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Ce reprezintă acest raport

Patru ţări din Europa, Italia, Danemarca, Bulgaria şi România, vor desfăşura 
campanii  de  informare  a  copiilor  şi  tinerilor  despre  riscurile  utilizării 
internetului  şi  telefoniei  mobile  în  traficul  de  fiinţe  umane.  În  România, 
campania  de  informare  va  fi  planificată  şi  realizată  de  Agenţia  Naţională 
Împotriva Traficului de Persoane.

Această  problemă  este  una  foarte  nouă  având  în  vedere  că  internetul  şi 
telefonia mobilă au devenit parte din viaţa noastră în ultimii ani. De aceea, 
primul pas al acestui proiect a fost acela de a analiza problema, de a culege 
cât  mai  multe  informaţii  despre  legăturile  dintre  utilizarea  internetului  şi 
telefoniei mobile şi traficul de fiinţe umane. Astfel, în fiecare din cele patru 
ţări a fost realizat câte un studiu care şi-a propus să afle:

- Riscurile  la  care  sunt  expuşi  copiii  şi  tinerii  când  utilizează 
internetul şi telefonia mobilă

- Cazuri  în  care  internetul  sau  telefonia  mobilă  au fost  utilizate  în 
traficarea unor copii sau tineri sau în exploatarea acestora

- Care sunt categoriile de copii cele mai în pericol 
- Care  sunt  modalităţile  prin  care  aceştia  se  pot  proteja  împotriva 

abuzurilor şi exploatării.

Pentru  a  găsi  răspunsuri  la  toate  aceste  întrebări  au  fost  realizate  27  de 
interviuri cu poliţişti, specialişti din domeniul protecţiei copilului, profesori, 
psihologi, reprezentanţi ai unor organizaţii  neguvernamentale şi ai firmelor 
care oferă acces la internet. 

De  asemenea,  21  de  copii  au  participat  la  două  discuţii  de  grup  despre 
utilizarea internetului şi a telefoniei mobile. Aceste discuţii de grup au ajutat 
la înţelegerea rolului pe care îl are internetul în viaţa de zi cu zi a copiilor şi 
tinerilor şi a modului în care folosesc internetul. În plus, pentru a înţelege cât 
de des utilizează copiii internetul sau telefonul mobil într-un fel sau altul a 
fost realizat şi un mic sondaj în rândul elevilor de gimnaziu şi liceu. În total, 
166 de elevi din clasele V – XII din Bucureşti şi Iaşi au răspuns întrebărilor 
dintr-un chestionar.  Chiar dacă numărul de participanţi la studiu este prea 
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mic pentru ca rezultatele să fie reprezentative pentru toţi elevii din România, 
în acest moment aceste rezultate ne dau o imagine asupra fenomenului.

În  continuare  sunt  prezentate  pe  scurt  principalele  informaţii  culese  de  la 
specialişti şi copii şi sfaturi pentru a nu deveni victima unui abuz, exploatării 
sau traficării.  

Despre traficul de copii şi explotarea copiilor în 
România

Traficul de persoane este cel mai adesea descris ca o formă actuală de sclavie 
care presupune recrutarea unei persoane, transportarea acesteia într-un alt loc 
şi în final exploatarea. Acest fenomen afectează atât adulţi cât şi copii, din 
România, din Europa şi de pe celelalte continente.

Când vorbim despre traficul de copii sau de persoane, înţelegem că există o 
reţea de infractori organizaţi care acţionează urmând paşii descrişi mai jos, 
pentru a câştiga de pe urma exploatării victimelor:
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Există  două  forme  de  trafic  de  persoane:  traficul  intern  care  presupune 
transportarea  în  altă  zonă  a  ţării  şi  traficul  internaţional  care  include 
transportarea peste graniţă, într-o ţară străină. 
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Datele oficiale arată că în fiecare an aproximativ 200 de copii traficaţi sunt 
identificaţi, iar traficanţii anchetaţi. Aceasta reprezintă doar o parte a 
fenomenului, deoarece este o infracţiune bine ascunsă şi organizată şi greu de 
dovedit în momentul în care se ajunge în faţa justiţiei. 

Figura 1 - Numărul de copii traficaţi identificaţi în perioada 2007 - 2009

Forme de recrutare şi exploatare frecvente

Exploatare sexuală

Cele mai multe cazuri identificate de trafic de copii sunt cele de exploatare 
sexuală. Victimele acestei forme de exploatare au fost fete, cele mai multe 
având 16-17 ani, dar sunt şi cazuri în care acestea aveau doar 13-14 ani.

Figura 2 - Numărul de copii traficaţi şi exploataţi sexual identificaţi în 
perioada 2007 - 2009

Traficanţii  sunt  persoane  care  reuşesc  să  devină  apropiate,  să  câştige 
încrederea victimei şi uneori a familiei acesteia. Metoda de convingere cea 
mai utilizată este aceea numită de specialişti „lover boy” adică a pretinsului 
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iubit. Mai precis, o fată cunoaşte un băiat care îi devine prieten. După câteva 
luni sau aproximativ un an în care aceştia sunt împreună, iubitul îi propune să 
meargă  în  străinătate  să-şi  facă  un  viitor  împreună.  O  dată  ajunşi  în 
străinătate prietenul o plasează unei reţele de proxeneţi care folosesc diverse 
ameninţări sau alte mijloace pentru a o convinge să se prostitueze. 

În alte situaţii, chiar iubitul este cel care o exploatează sexual spunându-i că 
nu au alte mijloace prin care se pot descurca, prostituţia fiind singura cale 
prin care pot supravieţui. Se întâmplă uneori ca pretinsul iubit să nu o mai 
ducă în afara ţării ci s-o exploateze în România, folosindu-se de sentimentele 
victimei şi convingând-o să se prostitueze pentru a-i salva pe amândoi dintr-o 
situaţie fără ieşire.

Specialiştii  care  au  fost  intervievaţi  atrăgeau  atenţia  asupra  acestui  lucru: 
traficanţii se folosesc de toate punctele slabe ale victimelor pentru a le câştiga 
încrederea şi a le manipula. Sunt foarte rare cazurile în care vorbim de răpire 
sau  alte  metode  violente.  Victimele  au  fie  sentimente  de  iubire  faţă  de 
traficant şi atunci sunt dispuse să facă mai multe compromisuri, fie au o mare 
încredere în acesta şi ignoră unele aspecte care ar putea constitui semne de 
alarmă.

O altă metodă de recrutare a victimelor este aceea a unor promisiuni false de 
oferte de muncă. Şi în aceste cazuri traficanţii (bărbaţi sau femei) încearcă să 
câştige prin orice mijloace încrederea victimei şi a familiei acesteia şi să îi 
facă o ofertă de muncă în străinătate ce pare foarte promiţătoare. De obicei 
abordează victimele prin intermediul unor prieteni sau cunoştinţe astfel încât 
aceasta să aibă de la bun început mai multă încredere. O dată ajunşi în ţara 
străină fata sfârşeşte prin a fi exploatată sexual. Acest lucru se întâmplă pe 
stradă, în locuinţele traficanţilor sau ale clienţilor, în hoteluri, în cluburi sau 
în bordeluri. În plus, exploatarea sexuală poate avea loc şi în spaţiul virtual al 
internetului: copiii sunt folosiţi pentru producerea de materiale pornografice 
(poze,  filmuleţe)  care sunt apoi transmise prin internet  clienţilor,  sau sunt 
folosiţi pentru ceea ce se numeşte „sex online” (atunci când se transmite în 
direct  printr-o cameră de filmat pentru web).  Toate acestea sunt forme de 
exploatare  sexuală cu  consecinţe  foarte  grave  pentru  copiii  care  le  cad 
victime, consecinţe care nu dispar o dată cu încetarea exploatării.
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Exploatarea prin obligarea la cerşetorie

Obligarea la cerşetorie constitutie a doua formă de exploatare ca frecvenţă. În 
2007, au fost identificaţi 35 minori exploataţi prin obligarea la cerşetorie, în 
2008 au fost identificaţi 10, iar în 2009 numărul acestora a crescut la 22. În 
cele mai multe cazuri care au ajuns în atenţia poliţiei, copiii exploataţi erau 
băieţi. Numărul de cazuri poate părea mic, dar vorbim de cazuri în care au 
existat suficiente indicii pentru a fi clasificate drept exploatare prin obligarea 
la cerşetorie.

Figura 3 - Numărul de copii traficaţi şi exploataţi prin obligarea la  
cerşetorie

 identificaţi în perioada 2007 - 2009

Din ce relatează reprezentanţii instituţiilor, rezultă că în cele mai multe dintre 
cazuri familiile victimelor îşi dau acordul la exploatarea minorilor în speranţa 
că vor avea de câştigat  de pe urma lor. Este cazul familiilor foarte sărace, 
care trăiesc de pe-o zi pe alta.  Recrutarea se face prin abordarea directă a 
familiilor,  traficanţii  tratând  direct  cu  părinţii  copiilor  sau  cu  cei  în  grija 
cărora se află, sau prin intermediul reţelelor de cunoştinţe (iau legătura cu 
prietenii  sau colegii  acestora  pentru a  fi  recomandaţi  astfel  încât  familiile 
copiilor să capete încredere). În aceste cazuri, copiii sunt ori foarte mici şi nu 
pot reacţiona  ori au anumite suferinţe sau handicapuri care impresionează. 
De asemenea, sunt şi cazuri în care persoanele care exploatează copiii prin 
obligarea la cerşetorie sunt chiar părinţii acestora sau rudele.

Locurile  frecvente  pentru  exploatarea  copiilor  prin  cerşetorie  sunt 
intersecţiile,  supermaketurile,  parcurile,  alte  locuri  publice  aglomerate 
(intrarea în sălile de cinema, teatre şi spectacole, etc). Indiferent de vreme sau 
de starea de sănătate a copiilor, aceştia sunt forţaţi să cerşească până strâng 
suma de bani impusă de adulţii care îi exploatează. 
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Exploatarea prin muncă

Experienţa  de  până  acum  arată  că  în  cele  mai  multe  cazuri  copiii  sunt 
exploataţi  în  agricultură,  servicii  hoteliere  şi  mai  recent  în  domeniul 
construcţiilor.  O  altă  formă  foarte  vizibilă  de  exploatare  prin  muncă  o 
reprezintă şi spălatul parbrizelor sau vânzarea de diverse produse pe stradă 
sau în spaţii publice. În cifre, vorbim de un total de 52 de copii identificaţi în 
perioada 2007 - 2009

Figura 4 - Numărul de copii traficaţi şi exploataţi prin muncă
 identificaţi în perioada 2007 - 2009

Figura 5 – Situaţii în care putem vorbi de exploatarea prin muncă a copiilor
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Exploatarea  prin  muncă  poate  include  diferite  mijloace  de  forţare  a 
victimelor  să  muncească  (prin  ameninţări,  violenţă  sau  alte  forme  de 
constrângere). 
Există  şi  în  cazuri  în  care  nu  este  nevoie  de  constrângere,  copiii  fiind 
convinşi  să  muncească.  Chiar  şi  în  aceste  situaţii  putem  vorbi  despre 
exploatare prin muncă dacă această activitate îi pune în pericol sănătatea sau 
dezvoltarea sa de exemplu prin abandonarea şcolii. 

Legea românească spune că un copil are dreptul de a munci de la vârsta de 16 
ani. În cazul în care doreşte să se implice în activităţi care nu îi pun în pericol 
sănătatea şi dezvoltarea, poate munci de la vârsta de 15 ani, numai cu acordul 
scris al părinţilor sau reprezentanţilor legali şi avizul medicului. Aceste legi 
nu au rolul de a limita libertăţile copilului, ci de a-l proteja de exploatare sau 
activităţi periculoase. 
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Exploatarea prin obligarea la comiterea de infracţiuni

Obligarea la comiterea de infracţiuni a minorilor este o formă de exploatare 
folosită mai ales în traficul internaţional. Traficanţii profită de faptul că în 
anumite ţări minorii nu răspund în faţa legii pentru faptele lor sau primesc 
pedepse  mult  mai  mici  şi  atunci  se  folosesc  de  aceştia  pentru  a  comite 
infracţiuni.  Vorbim în cele  mai  multe  cazuri  de furturi  din buzunare,  din 
magazine sau locuinţe private, comise de copii în folosul traficanţilor.
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Internetul şi telefonia mobilă 

Telefonia mobilă şi internetul  au devenit  foarte rapid un lucru obişnuit  în 
viaţa noastră de zi cu zi.
Copiii au telefoane mobile de la vârste din ce în ce mai mici (10 ani sau 
vârste şi mai mici). Modelele mai noi permit navigarea cu uşurinţă pe internet 
şi accesarea emailului sau chat-urilor în orice loc şi în orice moment.   

În 2009 au fost înregistrate aproximativ 24 milioane de cartele SIM active 
(ceea  ce  înseamnă  atât  abonamentele  la  telefonie  mobilă,  dar  şi  cartelele 
reîncărcabile). Chiar dacă unele persoane deţin 2 sau mai multe telefoane şi 
cartele SIM, un astfel de număr de cartele comparat cu populaţia României 
(21  milioane)  conduce  la  concluzia  că  telefonia  mobilă  este  accesibilă 
aproape oricărui român. 

Internetul  nu are  aceeaşi  răspândire,  dar  a  avut  o  creştere  foarte  mare  în 
ultimii  10  ani.  Preţul  calculatoarelor  a  scăzut,  de  asemenea  au  scăzut  şi 
preţurile abonamentelor de acces la internet. Astfel, tot mai multe gospodării 
şi  persoane  şi-au  putut  permite  cumpărarea  unui  calculator  şi  a  unui 
abonament de internet.  În  2009 o gospodărie din 3 avea acces  la internet. 
Dacă vorbim despre persoane, aproximativ o persoană din 10 are acces la 
internet.  

Comparând România1 cu restul Europei constatăm că avem cea mai tânără 
populaţie ce utilizează internetul: 40% sunt tineri cu vârste cuprinse între 15 
şi 24 de ani. De asemenea, avem populaţia cu experienţa cea mai mică în 
utilizarea internetului: mai mult de jumătate dintre românii care navighează 
pe internet fac acest lucru de mai puţin de 4 ani. Acest studiu arată şi faptul 
că  românii  au  tendinţa  de  a  petrece  mai  mult  timp  pe  internet  şi  au  o 
încredere mai mare în informaţiile pe care le găsesc pe internet.

1 Studiul MCDC - Marketers & Consumers, Digital & Connected realizat de 
IAB Europe, publicat în februarie 2010
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La ce folosesc copiii şi adolescenţii  internetul

Internetul  este  un mediu copiii  şi  tinerii  unde  se  pot  distra fie  urmărind 
filmuleţe sau videoclipuri, fie jucând online cu prieteni sau cu alte persoane 
pe care nu le cunosc. Cei care au participat la studiu au fost întrebaţi care 
sunt site-urile pe care navighează cel mai des, aceştia putând să menţioneze 
maxim 4 astfel de site-uri. După cum se poate observa în graficul de mai jos, 
cel  mai popular site este youtube.com, 46% dintre copiii  şi tinerii  care au 
participat la studiu menţionând acest site. 

Internetul este folosit pentru comunicare cu prieteni, cu rude, cu prieteni noi, 
prin e-mail, programe de chat sau reţele sociale. Nu în ultimul rând, copiii şi 
tinerii  folosesc  internetul  pentru  a  căuta  informaţii care  îi  interesează: 
despre hobby-urile pe care le au, pentru lucrările pe care le au de făcut la 
şcoală etc. Pentru cei care se apropie de vârsta majoratului sau au deja 18 ani 
internetul reprezintă o sursă de căutare a unui loc de muncă. 

Figura 6 – Site-urile cele mai vizitate (rezultatele studiului)
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Ce reprezintă internetul pentru copii şi adulţi?

Copiii şi tinerii care utilizează internetul îl consideră un loc unde au foarte 
multă libertate, unde se pot distra şi unde îşi pot face prieteni. Majoritatea 
celor care au participat la discuţiile în grup au afirmat că le este foarte greu 
să-şi imagineze viaţa lor fără telefon mobil şi fără internet. Internetul devine 
o modalitate obişnuită de a comunica.  93% dintre copiii  şi tinerii  care au 
răspuns la chestionar obişnuiesc să participe la discuţii online, indiferent de 
modalitatea  prin  care  participă  la  aceste  discuţii:  chat,  messenger,  retele 
sociale ca Hi5, Facebook. 

Internetul are rolul de a înlocui unele lucruri pe care copiii nu le pot face în 
viaţa obişnuită: să vorbească despre lucruri delicate cu cineva sau să găsească 
pe cineva care să-i asculte problemele. 

Figura  6  –  Motive  pentru  utilizarea  chat-ului  sau  reţelelor  sociale  
(rezultatele studiului)
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Adulţii care au participat la studiu (în calitate de specialişti, dar opiniile lor 
au reflectat şi experienţele de părinţi) tind să aibă două tipuri de reacţii atunci 
când se gândesc la utilizarea internetului de către copii: 

• Adulţi care văd internetul ca o şansă pentru copii de a avea acces la 
multe informaţii care nu ar fi altfel accesibile; aceştia sunt de părere 
că accesul  copiilor nu ar  trebui limitat  ci  cel  mult  monitorizat  de 
către adulţi; ştiu că există pericole şi riscuri atunci când navighezi pe 
internet, dar consideră că dacă sunt bine instruiţi, copiii şi tinerii se 
pot feri de aceste pericole 

•  Adulţi care văd internetul în primul rând ca un mediu ostil în care 
copiii  sunt  expuşi  unor  posibile  abuzuri;  utilizarea  internetului 
afectează alte aspecte ale vieţii copiilor: şcoala pe care o neglijează, 
relaţiile cu familia sau cu alţi copii au de suferit, copiii au probleme 
de exprimare a emoţiilor. 

Figura 7 – Oportunităţi şi pericole ale Internetului identificate de specialişti 
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Prin libertatea pe care o oferă utilizatorilor săi, internetul constituie unul din 
spaţiile cu cele mai puţine reguli  de utilizare.  Libertatea constituie atât un 
avantaj cât şi unul din principalele riscuri, atunci când utilizatorii nu au cele 
mai bune intenţii. De asemenea, internetul este un mediu care îi face pe copii 
şi adulţi deopotrivă să se simtă în siguranţă. Copiii care au participat la studiu 
au afirmat că le este mai degrabă teamă de “pericolele informatice”: viruşi, 
troieni, spyware, decât le este teamă de situaţii în care cineva le-ar putea face 
rău.

Riscuri ale utilizării internetului 

Din  discuţiile  cu  reprezentanţii  autorităţilor  şi  organizaţiilor 
neguvernamentale şi cu copiii participanţi la studiu au fost identificate câteva 
greşeli frecvente ce pot conduce la situaţii de exploatare. Sunt lucruri pe care 
copiii  le  fac  zi  de zi  fără  a analiza posibilele  consecinţe.  Cele mai  multe 
greşeli apar în comunicarea cu alţii fie prin intermediul e-mailului fie prin 
chat-uri sau aşa numitele reţele sociale.

Importarea listelor de contacte

În dorinţa de a avea o listă de contacte cât mai mare în profilele de chat sau 
de pe reţele sociale, copiii importă contacte din listele prietnilor sau de pe 
diverse site-uri fără a le filtra în vreun fel. Chiar şi atunci când listele sunt 
luate de la un prieten foarte apropiat, dacă acesta le-a luat la rândul său de la 
altcineva, riscul ca o persoană cu intenţii rele să ajungă în listă este foarte 
mare. O parte dintre copiii participanţi la discuţiile de grup se refereau la id-
urile din lista lor de contacte drept „prieteni” sau „cunoştinţe” deşi cu unii 
dintre ei nu discutaseră niciodată. Acest lucru reduce din suspiciunea cu care 
ar trebui să trateze fiecare contact nou, cunoscut doar pe internet.

Acceptarea necunoscuţilor în lista de contacte

Este un lucru obişnuit să fii contactat pe chat sau în reţele sociale de persoane 
necunoscute care doresc să fie adăugate pe lista de contacte.  Mai mult de 
jumătate din copiii şi tinerii care au răspuns la chestionar au afirmat că au în 
listele  lor de contacte între 100 şi 600 de contacte. Doar unul din 5 copii are 
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mai puţin de 100 de contacte în listele sale. 66% afirmă că acceptă să discute 
cu persoane necunoscute pe Internet. 

Curiozitatea, dorinţa de a cunoaşte persoane noi, dorinţa de a fi populari  îi 
determină pe unii copii şi tineri să accepte fără a sta pea mult pe gânduri. 
Ideea  că pot  opri  oricând o conversaţie  care nu le  mai face plăcere  le dă 
senzaţia că deţin controlul comunicării. Problema apare atunci când au fost 
date  prea  multe  informaţii  personale  acelei  persoane  necunoscute  care  le 
poate folosi.

Trimiterea sau postarea de poze 

Unii dintre copii îşi postează fotografii personale în profilele vizibile tuturor. 
De  asemenea,  transmit  poze  persoanelor  cu  care  discută.  Este  o  etapă 
considerată normală în cunoaşterea unei noi persoane: transmiterea unor poze 
care îi reprezintă. 65% folosesc fotografii personale pentru a se prezenta pe 
Internet, iar 15% afirmă că li s-a întâmplat ca cineva să publice pe Internet 
fotografii personale fără acordul său.

După cum au  relatat  şi  specialiştii,  acesta  poate  fi  începutul  unor  situaţii 
abuzive deoarece pozele pot fi folosite în diverse scopuri. Nu de puţine ori se 
întâmplă  ca  pozele  să  ajungă  pe  diverse  site-uri  unde  alte  persoane  fac 
comentarii  jignitoare  la  adresa  persoanelor  din  poze.  Atunci  când  pozele 
transmise sunt mai „îndrăzneţe” ele pot fi  motivul unui şantaj. Specialiştii 
care  lucrează  în  domeniul  siguranţei  pe  internet  au  subliniat  faptul  că  au 
primit cereri de a scoate poze şi comentarii de pe anumite site-uri, dar pe cât 
de uşor este să postezi ceva, pe atât de greu este să ştergi ceea ce a postat 
altcineva.  În  unele  cazuri  s-a  dovedit  a  fi  imposibil,  chiar  şi  în  urma 
intervenţiei poliţiei. 

Folosirea camerei web

Atunci  când  calculatoarele  permit,  comunicarea  este  însoţită  de  folosirea 
camerei de filmat – camera web. 20% dintre cei care au participar la studiu 
afirmă că discuţiile online sunt însoţite de imagini în direct prin camera web. 
Aceasta este folosită cu prietenii pe care îi cunosc deja sau atunci când sunt 
curioşi în legătură cu o cunoştinţă nouă de pe internet şi vor să afle mai multe 
despre aceasta. Copiii au povestit despre cazuri în care atunci când au pornit 
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camera web şi-au dat seama că nu discutau cu un copil de vârsta lor ci cu un 
adult (după estimările lor 40-45 ani). Acest gen de situaţii au fost povestite 
nu numai de fete ci şi de băieţii care au participat la studiu. 

Transmiterea de date personale 

Datele  personale  includ  acele  informaţii  care  pot  ajuta  la  identificarea  şi 
contactarea  unei  persoane.  De  exemplu:  numele  adevărat,  data  naşterii, 
adresa, numărul de telefon mobil, şcoala pe care o urmează. De asemenea, în 
acest capitol putem include şi detalii despre viaţa personală: familie, vacanţe, 
probleme etc. O parte destul de importantă dintre copiii care au participat la 
studiu afirmă că informaţii privind şcoala la care merg sau la care au mers 
(39%)  sunt  vizibile  persoanelor  cu  care  discută  online,  de  asemenea  şi 
numărul personal de telefon (17%).

Figura 7 – Date personale disponibile online 
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Ce informaţii despre tine sunt vizibile persoanelor cu care discuţi 
online?

% din cei care utilizează 
chat sau reţele sociale

Discuţiile se concentrează fie asupra descoperirii celuilalt (aflarea a cât mai 
multe detalii) fie asupra unor subiecte comune de interes (relaţii, probleme, 
filme,  muzică  etc.).  Aşa  cum a  fost  menţionat  mai  devreme,  majoritatea 
obişnuieşte să transmită poze celor cu care discută. O parte mai mică îşi oferă 
numărul de telefon mobil, pentru că simt că pot încheia discuţia oricând dacă 
nu le mai face plăcere. 

22



Întâlnirea faţă în faţă a „prietenilor online”

Problema  întâlnirii  faţă  în  faţă  a  persoanelor  cunoscute  online  este  mai 
delicată.  Răspunsurile  primite  în  timpul  discuţiilor  de  grup  diferă  într-o 
anumită măsură de cele primite prin completarea chestionarelor. În discuţiile 
de grup, prima reacţie a fost aceea de a spune că nu se întâlnesc faţă în faţă 
cu astfel de persoane. Următorul pas în discuţie a fost să povestească despre 
prieteni sau cunoştinţe care au făcut acest lucru. În puţine cazuri copiii au 
afirmat că şi ei au avut cel puţin o astfel de experienţă în care au încercat să 
se  întâlnească  cu  un astfel  de  „prieten”.  Motivul  pentru  care  decid  să  se 
întâlnească  în viaţa  reală  cu „prieteni  online” este  dorinţa de a-şi  găsi  un 
prieten sau o prietenă cu care să aibă o relaţie sau caută doar să-şi petreacă 
timpul cu cineva de vârsta lor. Din povestirile acestora reiese că nu de puţine 
ori nu apare nimeni la întâlnire deşi aşteaptă mai mult de o oră. Văd aceste 
experienţe  drept  glume  proaste,  păcăleli  şi,  deşi  sunt  conştienţi  că  aceste 
situaţii  pot  reapărea,  aceştia  continuă  să  meargă  la  astfel  de  întâlniri.  În 
timpul discuţiilor băieţii se arătau mai dispuşi să meargă la astfel de întâlniri, 
în timp ce fetele evitau să facă astfel de afirmaţii. 

Răspunsurile la chestionare arată că tinerii şi copiii se întâlnesc mai des decât 
recunosc în cadrul unor discuţii cu adulţii. 43% dintre cei discută pe chat sau 
în reţele sociale s-au întâlnit cu cineva cunoscut online. Există o diferenţă 
între băieţi şi fete în sensul în care mai mulţi băieţi (48%) afirmă că au mers 
la astfel de întâlniri decât fetele (37%). În plus, băieţii se întâlnesc mult mai 
des  cu persoane  cunoscute atunci  când joacă  online (49% din băieţii  care 
joacă online faţă de 13% din fetele care joacă online). Dacă vorbim despre 
ofertele  pe  care  le-au  primit,  fetele  se  dovedesc  a  fi  mai  prudente  decât 
băieţii: 80% dintre acestea au fost solicitate să se întâlnească faţă în faţă  cu 
cineva şi aşa cum a fost menţionat mai sus, doar 37% au fost la astfel de 
întâlniri. 

Primirea de ameninţări sau hărţuirea

Copiii care au participat la discuţii au povestit despre ameninţări pe care le 
primesc de la persoane necunoscute. Acestea le spun că îi urmăresc şi că le 
vor face rău sau că a doua zi va fi aşteptat de cineva şi va fi bătut. Deşi le 
consideră păcăleli, copiii şi-au exprimat şi sentimentele de teamă care i-au 
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încercat la un moment dat gândindu-se dacă este sau nu reală ameninţarea. În 
cele mai multe cazuri se dovedesc a fi glume proaste între prieteni sau din 
partea unor necunoscuţi.  

Jumătate dintre băieţii  care au răspuns la chestionar şi 35% dintre fete au 
primit mesaje jignitoare sau ofensatoare. Cei mai mulţi (70% dintre băieţi şi 
80% dintre fete se simt deranjaţi de aceste mesaje). Totuşi, doar o mică parte 
(mai puţin de 15%) apelează la adulţi pentru sfaturi sau ajutor în astfel de 
cazuri. De cele mai multe ori discută cu prietenii despre aceste probleme. 

Primirea de oferte 

În discuţiile purtate online pot să apară diverse tipuri de oferte: de la oferte de 
muncă, la oferte de câştigare rapidă a unor bani sau chiar oferte de afaceri. 
Deşi la discuţiile de grup au participat copii de 13-14 ani, aceştia au relatat 
despre diverse oferte pe care le-au primit: să câştige un ban descărcând un 
camion  de  nisip,  unui  alt  băiat  i  s-au  oferit  bani  pentru  a  trimite  poze 
pornografice pe care le avea pe calculatorul său, unei fete i s-au oferit bani ca 
să  se întâlnească  cu  cineva.  Ofertele  sunt  din cele  mai  diverse,  dar  toate 
afirmă ideea unui câştig rapid. Din discuţiile cu specialiştii au mai reieşit şi 
alte tipuri de oferte: fete care au aspect plăcut şi care îşi postează poze sunt 
abordate de persoane care pretind a fi de la agenţii de fotomodele, adolescenţi 
care primesc oferte de a participa la „afaceri de succes” pentru care trebuie să 
contribuie cu o sumă de pornire, etc.

Din chestionarele completate rezultă că 5% dintre băieţi şi 4% dintre fete au 
primit oferte de bani sau de încărcare a cartelei telefonice în schimbul unor 
fotografii  personale.  Astfel  de cazuri  sunt  posibile  încercări  de exploatare 
sexuală ale acestor tineri şi copii.  

Legătura dintre utilizarea internetului şi traficul şi 
exploatarea copiilor

Specialiştii nu pot vorbi în acest moment despre o legătură clară între internet 
şi exploatarea copiilor. Aceştia vorbesc despre un număr de cazuri, nu despre 
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un  fenomen  sau  o  metodă  frecventă  de  recrutare.  Metodele  de  recrutare 
prezentate anterior nu s-au schimbat radical, fiind mai mult adaptate astfel 
încât să fie mai eficiente şi să păcălească mai repede.

Totuşi, o mare parte dintre specialiştii care lucrează în acest domeniu afirmă 
că Internetul poate deveni un mediu important de recrutare. Această opinie 
este explicată prin creşterea accesului la Internet în gospodăriile din România 
şi  prin  frecvenţa  din  ce  în  ce  mai  mare  a  folosirii  internetului  pentru  a 
cunoaşte noi prieteni. 

Deşi  nu  s-a  acordat  acestui  subiect  o  atenţie  deosebită,  reprezentanţii 
instituţiilor consideră că există indicii care susţin faptul că cele două aspecte 
nu sunt atât de îndepărtate: o parte din copiii sau tinerii care au fost traficaţi 
aveau cunoştinţe de navigare pe internet, de folosire a camerei web sau de 
navigare pe internet prin intermediul mobilului. Totuşi, explicaţia pentru care 
Internetul nu constituie în acest moment un mediu frecvent de recrutare este 
faptul  că  grupurile  cele  mai  vulnerabile  (copii  din  familii  sărace,  cu 
probleme) nu acces la calculator sau Internet.

Din  discuţiile  cu  specialiştii  care  asistă  copiii  traficaţi  în  procesul  de 
recuperare  şi  de  reintegrare  în  familie  şi  comunitate  au  rezultat  câteva 
exemple de recrutare prin intermediul Internetului, prezentate în continuare.
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Recrutarea prin intermediul internetului nu diferă în esenţă de cele faţă în 
faţă. Traficantul urmăreşte acelaşi lucru: să câştige încrederea victimei şi să 
afle  care  îi  sunt  vulnerabilităţile:  are  nevoie  de  bani,  are  nevoie  să  fie 
apreciată, lăudată, doreşte să plece de acasă, doreşte să plece în străinătate, 
are problem în comunicarea cu părinţii. Toate aceste lucruri se pot afla foarte 
uşor încă de la primele schimburi de mesaje.

Aşa cum a mai fost menţionat, se întâmplă ca fete cu un aspect fizic plăcut să 
primească  oferte  sau  sfaturi  de  la  pretinşi  impresari  ai  unor  agenţii  de 
fotomodele. Aceştia pot face ca o ofertă să sune foarte tentant, să pară de 
nerefuzat, o şansă unică de a-ţi schimba destinul. Deciziile luate în astfel de 
momente pot face diferenţa între o viaţă obişnuită şi una de exploatare, după 
cum se poate vedea şi în benzile desenate alăturate. 
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O fată din judeţul Iaşi locuia cu bunica într-un oraş mic. Avea 17 ani, iar părinţii 
erau la muncă în străinătate. A cunoscut un băiat pe Messenger şi s-a hotărât să se 
întâlnească cu el şi în viaţa reală. Bărbatul cu care s-a întâlnit a violat-o şi a 
trimis-o acasă. Ea nu a spus nimic nimănui. După ceva timp, bărbatul a abordat-o 
pe stradă şi a ameninţat-o că v-a spune tuturor ce i-a făcut dacă nu vine cu el. A 
dus-o acasă unde a adus şi alţi bărbaţi cu care a obligat-o să aibă relaţii sexuale. 
Aceste episoade s-au repetat de mai multe ori până a fost descoperită de poliţie. 
După ce a depus mărturie a plecat din ţară împreună cu părinţii.

O fată de 17 ani din Bacău s-a hotărât să plece în vacanţa de vară la o mătuşă din 
Italia în speranţa că aceasta îi va găsi o slujbă. Fata obişnuia să vorbească pe 
Messenger cu diverse persoane. Când a plecat în Italia, unul din prietenii noi de 
pe Internet, cu care nu se întâlnise niciodată, i-a cerut numărul de telefon ca să 
poată discuta şi când va fi plecată. După ce a ajuns în Italia, acesta a sunat-o şi i-a 
spus că printr-o coincidenţă a ajuns şi el în Italia şi că ar fi foarte frumos dacă s-ar 
întâlni. Au mers la o cafea, iar el a reuşit s-o păcălească, să-i confişte actele de 
identitate şi s-o ducă în Grecia unde a forţat-o să se prostitueze.
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Găsirea  unui  partener,  prieten,  iubit  pe  internet  nu  mai  este  o  situaţie 
excepţională. Internetul compensează lipsa ocaziilor de a întâlni persoane noi 
în  viaţa  reală  de zi  cu zi  şi  va fi  din ce în  ce  mai  utilizat  în  acest  scop. 
Greşelile care apar în aceste situaţii ţin de încrederea care trebuie acordată 
persoanelor cunoscute online. Faptul că s-a purtat deja o discuţie online cu o 
persoană creează în mod greşit un sentiment de încredere în aceasta. În cazul 
unei întâlniri faţă în faţă nu mai există suspiciunea necesară întâlnirii unei 
persoane necunoscute şi se pot face greşeli care pot avea consecinţe grave: a 
merge singur la întâlnire sau a accepta să te întâlneşti în locuri care nu sunt 
publice (să mergi cu maşina persoanei întâlnite online sau să mergi acasă la 
aceasta  etc.).  Aceste  greşeli  pot  conduce  la situaţii  de abuz şi  exploatare, 
după cum vedeţi şi în benzile desenate care urmează.
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Cine poate interveni în aceste situaţii

Problema  abuzurilor  şi  exploatării  ce  poate  apărea  în  urma  utilizării 
internetului şi a siguranţei online este una destul de nouă. Legislaţia se referă 
în principal la situaţii în care apare pornografia infantilă, adică sunt transmise 
sau postate online poze sau filmuleţe pornografice cu minori.

Autorităţile au astfel puţine modalităţi prin care pot interveni. Acestea nu au 
cum să monitorizeze discuţii online şi să intervină pentru a preveni situaţii de 
abuz. Autorităţile pot interveni doar după ce s-a produs un abuz şi există o 
sesizare în acest sens. De aceea, toţi specialiştii au menţionat că sunt foarte 
importante deciziile pe care le iau copiii şi tinerii care navighează pe internet 
şi informaţiile pe care aceştia le au despre riscurile existente online.

Şcoala  este  o  sursă  importantă  de  informaţii  pentru  copii  şi  tineri,  dar 
majoritatea specialiştilor au recunoscut că în acest moment ceea ce se predă 
în şcoală nu acoperă problema siguranţei online. Părinţii pot fi la rândul lor o 
sursă  de  informaţii,  dar  în  multe  cazuri  sunt  depăşiţi  de  proprii  copii  la 
capitolul utilizare a calculatorului şi a internetului. 

În  ultimii  ani   organizaţii  neguvernamentale  au  iniţiat  diverse  campanii. 
Printre acestea se numără şi  proiectul „sigur.info”. Acesta îşi propune pe de-
o parte să informeze copiii în legătură cu riscurile navigării pe internet şi să 
ofere sfaturi practice legate de comportamentul online, iar pe de altă parte să 
primească sesizări legate de abuzuri online, sesizări pe care le pot transmite 
mai departe poliţiei dacă este necesar. Există un site cu broşuri informative, 
un forum de discuţii, voluntari care discută în şcoli cu elevii de şcoală sau de 
liceu şi o echipă care răspunde la un helpline (telefon unde poţi cere sfaturi) 
şi un hotline (telefon unde poţi sesiza un abuz). Totuşi, acest proiect nu poate 
ajunge decât virtual  în toate colţurile ţării  deoarece nu există voluntari în 
toate judeţele. Această iniţiativă a reuşit să mobilizeze şi autorităţile din toate 
domeniile  (educaţie,  poliţie,  autorităţile  din domeniul  protecţiei  copilului), 
dar  şi  firme  în  domeniul  comunicării  (telefonie  mobilă,  internet)  sau  al 
software-ului, firme care promovează pe propriile site-uri acest proiect.  

O altă modalitate de a se interveni este prin intermediul liniei telefonice de 
tip  tel-verde  al  Agenţiei  Naţionale împotriva  Traficului  de Persoane.  Prin 
intermediul acestei linii telefonice se pot solicita informaţii care să ajute la 
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luarea unei decizii sau se pot sesiza situaţii în care există suspiciunea de trafic 
de  persoane  sau  de  exploatare.  Se întâmplă  frecvent  ca  persoane  care  au 
primit oferte de muncă şi vor să fie sigure că nu sunt o capcancă să sune şi să 
ceară sfaturi şi detalii despre firma respectivă. 

Sfaturi pentru copii şi tineri

Informează-te mereu care sunt riscurile utilizării internetului. Ca şi în cazul 
viruşilor, modurile prin care poţi ajunge într-o situaţie de exploatare sau de 
abuz  se schimbă periodic.  Există  site-uri  specializate  care  vorbesc  despre 
astfel de lucruri.  

Verifică orice informaţie de pe internet! Înainte de a-ţi forma o opinie despre 
o problemă, despre o persoană întâlnită online, despre o companie sau ofertă 
de muncă, încearcă să cauţi informaţii şi pe alte site-uri. 

Selectează cu atenţie persoanele pe care le adaugi  în lista ta de contacte! 
Chiar  şi  atunci  când  imporţi  liste  de  la  prieteni  apropiaţi,  se  pot  strecura 
printre contacte persoane cu intenţii rele. Încearca să afli de la prietenii de la 
care imporţi liste care sunt persoanele pe care le cunosc direct şi elimină din 
lista de contacte persoanele total necunoscute sau despre care ştii că au avut 
un comportament negativ.  
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Nu posta prea multe informaţii personale în profilul vizibil tuturor! Informaţii 
precum şcoala la care mergi, cartierul în care stai, numărul tău de telefon, 
poza  pot  fi  folosite  de  persoane  cu  intenţii  rele  pentru  a  te  hărţui.  De 
asemenea, informaţii despre problemele tale (de ex. „Nu mă mai înţeleg cu 
părinţii.  Daţi-mi  sfaturi!”,  „Am  nevoie  urgentă  de  bani!”)  sau  despre 
pasiunile  sau  hobby-urile  tale  pot  fi  exploatate  de  anumite  persoane  cu 
intenţii rele pentru a-ţi câştiga încrederea şi a te manipula.  

Nu trimite poze provocatoare prin intermediul internetului!  O dată trimise nu 
mai ai niciun  control asupra modului în care vor fi folosite sau persoanelor la 
care vor ajunge. Acestea pot fi folosite oricând pentru a te şantaja, ameninţa 
sau hărţui. Ele pot fi postate pe site-uri unde oricine poate face comentarii 
jignitoare sau pot fi  trimise după aceea prietenilor apropiaţi  sau părinţilor. 
Este  foarte  uşor  să   trimiţi  poze  prin  intermediul  internetului  şi  aproape 
imposibil să le le ştergi de pe toate site-urile. 

Nu merge  niciodată singură/singur  la  o întâlnire  cu o persoană  cunoscută 
online! Convinge o prietenă sau un prieten să vină cu tine şi să participe la 
prima întâlnire. Indiferent de cât de multă încredere ai căpătat într-o persoană 
în discuţiile online, realitatea poate fi foarte diferită. Chiar şi atunci când în 
întâlnirea faţă în faţă persoana respectivă îţi face o impresie bună, încearcă să 
obţii cât mai multe informaţii şi să le verifici. 
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Verifică orice ofertă de muncă pe care o primeşti de la persoane necunoscute 
sau de la firme necunoascute! Poţi căuta mai multe informaţii pe internet sau 
poţi  suna  la  Agenţia  Naţională  Împotriva  Traficului  de  Persoane  unde 
consilieri  din  cadrul  poliţiei  pot  să-ţi  dea  informaţii  despre 
firmele/companiile cu probleme. În plus, vorbeşte cu părinţii tăi şi analizaţi 
împreună oferta de muncă, gândindu-vă la eventualele riscuri sau pericole.

Linkuri şi telefoane utile

http://anitp.mai.gov.ro Site  al  Agenţiei  Naţionale  Împotriva 
Traficului  de  Persoane  unde  poţi  găsi 
informaţii  detaliate  despre  traficul  de 
persoane şi traficul de copii

www.sigur.info      

www.safernet.ro 

Site despre siguranţa pe internet. Aici poţi 
afla  informaţii  dar poţi să şi raportezi  un 
abuz ce s-a întâmplat online.

Aici  poţi  raporta  materiale  sau  situaţii 
dăunătoare copiilor găsite pe internet

0 800 800 678
Infoline  –  apel  gratuit  şi  anonim  către 
Agenţia Naţională împotriva Traficului de 
Persoane unde poţi cere un sfat sau anunţa 
despre  o  posibilă  situaţie  de  trafic  sau 
exploatare

116 111 Telefonul copilului – Apel gratuit, anonim 
către  Asociaţia  Telefonul  Copilului  unde 
poţi  discuta  despre  problemele  care  te 
preocupă. 
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