) aveau studii superioare finalizate, în momentul traficării. 
  

                                                 
1 Diferenţa de la total, se explică prin necompletarea câmpului de educaţie. 



 
Fig.3. Harta judeţelor de provenienţă pentru primele trei luni ale anului 2009. 
 

 
 

Fig.4. Harta judeţelor de provenienţă pentru primele trei  luni ale anului 2008. 
Principalele judeţe de provenienţă pentru primele trei luni ale anului 2009 sunt 

Teleorman şi Botoşani cu 23 respectiv 21 de victime, majoritatea fiind exploatate prin 
muncă forţată, spre deosebire de aceeaşi perioadă a anului 2008 unde în Iaşi, Mureş şi 
Dolj se înregistrau mai mult de 30 de victime (fig 4). 



Mediul rural reprezintă principalul mediu de provenienţă al victimelor traficului 
de persoane, 58% pentru 2009 respectiv 59,5% pentru 2008.  

 
 
Scurtă prezentare cazuistică a judeţelor Teleorman şi Botoşani 
 
Cu toate că  în perioada primelor trei luni ale anului 2009, judeţele cu cele mai 

multe victime identificate nu au depăşit pragul de 30 de victime, judeţul Teleorman a 
înregistrat un număr de 23 victime, situându-se pe primul loc ca judeţ sursă; 22 victime 
au fost exploatate prin muncă forţată iar o singură victimă pentru cerşetorie. Pentru 
aceeaşi perioadă a anului trecut judeţul Teleorman  se situează în primele judeţe sursă ale 
traficului de persoane, cu un număr de 22 de victime. 

În ceea ce priveşte judeţul Botoşani, situaţia este uşor diferită. În timp ce, la 
nivelul anului 2009 ocupă locul al doilea ca  judeţ sursă pentru traficul de persoane cu 21 
de victime per total, dintre care 17 pentru muncă forţată, 2 pentru exploatarea sexuală şi 
două victime la care nu a existat exploatarea, fiind  tentative, la nivelul anului 2008,  
judeţul Botoşani se situa  printre ultimele judeţe în ordinea ierarhiei ca judeţ sursă, cu un 
număr de 5 victime. 
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În ceea ce priveşte educaţia victimelor provenite din judeţul Teleorman, cele mai 
multe victime sunt cele cu studii liceale şi gimnaziale, în timp ce la nivelul judeţului 
Botoşani distribuţia este similară cu distribuţia educaţiei victimelor la nivelul întregii 
populaţii supuse prezentei analize, cele mai multe victime având finalizate studiile 
gimnaziale. Pentru Botoşani, nivelul de educaţie scăzut al persoanelor identificate ca 
victime ale traficului de persoane poate fi un indicator pentru numărul mare de victime 
provenite din acest judeţ. Însă, multi alţi factori pot contribui pe lângă educaţie la o 
intensificare a numărului victimelor, cum ar fi:situaţia familială (se ştie că Regiunea 
Moldova este caracterizată prin familii cu număr mare de copii), patternuri culturale şi 
tradiţionaliste, etc. 
La nivelul judeţului Teleorman, 5 victime de sex feminin au fost identificate din totalul 
de pe această perioadă , iar la nivelul judeţului Botoşani un număr de 3 femei au fost 
exploatate. 

În ambele judeţe nu au fost înregistrate cazuri de trafic de minori, toate victimele 
au vârste cuprinse între 18 şi 58 de ani pentru judeţul Teleorman (fig 5)  şi 18-49 de ani 
pentru judeţul Botoşani (fig.5). 
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Fig.5. Distribuţia victimelor în funcţie de vârsta pe care o aveau în momentul traficării, 
 Judeţul Teleorman şi Botoşani. 
 

La nivelul judeţului Teleorman numărul mare de victime exploatate prin muncă 
forţată poate fi corelat într-o anumită măsura cu rata şomajului, care la data de 
31.03.2009, conform site-ului oficial ANOFM, era de 9,3%, cu o medie naţională de 
5,6% a şomajului. Raportându-ne la această rată mare a şomajului, putem explica într-o 
anumită măsură, numărul relativ mare de victime provenite din acest judeţ.  
Pentru judeţul Botoşani, corelaţia între rata  şomajului şi numărul mare de victime 
provenite din acest judeţ nu există întrucât rata şomajului la data de 31.03.2009 era de 
5,3%, o rată chiar uşor mai mică decât media naţională de 5,6%.  

Conform site-ului oficial al Direcţiei Judeţene de Statistică Teleorman2, din 
populaţia ocupată civilă, la sfârşitul anului 2007, cele mai multe persoane îşi desfăşurau 
activitatea în agricultură, vânătoare şi pescuit (55%),  15,3% activau în industrie şi 8,8% 
în comerţ şi 3,4% în învăţământ. 
În Botoşani,  situaţia ocupării domenilor de activitate este puţin diferită de aceea a 
judeţului Teleorman, în sensul că doar 49% din populaţie activa la sfârşitul anului 20073 
în agricultură, pescuit şi vânătoare, 15,5% în industrie, 10,3% în comerţ şi 5,1% în 
învăţământ. 

Toate victimele exploatate prin muncă forţată, din aceste două judeţe au fost 
traficate extern. Teleorman şi Botoşani sunt judeţe aflate la graniţa română cu Bulgaria, 
respectiv Ucraina, trebuie acordată o atenţie deosebită pe ruta Teleorman-Grecia, 
Teleorman-Spania şi Botoşani-Cehia. 

 
   
 
 

                                                 
2 SURSA: Balanţa forţei de muncă- la sfârşitul anului, www.teleorman.insse.ro  
3 SURSA: Balanţa forţei de muncă- la sfârşitul anului, www.botosani.insse.ro 

http://www.teleorman.insse.ro/
http://www.botosani.insse.ro/
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Fig.8. Modalitatea de exploatare a victimelor pentru primele trei luni ale anului 2008 şi 
2009. 

Din figura prezentată mai sus, se observă ca la nivelul anului 2009 au fost 
înregistrate, pentru prima oară, două cazuri de exploatare pentru trafic de organe iar 
ierarhizarea pe tipuri de exploatare a victimelor este similară cu aceea din perioada 2008; 
traficul pentru muncă forţată rămâne principala modalitate de exploatare a persoanelor cu 
49% din totalul primelor trei luni  2009 faţă de 64% în 2008, după care urmează traficul 
prin exploatare sexuală cu 30,5% în 2009 faţă de 27,5% în 2008. 
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Fig.9.   Numărul victimelor exploatate prin muncă forţată, exploatare sexuală şi 

cerşetorie în primele luni ale anului 2009. 
 

Deşi tendinţa fenomenului este în continuare aceea de exploatare a victimelor 
îndeosebi prin muncă forţată, se observă o scădere de 15% a acestui tip de exploatare 
comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, dar cu o creştere de aproape 3 procente 
faţă de anul trecut a victimelor traficate prin exploatare sexuală. Interesant este că 
numărul victimelor exploatate pentru cerşetorie a crescut de la 6% în 2008 la 15,5% din 
totalul victimelor identificate în primul trimestru al anului 2009. 

Situaţia trimestrială a anului 2009 arată Spania ca principala destinaţie a traficului 
de persoane originare din România,  respectiv 23% din totalul victimelor identificate spre 
deosebire de 30% pentru aceeaşi perioadă a anului trecut. Pentru anul 2008 destinaţiile de 
exploatare au fost următoarele: Italia (22%), Grecia (17%), România, traficul intern (8%) 
şi Germania (7,5%). Aceeaşi perioadă a anului 2009 evidenţiază traficul intern pe locul 
doi în ordinea destinaţiilor cu un procent de  (16%), după care urmează Italia (15%), 
Cehia (14%) şi Grecia (7,5%). 

Dintre persoanele traficate extern, 7 au fost traficate în mai multe ţări în anul 2009 
spre deosebire de aceeaşi perioadă a anului 2008 unde doar 4 persoane au fost traficate în 
mai multe ţări. 
 

În primele trei luni ale anului 2009 nu au fost identificate persoane care să se fi 
aflat la a doua experienţă în trafic, spre deosebire de aceeaşi perioadă a anului trecut, 
unde două persoane apăreau ca fiind retraficate. 

În aceeaşi perioadă a anului 2009 a fost înregistrat un caz de trafic al unei victime 
cetăţean bulgar, pe teritoriul României. 

 
 
Întocmit, 
 
Sinsp Tamaş Ana-Maria 
Agent Niţă Mihaela 

 


