


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANUAL DE  
CERCETARE SOCIOLOGICĂ 

ÎN DOMENIUL  
TRAFICULUI DE COPII 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României 
Manual de cercetare sociologică în domeniul traficului de copii /  
     Ana-Maria Tamaş, Helmut Sax, Astrid Winkler, ... - Buzău :  
     Alpha MDN, 2009 
     Bibliogr. 
     ISBN 973-139-106-9 

I. Tamaş, Ana-Maria 
II. Sax, Helmut 
III. Winkler, Astrid 

343.54:3-053.2 

 
 
 
 

Alpha Media Print, www.amprint.ro  
 
Editura Alpha MDN, www.alphamdn.ro    
 
 
 

 
 
 
 



 3 

 
 
 

Mulţumiri 
 
 
Acest manual a fost realizat cu sprijinul financiar al Comisiei 

Europene în cadrul proiectului PHARE de înfrăţire instituţională 
RO2006/IB/JH 08 „Improving the institutional capacity of the agencies 
involved in the prevention of trafficking in human beings in line with the 
current European standards and best practices (Întărirea capacităţii 
instituţionale a agenţiilor implicate în prevenirea traficului de persoane 
conform cu standardele europene şi cele mai bune practici actuale)”. 

Responsabilitatea pentru opiniile exprimate, conceptele tratate şi 
menţiunile avute revin exclusiv autorilor şi nu reflectă poziţia Comisiei 
Europene.  

Prezentul manual a fost conceput şi realizat printr-o fructuoasă 
colaborare în cadrul proiectului de înfrăţire RO2006/IB/JH 08 a ofiţerilor 
specialişti din cadrul Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane şi 
a experţilor Institutului Ludwig Boltzmann pentru Drepturile Omului Austria. 

Autori: Ana-Maria Tamaş, Helmut Sax, Astrid Winkler, Barbara 
Unterlerchner, Spiru Bărbuceanu şi Mihaela Dorina Niţă. 

Autorii doresc să-şi exprime mulţumirea pentru suportul oferit din 
partea tuturor actorilor implicaţi în demersurile de realizare şi conturare a 
prezentei lucrări. 

 



 

 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

 
Cuvânt înainte 
 
 

Ce se ştie despre traficul de fiinţe umane? O întrebare simplă care se aude de 
câţiva ani în Europa în cadrul nenumăratelor conferinţe, întrevederi şi forumuri 
academice. Există o mare diferenţă între estimările cantitative privind dimensiunea 
acestei infracţiuni şi cifrele reale acesta reprezentând doar unul din motivele pentru care 
se impune obţinerea de date cât mai complete care să reflecte realitatea precum şi o 
cât mai multă activitate introspectivă. În afară de nevoia de a găsi răspunsuri simple, 
statistici comparative care să reflecte aceleaşi cifre dar şi un cadru de comun de lucru 
pentru analizarea datelor existente apar şi întrebările complicate.  

Toate Codurile Penale din Europa care definesc infracţiunea de trafic de fiinţe 
umane reflectă specificităţi culturale şi istorice ale diverselor ţări începând cu secolul 
XIX. Diverse tipare infracţional/economice combinate cu atitudini ce ţin de morală. În 
perioada contemporană unele din aceste tipare apar încă în discursurile anti-trafic: 
imaginea femeii naive şi credule combinată cu  stereotipuri pe sex şi rasă, accentul 
punându-se pe exploatarea sexuală. 

Pentru a ajunge la o înţelegere concretă şi fundamentală a fenomenului traficului 
de fiinţe umane trebuie identificate stereotipurile şi schemele de gândire care îşi fac loc 
de obicei în acest cadru de lucru şi trebuie evidenţiate clar faptele, cauzele care conduc 
la victimizarea acestora prin exploatarea de orice fel. Pentru o cât mai bună înţelegere a 
fenomenului, se impun eforturi de cercetare deosebite şi ample şi folosirea unor 
metodologii şi instrumente adecvate şi eficiente.  

Acest manual reflectă activitatea de cercetare eforturile depuse în comun în 
cadrul proiectului de Twinning „Întărirea capacităţii instituţionale de combatere a 
traficului de fiinţe umane în România”, reflectând metodologiile, cadrul de lucru, 
exemplele practice la care s-a apelat şi care pot constitui un punct de referinţă pentru 
viitoarele activităţi de cercetare. Manualul a avut în vedere de asemenea şi aspectul 
important pe care îl constituie protecţia datelor şi etica în domeniul cercetării 
fenomenului traficului de fiinţe umane.   

Ne exprimăm recunoştinţa faţă de experţii din România şi Austria care au făcut în 
comun acest efort de cercetare dovedind deschidere, dedicare şi înalt profesionalism. 

Sperăm ca acest manual să inspire şi să reprezinte un document de referinţă 
pentru viitoarele activităţi de cercetare pe plan european pentru o mai bună înţelegere a 
fenomenului traficului de fiinţe umane, fără prejudecăţi şi preconcepţii. 
 
Brigitte Holzner, Lider de Proiect 
Baerbel Heide Uhl, Consilier Rezident de Înfrăţire  Bucureşti,  

Noiembrie 2009 
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Abrevieri 
 

ANITP - Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane. 
BCCO - Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate 
CEDAW - Convenţia asupra eliminării tuturor formelor de discriminare faţă 
de femei 

DCCO - Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate 
DGASPC - Direcţia Generală pentru Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului 
DIICOT - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate 
Organizată şi Terorism 

FGD - Focus Groups Discussions - discuţii în cadrul unui focus-grup 

IGPR - Inspectoratul General al Poliţiei Române 
ISJ - Inspectoratul Şcolar Judeţean 
ONG - Organizaţie Non-Guvernamentală 

ONU - Organizaţia Naţiunilor Unite 
ORI - Oficiul Român de Imigrări 
OHCHR - Înaltul Comisariat ONU pentru Drepturile Omului 
SAEPCI - Serviciul de Afaceri Europene, Programe, Cooperare 
Internaţională. 
SCCO - Serviciul de Combatere a Criminalităţii Organizate 
SIMEV - Sistemul Integrat de Monitorizare şi Evaluare a Victimelor 
Traficului de Persoane 
UNCRC - Convenţia Naţiunilor Unite privind Drepturile Copilului  
ECPAT - (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of 
Children for Sexual Purposes) - Încetarea Prostituţiei Copiilor, a 
Pornografiei Infantile şi a Traficării Copiilor în Scopuri Sexuale 
ILO - Organizaţia Internaţională a Muncii 
IOM - Organizaţia Internaţională a Migraţiei 
UNICEF - (United Nations Children’s Fund) Fondul pentru Copii al 
Naţiunilor Unite  
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1. INTRODUCERE - SCOPUL MANUALULUI  
 
 

 De peste zece ani, organizaţii interguvernamentale şi 
neguvernamentale internaţionale, europene şi din România au acordat 
traficului de persoane o importanţă semnificativă. Au fost înfiinţate largi 
parteneriate ONU, ca de exemplu Iniţiativa Globală ONU de Acţiune 
împotriva Traficului de Fiinţe Umane (UN.GIFT), iar tratatele internaţionale 
şi europene precum şi legislaţia UE au stabilit standarde pentru asistenţa 
acordată victimelor traficului şi urmărirea în justiţie a traficanţilor. România 
a elaborat legi şi mecanisme care tratează fenomenul la nivel naţional, 
regional şi local. Cu toate acestea, studiind recentele statistici şi cercetări în 
domeniu (ex. Raportul UNGIFT 2009 privind traficul de fiinţe umane), se 
evidenţiază tot mai clar faptul că impactul acţiunilor derulate este 
deocamdată limitat iar traficarea prin exploatarea de orice fel a miilor de 
persoane la nivel global, inclusiv a copiilor de toate vârstele, se menţine, 
reacţiile faţă de cei afectaţi fiind în continuare necorespunzătoare. Se 
impune, aşadar, intensificarea eforturilor în vederea ridicării nivelului de 
înţelegere a fenomenului de trafic într-un mod mult mai concret şi subtil.  

În acest sens, o cercetare ştiinţifică şi empirică are un rol important. 
Astfel, în cadrul proiectului finanţat de Uniunea Europeană de înfrăţire 
instituţională „Improving the institutional capacity of the agencies involved 
in the prevention of trafficking in human beings in line with the current 
European standards and best practices (Întărirea capacităţii instituţionale a 
agenţiilor implicate în prevenirea traficului de persoane conform cu 
standardele europene şi cele mai bune practici actuale”), implementat de 
Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane din cadrul 
Inspectoratului General al Poliţiei Române împreună cu Institutul Ludwig 
Boltzmann al Drepturilor Omului-Austria, Fundaţia Germană pentru 
Cooperare Juridică Internaţională şi Centrul European pentru Drept Public 
din Grecia, a fost iniţiată o amplă activitate de cercetare asupra traficului de 
copii, cu accent deosebit pe recrutarea acestora în vederea traficării. De 
asemenea, în cadrul aceluiaşi proiect, a fost elaborat prezentul manual 
practic de cercetare privind organizarea şi desfăşurarea studiilor în 
domeniul traficului de persoane, cu accent deosebit pe traficul de copii, prin 
folosirea lecţiilor învăţate ale studiului „Traficul de copii în România. Studiu 
asupra procesului de recrutare”, derulat în cadrul aceluiaşi proiect.  
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Totodată, proiectul de Twining îşi propune să reliefeze importanţa 
adoptării unei abordări a traficului din perspectiva sistemului de justiţie şi a 
structurilor de aplicare a legii sau a controlului migraţiei. 

Un obiectiv deosebit al cercetării este acela de a promova percepţii şi 
stereotipuri comune referitoare la diferitele fenomene implicate, iar traficul de 
copii este un bun exemplu în acest sens. Deoarece, practic în toate ţările, 
măsurile de combatere a traficului de persoane continuă să se confrunte cu o 
serie de obstacole serioase legate de lipsa de resurse, legislaţia 
necorespunzătoare, modalitatea de referire a victimelor precum şi acordarea 
serviciilor de asistenţă pentru persoanele traficate, un obstacol la fel de 
relevant care trebuie depăşit se referă la opiniile şi percepţiile tradiţionale 
despre cum funcţionează traficul, cine sunt victimele acestui fenomen şi cum 
se reacţionează la această provocare. În etapa de pregătire a cercetării a 
avut loc la Bucureşti o scurtă întâlnire cu experţi în domeniul măsurilor anti-
trafic care au confirmat dificultăţile create de aceste stereotipuri, inclusiv 
faptul că traficul este înţeles ca exploatare sexuală/prostituţie, ignorându-se 
complexitatea definiţiei traficului care cuprinde şi exploatarea prin muncă, 
cerşetoria, traficul în scopul comiterii de activităţi infracţionale. Contestarea 
acestor percepţii a constituit una dintre cele mai importante dar şi dificile 
sarcini ale cercetării în domeniul traficului de copii. 

 
 

Percepţii şi stereotipuri tipice privind traficul de copii în România* 
 

� În cadrul investigaţiilor... minorii trebuie trataţi ca adulţi. 
� Măsurile anti-trafic sunt, în principal, responsabilitatea poliţiei... 
� Copiii traficaţi se prostituează... 
� Copiii traficaţi sunt în general fete... 
� Copiii traficaţi sunt destul de naivi pentru a cădea în capcanele 

traficanţilor, de aceea vina este numai a lor 
� Părinţii sunt cei care poartă vina pentru expunerea copiilor în aceste 

situaţii de risc... 
� Copii traficaţi nu sunt victime, ci infractori... 
� Există copii traficaţi doar în cadrul comunităţilor rome... 
� Copiii traficaţi provin din zone/familii sărace... 
� Copiii victime ale traficului nu au studii... 
� Exploatarea în scopul cerşetoriei se petrece numai în comunităţile rome; 
� Traficanţii şi copiii traficaţi aparţin, în general, „minorităţilor neagreate” 

(din punct de vedere etnic, sexual, social) iar opinia publică nu manifestă 
interes pentru soarta lor... 

� Traficul de copii afectează doar puţini copii din mediul rural... 
 
* Sursa: informaţii obţinute în urma unei sesiuni a grupului de lucru organizat la 29 
septembrie 2009 
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Manualul de faţă oferă informaţii de ansamblu asupra traficului de 
persoane din România, inclusiv copii, actori şi structuri actuale implicate în 
prevenirea şi combaterea traficului, precum şi informaţii privind cadrul 
internaţional al drepturilor omului şi ale copilului şi legislaţia naţională în 
domeniu. În aceeaşi măsură prezenta lucrare oferă descrieri ale abordărilor 
bazate pe drepturile copilului şi motivele utilizării acestora în efectuarea de 
studii şi cercetări. Cea mai mare parte a lucrării cuprinde informaţii 
generale ale procesului de cercetare în domeniul traficului de copii 
(planificare, implementare, evaluare) cu oferirea de exemple practice şi 
lecţii învăţate desprinse din cadrul studiului ANITP „Traficul de copii în 
România. Studiu asupra procesului de recrutare”. Manualul este prevăzut 
cu anexe care considerăm că pot fi instrumente de urmărit pentru toţi cei 
care doresc să iniţieze cercetări şi studii în domeniul traficului de copii. O 
parte din aceste instrumente sunt parte integrantă a studiului privind 
procesul de recrutare al minorilor dar şi a altor lucrări şi documente 
internaţionale care au sprijinit sau pot orienta liniile de cercetare în 
domeniu. 

 
Autorii mulţumesc tuturor celor care au contribuit la pregătirea acestei 

publicaţii şi îi invită pe cititori să-şi exprime părerile în legătură cu aceasta 
şi să ne informeze dacă au folosit-o în efectuarea propriilor lor activităţi de 
cercetare.  

Autorii 
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2. CADRUL GENERAL AL TRAFICULUI DE COPII 
 
 

2.1. Presupoziţii iniţiale 
 
Apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului constituie 

o preocupare permanentă şi comună a tuturor sistemelor de drept. În orice 
societate, viaţa omului şi în special a copilului a fost ocrotită de către 
legiuitor încă din cele mai îndepărtate orânduiri sociale considerându-se a fi 
valoarea absolută a unei societăţi.  

Organizaţia Naţiunilor Unite prevede ca tuturor copiilor, mai ales celor 
din categoriile dezavantajate şi vulnerabile, să li se respecte drepturile 
cuvenite. 

Principiile Organizaţiei Naţiunilor Unite sunt de importanţă majoră mai 
ales în contextul unor schimbări durabile. Acest lucru înseamnă 
consolidarea capacităţii şi încrederii în propriile puteri ale copiilor şi ale 
comunităţii de a-şi controla propriul viitor precum şi depăşirea inegalităţii 
structurale şi a barierelor care nu permit copiilor accesul la drepturile pe 
care le deţin. Legislaţia din România în domeniul protecţiei şi promovării 
drepturilor copiilor s-a îmbunătăţit substanţial în ultimii ani, rezultatele fiind 
semnificative.  

România garantează apărarea drepturilor copilului prin Constituţia 
României care, la capitolul - Drepturile şi libertăţile fundamentale, art. 49 
stipulează: 

• „Copiii şi tinerii se bucură de un regim special de protecţie şi de 
asistenţă în realizarea drepturilor lor.” 

• „Exploatarea minorilor, folosirea lor în activităţi care le-ar dăuna 
sănătăţii, moralităţii sau care le-ar pune în primejdie viaţa ori 
dezvoltarea normală sunt interzise.” 

Art. 2 din Legea 18/1990 (prin care România ratifică Convenţia 
Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului) prevede că: 

• „Statele părţi se angajează să respecte şi să garanteze drepturile 
stabilite în prezenta convenţie tuturor copiilor din jurisdicţia lor, 
indiferent de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau 
altă opinie, de naţionalitate, apartenenţa etnică sau originea 
socială, de situaţia materială, incapacitatea fizică, de statutul la 
naştere sau de statutul dobândit al copilului ori al părinţilor sau al 
reprezentanţilor legali ai acestuia”. 

• „Statele părţi vor lua toate măsurile de protejare a copilului 
împotriva oricărei forme de discriminare sau de sancţionare pe 
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considerente ţinând de situaţia juridică, activităţile, opiniile 
declarate sau convingerile părinţilor, ale reprezentanţilor săi 
legali sau ale membrilor familiei sale”. 

În România autorităţile publice, organismele private autorizate, 
precum şi persoanele fizice şi persoanele juridice responsabile de protecţia 
copilului sunt obligate să respecte şi să garanteze drepturile copilului 
stabilite prin Constituţie şi lege, în concordanţă cu prevederile Convenţiei 
Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la drepturile copilului. 

Conform Convenţiei cu privire la drepturile copilului (UNCRC), 
adoptată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 20 
noiembrie 1989 „copil” înseamnă: „orice fiinţă umană sub vârsta de 18 ani, 
exceptând cazurile în care legea aplicabilă copilului stabileşte limita 
majoratului sub această vârstă”1. 

Traficul de persoane, aşa cum este definit în convenţiile 
internaţionale ratificate la nivel naţional reprezintă: recrutarea, 
transportarea, transferarea, cazarea sau primirea unei persoane, prin 
ameninţare, violenţă sau prin alte forme de constrângere, prin răpire, 
fraudă ori înşelăciune, abuz de autoritate sau profitând de imposibilitatea 
acelei persoane de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa ori prin oferirea, 
darea, acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase pentru obţinerea 
consimţământului persoanei care are autoritate asupra altei persoane, în 
scopul exploatării acestei persoane. Exploatarea constă în prostituţia 
forţată sau altă formă de exploatare sexuală, munca forţată sau servicii 
forţate, sclavia sau practici similare, aducerea în stare de servitute, sau 
prelevarea de organe.2  

Recrutarea, transportarea, transferarea, găzduirea sau primirea unei 
persoane cu vârsta cuprinsă între 0 şi 18 ani, în scopul exploatării acesteia, 
constituie infracţiunea de trafic de minori3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Legea nr. 272/2004 cu privire la protecţia copilului şi promovarea drepturilor acestuia, art. 4, cu 
amendamentele şi completările ulterioare. 
2 Legea nr. 300 din 11 iulie 2006 pentru ratificarea Convenţiei Consiliului European referitor la lupta 
împotriva traficului de fiinţe umane, adoptată pe 3 martie 2005, semnată de România pe 16 mai 2005 la 
Varşovia. 
3 Legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane  
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2.2. Situaţia traficului de copii în România conform 
SIMEV4 
 
Copiii reprezintă aproximativ 15% din numărul total al victimelor 

identificate anual: 292 în 2007 şi 186 în 2008 (fetele reprezentând 87% 
pentru cei doi ani). Marea majoritate a copiilor (75%) au fost victime ale 
exploatării sexuale, categoria de vârstă cea mai importantă fiind cuprinsă 
între 14 şi 17 ani (94%).  

 Semnificativ este faptul că România reprezintă principala ţară 
de destinaţie pentru exploatarea minorilor români, 46% dintre victimele 
identificate în 2007 sub 18 ani, respectiv 50% din victimele identificate în 
2008 au fost traficate intern. 

 Copiii reprezintă aproximativ 60% dintre victimele traficate 
intern, comparativ cu 9% din numărul total de victime exploatate în 
afara graniţelor României.  

 De asemenea, atât în 2007 cât şi în 2008, unul din două cazuri 
de exploatare în scopuri sexuale cu victime sub 18 ani a avut loc în 
România.  

 Spre deosebire de copiii victime ale exploatării sexuale în afara 
graniţelor României, în cea mai mare parte din cazurile de copii exploataţi 
sexual în România, exploatarea a avut loc în locuinţe/spaţii private, ceea ce 
atrage atenţia asupra naturii subterane a acestui fenomen.  

 Astfel de cazuri sunt dificil de identificat, în aceste locaţii accesul 
fiind mai limitat sau strict controlat de către traficanţi şi/sau clienţi, ceea ce 
face ca gradul de pericol social reprezentat de acest fenomen să fie foarte 
mare (pentru mai multe informaţii cantitative ale traficului de copii, vezi 
statistica pentru anul 2007, 2008 şi primele 9 luni ale anului 2009, anexa 2). 

 
 
 

                                                
4 Sistemul Naţional Integrat de Monitorizare şi Evaluare a Traficului de Persoane (SIMEV) (vezi Anexa 12) a fost 
dezvoltat în întregime de către Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane şi a devenit pe deplin 
operaţional în ianuarie 2007. Din punct de vedere tehnic, sistemul naţional este un sistem informatic multi-nivel, 
care foloseşte o bază de date centrală, o aplicaţie de interogare a datelor şi o interfaţă utilizator de tip web. 
Accesul la acest sistem este permis doar utilizatorilor din cadrul ANITP, respectiv Serviciul Monitorizare, 
Evaluare şi Cercetare şi Centrele Regionale, precum şi utilizatorilor din instituţiile cu care ANITP a încheiat 
protocoale de colaborare în acest sens (Direcţia Generală de Combatere a Criminalităţii Organizate, din cadrul 
I.G.PAG.R. şi Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră).  
Datele regăsite în baza de date pot proveni şi de la alte instituţii partenere, din afara M.A.I. (de exemplu ONG, 
DGASPC, ISJ etc.). Aceste date sunt colectate prin intermediul lucrătorilor din Centrele Regionale ale ANITP, 
care monitorizează victimele traficului în perioada asistenţei, şi, după caz, a procesului penal. 
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Numărul total al victimelor identificate în primele 9 luni ale 
anilor 2007, 2008, 2009 manifestă o scădere pronunţată, de la 
1527 la 1014 respectiv 453 de victime dar procentul minorilor 
traficaţi a crescut în 2009. 

 
 Din totalul minorilor identificaţi, 61%5 au fost exploataţi în România 

(trafic intern) prin exploatarea sexuală, cerşetorie, muncă forţată, obligarea 
la comiterea de furturi, trafic de organe şi pornografie infantilă.  

 
60% din minorii traficaţi în România (pentru primele 9 luni 

ale anului 2009) au fost fete exploatate sexual pe stradă, în 
locuinţe private, cluburi sau hoteluri. 

 
 

2.3. Cadrul legislativ naţional privind traficul de 
persoane/copii  

 
� Primul act normativ în domeniul traficului de persoane a 

fost Legea nr. 678/2001 pentru prevenirea şi combaterea 
traficului de persoane în care este definită explicit infracţiunea de 

trafic de copii precum şi pedepsele aferente. În înţelesul prezentei legi: 
„recrutarea, transportul, transferul, găzduirea sau primirea de minori cu 
scopul exploatării lor reprezintă infracţiunea de trafic de copii care este 
pedepsită cu închisoarea de la 5 la 15 ani precum şi cu interzicerea unor 
drepturi”. Dacă fapta este săvârşită prin ameninţare, violenţă sau alte forme 
de constrângere, prin răpire, fraudă ori înşelăciune, abuz de autoritate sau 
profitând de imposibilitatea minorului de a se apăra ori de a-şi exprima 
voinţa sau prin oferirea, darea, acceptarea ori primirea de bani sau de alte 
foloase pentru obţinerea consimţământului persoanei care are autoritate 
asupra minorului, pedeapsa este închisoare de la 7 ani la 18 ani şi 
interzicerea unor drepturi. 

În cazul infracţiunii de trafic de minori apare o diferenţiere faţă de 
traficarea unui adult, în sensul că sunt necesare numai 2 din elementele 
infracţiunii de trafic de persoane, respectiv acţiunile de recrutare, 
transportare, transferare, găzduire sau primire a unui minor, în scopul sau 
în vederea exploatării, fără a mai fi necesare mijloacele folosite respectiv, 
ameninţarea, violenţa sau alte forme de constrângere, răpire, fraudă ori 
înşelăciune, abuz de autoritate sau profitând de imposibilitatea acelei 
persoane de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa prin oferirea, darea, 
acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase pentru obţinerea 
consimţământului persoanei care are autoritate asupra altei persoane.  
                                                
5 Situaţia prezintă datele statistice SIMEV la data de 06.10.2009 pentru primele nouă luni ale anului 2009. 



Manual de cercetare sociologică în domeniul traficului de copii 

Cadrul general al traficului de copii  
 

 

 21 

Dacă faptele sunt săvârşite de două sau mai multe persoane 
împreună, sau s-a cauzat victimei o vătămare gravă a integrităţii corporale 
sau sănătăţii, ori a fost săvârşită de către un funcţionar public în timpul 
exercitării atribuţiilor de serviciu pedeapsa este închisoare de la 10 ani la 
20 ani şi interzicerea unor drepturi. În situaţia în care fapta a avut ca 
urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este închisoare de la 
15 ani la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi. 

Prin art. 18 al Legii nr. 678/2001 se defineşte şi sancţionează 
pornografia infantilă astfel: 

 „Fapta de a expune, a vinde sau de a răspândi, a închiria, a distribui, 
a confecţiona ori de a produce în alt mod, a transmite, a oferi sau a pune la 
dispoziţie ori de a deţine în vederea răspândirii de obiecte, filme, fotografii, 
diapozitive, embleme sau alte suporturi vizuale, care reprezintă poziţii ori 
acte sexuale cu caracter pornografic, ce prezintă sau implică minori care nu 
au împlinit vârsta de 18 ani, constituie infracţiunea de pornografie infantilă 
şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani. Cu aceeaşi pedeapsă se 
sancţionează şi importul ori predarea de obiecte dintre cele prevăzute la 
alin. (1) unui agent de transport sau de distribuire, în vederea 
comercializării ori distribuirii lor”. 

În cadrul aceleiaşi legi sunt stipulate şi prevederi referitoare la 
acordarea protecţiei şi asistenţei speciale, fizice, juridice şi sociale a 
victimei traficului de persoane. 

� Prin noul Cod penal din 17 iulie 2009 la capitolul VII - Traficul şi 
exploatarea persoanelor vulnerabile - s-a dorit reglementarea infracţiunilor 
contra vieţii persoanei şi în special cele săvârşite asupra minorilor într-o 
manieră modernă, adaptată la reglementările europene şi internaţionale 
prelevând importanţa părţilor vătămate care se află în stare de minoritate. 
Astfel, sunt reglementate ca infracţiuni, faptele îndreptate asupra minorilor 
care pot aduce prejudicii grave asupra vieţii, libertăţii, sănătăţii, integrităţii 
fizice şi psihice ale minorilor cum ar fi: traficul de minori, proxenetismul, 
exploatarea cerşetoriei, folosirea unui minor în scop de cerşetorie, folosirea 
serviciilor unei persoane exploatate, violul, agresiunea sexuală, actul 
sexual cu un minor, coruperea sexuală a minorilor, racolarea minorilor în 
scopuri sexuale. 

� Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 
reglementează obligaţiile autorităţilor administraţiei publice centrale şi 
locale, precum şi a tuturor persoanelor fizice şi juridice referitoare la 
protecţia sănătăţii publice.  

Astfel, textul de lege interzice prelevarea de organe, ţesuturi şi celule 
de la potenţiali donatori minori în viaţă, cu excepţia unor cazuri bine 
statuate, iar refuzul scris sau verbal al minorului împiedică orice prelevare. 

Totodată, acest act normativ incriminează ca infracţiuni faptele legate 
de organizarea şi efectuarea prelevării de organe, ţesuturi şi/sau celule de 
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origine umană, în scopul transplantului, în alte condiţii decât cele expres 
stipulate în această lege, fiind pedepsite în funcţie modul şi mijloacele de 
săvârşire a acestora, cu închisoarea de până la 10 ani.  

� Legea nr. 196/2003 privind prevenirea şi combaterea 
pornografiei, defineşte pornografia ca fiind „actele cu caracter obscen, 
precum şi materialele care reproduc sau difuzează asemenea acte”. Prin 
acţiuni cu caracter obscen se înţelege „gesturi sau comportamente sexuale 
explicite, savârşite individual sau în grup, imagini, sunete ori cuvinte care 
prin semnificaţia lor aduc ofensă la pudoare, precum şi orice alte forme de 
manifestare indecente privind viaţa sexuală, dacă se savârşesc în public”.  

Materialele cu caracter obscen sunt definite ca „obiecte, gravuri, 
fotografii, holograme, desene, scrieri, imprimate, embleme, publicaţii, filme, 
înregistrări video şi audio, spoturi publicitare, programe şi aplicaţii 
informatice, piese muzicale, precum şi orice alte forme de exprimare care 
prezintă explicit sau sugerează o activitate sexuală”. În textul acesteia, în 
special la art.10 se incriminează orice activitate de recrutare, precum şi de 
obligare sau de folosire a minorilor în orice act cu caracter obscen, orice 
astfel de fapte fiind pedepsite cu închisoarea de la 3 la 12 ani precum şi cu 
interzicerea unor drepturi.  

Această lege defineşte ca infracţiuni şi stipulează pedepse cu 
închisoarea până la 12 ani pentru folosirea şi implicarea copiilor în activităţi 
pornografice, distribuirea de materiale pornografice copiilor şi desfăşurarea 
de activităţi cu caracter pornografic în prezenţa copiilor. De asemenea, este 
pedepsită distribuirea materialelor cu caracter obscen care prezintă minori 
având un comportament explicit sexual.  

� În scopul protejării victimelor infracţiunilor a fost adoptată Legea 
nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei 
victimelor infracţiunilor prin care se reglementează măsuri de informare 
a victimelor infracţiunilor cu privire la drepturile acestora, precum şi de 
consiliere psihologică, asistenţă juridică gratuită şi compensaţie financiară 
de către stat. În legea actuală sunt prevăzute norme specifice minorilor, în 
sensul că ei nu sunt obligaţi să se constituie în parte vătămată sau să facă 
plângere penală, iar perioada de acordare a asistenţei legale şi psihologice 
este cu 3 luni mai mare decât în cazul adulţilor. 

Totodată, această lege creează obligaţia ca instituţiile din sistemul 
judiciar să asigure specializarea personalului care, în exercitarea atribuţiilor 
prevăzute de lege, stabileşte legături directe cu victimele infracţiunilor. 

� Conform Legii nr. 300/20066, în situaţia în care există dubii asupra 
vârstei victimei şi atunci când există motive de a crede că victima este un 
copil, pe perioada verificării vârstei acesteia, se va presupune că acea 
persoană este un copil şi i se vor acorda măsurile de protecţie specifice. 

                                                
6 Legea pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane, 
adoptată la 3 mai 2005, deschisă spre semnare şi semnată de România la Varşovia la 16 mai 2005. 
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Din momentul în care un copil neînsoţit este identificat ca victimă: 
• va fi reprezentată de un tutore legal, o organizaţie sau o autoritate 

care va acţiona în interesul copilului; 
• se vor lua măsurile pentru stabilirea identităţii şi naţionalităţii 

victimei;  
• se vor face eforturile necesare identificării familiei victimei, dacă 

aceasta serveşte intereselor copilului7. 
Copiii victime nu vor fi repatriaţi într-un stat dacă, urmare unei 

evaluări privind riscul şi securitatea, există indicii că returnarea nu este în 
interesul superior al copilului. 

� Hotărârea nr. 1.238 din 10 octombrie 2007 privind aprobarea 
Standardelor naţionale specifice pentru serviciile specializate de asistenţă şi 
protecţie a victimelor traficului de persoane este un instrument legislativ care 
reglementează reţelele naţionale de servicii şi de protecţie a victimelor 
traficului de persoane, serviciile acordate şi calitatea acestora, măsuri privind 
asigurarea unui mediu optim victimelor traficului de persoane, asigurarea 
personalului calificat necesar şi perfecţionarea continuă a acestuia. 

� După semnarea Convenţiei privind drepturile copilului, aceasta a 
fost ratificată prin adoptarea Legii nr.18 din septembrie 1990. Aceasta 
legiferează: „Statele părţi se angajează să respecte şi să garanteze 
drepturile stabilite în prezenta convenţie tuturor copiilor din jurisdicţia lor, 
indiferent de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau altă opinie, 
de naţionalitate, apartenenţa etnică sau originea socială, de situaţia 
materială, incapacitatea fizică, de statutul la naştere sau de statutul 
dobândit al copilului ori al părinţilor sau al reprezentanţilor legali ai acestuia. 
Statele părţi vor lua toate măsurile de protejare a copilului împotriva oricărei 
forme de discriminare sau de sancţionare pe considerente ţinând de 
situaţia juridică, activităţile, opiniile declarate sau convingerile părinţilor, ale 
reprezentanţilor săi legali sau ale membrilor familiei sale. În toate acţiunile 
care privesc copiii, întreprinse de instituţiile de asistenţă socială publice sau 
private, de instanţele judecătoreşti, autorităţile administrative sau de 
organele legislative, interesele copilului vor prevala”. 

� Legea nr. 203 din 15 noiembrie 2000 pentru ratificarea 
Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 182/1999 privind 
interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor şi acţiunea 
imediată în vederea eliminării lor, adoptată la cea de-a 87-a sesiune a 
Conferinţei Generale a Organizaţiei Internaţionale a Muncii la Geneva la 17 
iunie 1999 este un instrument naţional pertinent pentru eradicarea 
fenomenului. 

� Legea nr. 272/2004 cu privire la protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului atinge aspecte referitoare la: drepturile şi libertăţile 

                                                
7 Legea 300/2006 pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe 
umane, adoptată la 3 mai 2005, deschisă spre semnare şi semnată de România la Varşovia la 16 mai 2005. 
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cetăţeneşti; caracteristicile mediului familial, al mijloacelor alternative, al 
sistemului de sănătate; servicii acordate refugiaţilor; protecţia copilului pe 
baze nediscriminatorii pentru promovarea şi respectarea interesului 
copilului; şansele egale şi altele. La art. 99 se prevede: „Copilul are dreptul 
de a fi protejat împotriva oricărei forme de exploatare” şi se accentuează 
din nou necesitatea de a preveni şi combate fenomenul exploatării, 
traficului şi abuzului.  

Autorităţile publice, organismele private autorizate, precum şi 
persoanele fizice şi persoanele juridice responsabile de protecţia copilului 
sunt obligate să respecte, să promoveze şi să garanteze drepturile copilului 
stabilite prin Constituţie şi lege, în concordanţă cu prevederile Convenţiei 
Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la drepturile copilului. Principiul 
interesului superior al copilului este impus inclusiv în legătură cu drepturile 
şi obligaţiile ce revin părinţilor copilului, altor reprezentanţi legali ai săi, 
precum şi oricăror persoane cărora acesta le-a fost plasat în mod legal şi 
va prevala în toate demersurile şi deciziile care privesc copiii, întreprinse de 
autorităţile publice şi de organismele private autorizate, precum şi în 
cauzele soluţionate de instanţele judecătoreşti. 

Totodată, prevederile acestei legi sancţionează cu închisoare de la 1 
la 3 ani orice persoană, care îndeamnă ori înlesneşte practicarea 
cerşetoriei de către un minor sau tragerea de foloase de pe urma practicării 
cerşetoriei de către un minor sau recrutarea ori constrângerea unui minor la 
cerşetorie dacă nu sunt îndeplinite prevederile infracţiunii de trafic de minori 
stabilite de art. 13 din Legea 678/2001.  

Dacă faptele sunt săvârşite de un părinte sau de reprezentantul legal 
al minorului, pedepsele prevăzute cu închisoarea sunt între de la 2 şi 7 ani 
şi interzicerea unor drepturi. De asemenea, este pedepsită şi fapta 
părintelui sau a reprezentantului legal al unui copil de a se folosi de acesta 
pentru a apela în mod repetat la mila publicului, cerând ajutor financiar sau 
material, cu închisoare de la 1 la 5 ani şi interzicerea unor drepturi. 

Deoarece instituţiile de stat trebuiau să implementeze legislaţia 
referitoare la protecţia drepturilor copilului, atât cea internaţională cât şi cea 
naţională, s-au elaborat strategii şi instrumente de monitorizare şi 
coordonare. Pe 13 august 2004 a fost emisă Hotărârea nr. 1295 pentru 
aprobarea Planului Naţional de Acţiune pentru prevenirea şi combaterea 
traficului de copii, iar în septembrie 2004 a fost emisă Hotărârea nr. 1504 
pentru aprobarea Planului Naţional de Acţiune pentru prevenirea şi 
combaterea abuzului sexual asupra copilului şi a exploatării sexuale a 
copiilor în scopuri comerciale (2004-2007). Aceste două hotărâri au fost 
implementate pe o perioadă de 2-3 ani, până în 2007, fiind structurate pe 
obiective şi activităţi specifice în toate ariile referitoare la traficul de copii şi 
exploatarea lor sexuală şi a cuprins reprezentanţi şi parteneri atât din 
organisme de stat cât şi private. 
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� Prin Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire 
la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a 
acestor date sunt garantate şi protejate drepturile şi libertăţile 
fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţa intimă, 
familială şi privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. 
Astfel, toate victimele traficului de persoane, inclusiv cele minore 
beneficiază de aceste drepturi chiar din momentul identificării acestora.  

� Hotărârea de Guvern nr. 860 din 13.08.2008 privind aprobarea 
Strategiei Naţionale în Domeniul protecţiei şi Promovării Drepturilor 
Copilului 2008-2013 şi a Planului Operaţional pentru implementarea 
acestei Strategii. Obiectivul general al Strategiei face referire la 
mobilizarea resurselor necesare, responsabilizarea factorilor relevanţi şi 
asigurarea unui parteneriat eficient în vederea protecţiei şi respectării 
drepturilor copilului, precum şi a îmbunătăţirii condiţiei copilului şi valorizării 
sale în societatea românească. 

 
2.4. Cadrul internaţional privind traficul de persoane  

 
Abordarea traficului de fiinţe umane din perspectiva drepturilor 

omului, inclusiv în activităţi de cercetare, necesită, în primul rând, 
identificarea tuturor standardelor relevante care stau la baza cadrului 
normativ aplicabil în vederea evaluării. România a ratificat principalele 
tratate internaţionale (vezi tabelul de mai jos), prin care îşi asumă obligaţiile 
legale de a implementa standardele de asistenţă pentru persoanele 
traficate şi urmărirea şi sancţionarea infractorilor.  

În continuare sunt prezentate pe scurt principalele documente şi 
legislaţia UE în domeniu; iar în capitolul 3 vor fi prezentate în detaliu 
standardele privind drepturile omului şi drepturile copilului cu referire 
specifică la traficul de persoane.  

În conformitate cu scopul prezentului Ghid, începem prezentarea cu 
standardele relevante pentru acest grup ţintă.  

� Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului, 1989 şi 
Protocolul opţional privind vânzarea copiilor, prostituţia şi 
pornografia infantilă, 2000.  

Principalul pact internaţional privind protecţia drepturilor copiilor, 
inclusiv copiii traficaţi, este Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului 
(UNCRC). Este documentul internaţional cu privire la drepturile copilului cel 
mai larg ratificat din lume la care şi România este parte din anul 1993. 
Convenţia stabileşte un ansamblu cuprinzător de drepturi ale copilului şi 
obligaţiile aferente ce revin guvernelor în domenii ca protecţia copilului 
împotriva violenţei, exploatării, traficului; sprijinul acordat părinţilor, 
acordarea de servicii de sănătate şi educaţie; consultarea în orice privinţă 
relevantă pentru viaţa sa. Protocolul facultativ la Convenţia ONU cu privire 
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la drepturile copilului, adoptat în anul 2000, oferă Statelor părţi standarde 
suplimentare în scopul declarării traficului de copii drept infracţiune penală 
şi acordarea de asistenţă copiilor traficaţi.  

� Convenţia asupra eliminării tuturor formelor de discriminare 
faţă de femei (CEDAW), 1979 şi alte documente internaţionale relevante 
privind drepturile omului. 

CEDAW recomandă în mod expres ca Statele părţi să ia toate 
măsurile adecvate, pentru „reprimarea sub toate formele existente a 
traficului de femei” (articolul 6); în acelaşi mod, Convenţia privind drepturile 
persoanelor cu dizabilităţi solicită guvernelor „să adopte toate măsurile 
legislative, administrative, sociale, educaţionale şi alte măsuri 
corespunzătoare pentru protecţia persoanelor cu dizabilităţi împotriva 
tuturor formelor de violenţă şi abuz”, asigurând acestor persoane „asistenţă 
şi susţinere receptivă la aspectele de gen şi vârstă” (articolul 16). În plus, 
Carta internaţională a drepturilor (Declaraţia universală a drepturilor omului 
1948, Convenţia despre drepturile economice, sociale şi culturale şi 
Convenţia privind drepturile civile şi politice 1966) reprezintă quintesenţa 
dreptului internaţional al drepturilor omului, de la accesul la servicii sociale 
şi dreptul la muncă la dreptul la protecţie împotriva detenţiei arbitrare, 
tortură şi tratamente inumane sau imixtiuni în viaţa personală.  

În 2002 au fost adoptate Principiile recomandate şi liniile directoare 
cu privire la drepturile omului şi traficul de persoane (completare la 
Raportul Înaltului Comisariat ONU pentru drepturile omului) care oferă o 
orientare comprehensivă (deşi nu are caracter executoriu) despre 
activitatea anti-trafic, cuprinzând aspectele generale ale abordării bazate 
pe drepturile omului precum şi recomandări specifice referitoare, printre 
altele, la cercetare şi culegerea de date. (vezi cap. 3 şi Anexa 3). 

� Convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii (IOM) 
nr.182/1999 privind interzicerea celor mai grave forme de muncă a 
copiilor. 

Timp de mai multe decenii, Organizaţia Internaţională a Muncii (IOM) 
a stabilit standarde pentru protecţia împotriva exploatării, inclusiv 
exploatarea copiilor prin muncă (ex.: Convenţia cu privire la vârsta minimă 
1973) şi a traficului. In 1999 IOM a adoptat Convenţia nr.182 cu referire la 
formele specifice de muncă a copilului cu cele mai dăunătoare efecte 
asupra dezvoltării copilului, inclusiv „practicile similare sclaviei, cum ar fi 
vânzarea şi traficarea copiilor şi... munca forţată” (art. 3). Statele au 
obligaţia să ia măsuri urgente şi eficiente pentru eliminarea acestor practici.  

� Protocolul privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea 
traficului de persoane, în special a femeilor şi copiilor, adiţional la 
Convenţia ONU împotriva criminalităţii transnaţionale organizate 
(„Protocolul de la Palermo”), 2000  
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Aşa cum s-a menţionat anterior, Protocolul ONU este un punct de 
referinţă care oferă prima definiţie internaţională, juridic obligatorie a 
traficului de persoane. Protocolul solicită Statelor părţi să ia măsuri în 
scopul incriminării traficului, acordarea de asistenţă şi protecţie persoanelor 
traficate, asigurarea securităţii fizice şi protecţia vieţii private, elaborarea de 
programe de cercetare şi campanii mass-media de informare având ca 
scop prevenirea traficului şi cooperarea la nivel internaţional, de exemplu 
prin schimbul de informaţii şi pregătire în domeniu.  

� Convenţia Consiliului Europei privind lupta împotriva 
traficului de fiinţe umane, 2005 

La nivel regional, Consiliul Europei a adoptat în 2005 propria 
Convenţie privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane care analizează 
fenomenul de trafic printr-o abordare explicită bazată pe drepturile omului 
având ca scop şi elaborarea „unui cadru larg de protecţie şi asistenţă 
acordată victimelor şi martorilor în procesul penal”. Convenţia stabileşte 
standarde pentru identificarea persoanelor traficate, activităţi de pregătire 
pentru autorităţi, asistenţă socială şi medicală, protecţia datelor personale 
(cu referire la o altă Convenţie a Consiliului Europei privind protecţia 
datelor, 1981, vezi mai jos), accesul la informaţie şi serviciile unui mediator 
cultural, accesul la compensaţii şi programe de repatriere în siguranţă; 
Convenţia stipulează şi prevederi speciale cu privire la asigurarea 
intereselor majore ale copilului (ex.: la identificare, reprezentare legală, 
permis de reşedinţă, educaţie etc.). Articolul 13 solicită Statelor părţi „o 
perioadă de reflecţie de cel puţin 30 de zile” pentru a permite recuperarea 
persoanelor traficate şi luarea unei decizii în cunoştinţă de cauză în 
legătură cu perspectivele de viitor ale acestora; în plus, persoanelor 
traficate trebuie să li se elibereze permise de reşedinţă. Un alt punct asupra 
căruia se concentrează este şi declararea drept infracţiune penală a 
traficului şi a acţiunilor aferente acestuia.  

� Convenţia Consiliului Europei asupra protecţiei persoanelor 
cu privire la procesarea automată a datelor personale 1981 şi 
Protocolul adiţional privind autorităţile de supervizare şi fluxul 
transnaţional de date 2001 

Această Convenţie stipulează principiile fundamentale privind protecţia 
datelor personale prelucrate automat (stocare, folosire, diseminare), calitatea 
datelor (date personale/date foarte sensibile), condiţii referitoare la 
prelucrarea acestora (confidenţialitate, securitatea datelor, baza legală, 
obiective, condiţii de exceptare, de exemplu în contextul cercetării ştiinţifice) 
şi drepturile titularului de date (la acces/rectificare/ştergere a datelor 
personale, corecturi etc.). Protocolul adiţional din 2001 consolidează şi mai 
mult standardele cu privire la fluxul de date între statele neparticipante la 
Convenţie şi solicită înfiinţarea de autorităţi naţionale de supervizare pentru a 
se asigura respectarea standardelor de protecţie a datelor.  
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� CoE Convenţia Europeană pentru apărarea drepturilor omului 
şi libertăţilor fundamentale şi Carta Europeană Socială (revizuită) 1996  

Cele două documente reprezintă baza protecţiei drepturilor omului la 
nivel European, oferind şi un mecanism individual de aplicare pentru 
reexaminarea pretinselor încălcări ale Convenţiei Europene privind 
drepturile omului (drepturi civile şi politice; Curtea Europeană a drepturilor 
omului de la Strasbourg) şi procedură de reclamaţie individuală/colectivă în 
conformitate cu Carta socială (drepturi economice, sociale şi culturale; 
Comitetul European pentru drepturi sociale).  

� Convenţia de la Haga privind protecţia copiilor şi cooperarea în 
materia adopţiei internaţionale, 1993 

Convenţia de drept internaţional privat de la Haga - organizaţie inter-
guvernamentală cu aproape 70 de membri - a elaborat mai multe tratate 
internaţionale în domeniul dreptului privat şi al familiei, incluzând custodia 
copilului, răpirea şi adopţia internaţională a copilului. 

Convenţia despre adopţia internaţională din 1993, este documentul 
internaţional cu putere executivă care stabileşte standarde pentru proceduri 
clare şi transparente de adopţie, autorităţile naţionale desemnate în 
vederea cooperării internaţionale şi prevenirea corupţiei şi a câştigurilor 
necuvenite din adopţii (ex.: pentru intermediari). Convenţia se bazează pe 
respectarea intereselor copilului, principiul soluţiei subsidiare (adopţie 
internaţională doar ca ultima resursă când nu sunt posibile sau aplicabile 
alte aranjamente pentru îngrijirea copilului la nivel naţional) şi vizează 
protecţia copilului împotriva răpirii, vânzării sau traficării copilului în vederea 
adopţiei. 

� Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene  
În anul 2000, Uniunea Europeană a adoptat propriul document cu 

referire la drepturile omului - Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii 
Europene; în conformitate cu articolul 5/3, „traficul de fiinţe umane este 
interzis”, şi, în mod similar, articolul 32 prevede că: „angajarea copiilor în 
activităţi de muncă este interzisă.” Mai mult decât atât, articolul 24 conţine 
o serie de drepturi ale copilului care se referă la: dreptul copilului la 
protecţie şi îngrijire, dreptul copilului de a fi consultat şi de a menţine 
legătura cu părinţii; dar cel mai important este faptul că toate acţiunile 
privind copiii trebuie să acorde o consideraţie deosebită intereselor 
supreme ale copilului. În ceea ce priveşte protecţia datelor, articolul 8 
prevede în mod explicit „dreptul la protejarea datelor personale”. 

� Decizia-cadru 2002/629/JAI a Consiliului Europei din 19 iulie 
2002 privind combaterea traficului de fiinţe umane; Directiva 
2004/81/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind permisul de şedere 
eliberat resortisanţilor ţărilor terţe care sunt victime ale traficului de 
persoane sau care au făcut obiectul unei facilitări a imigraţiei ilegale.  
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Folosind instrumentul unei Decizii cadru în domeniul cooperării 
poliţieneşti şi juridice în materie penală, Uniunea Europeană urmăreşte să 
fixeze un cadru comun pentru stabilirea formelor de trafic ca infracţiuni 
penale cu sancţiunile corespunzătoare. Pe lângă aceasta, sunt stabilite şi 
răspunderile civile şi penale pentru persoanele fizice implicate în astfel de 
infracţiuni. Avându-se în vedere abordarea transparent juridică a 
documentului, sunt stipulate doar câteva prevederi referitoare la asistenţa 
acordată persoanelor traficate, inclusiv copiii. Directiva din anul 2004 
vizează acordarea unui statut legal pentru şederea temporară în ţară a 
persoanelor traficate (inclusiv pentru o „perioadă de reflecţie”), însă, numai 
în cazurile „persoanelor/cetăţenilor din ţări terţe care cooperează în lupta 
pentru combaterea traficului de fiinţe umane sau a acţiunilor de facilitare a 
imigraţiei ilegale”. 

� Decizia-cadru 2008/977/JAI a Consiliului din 27 noiembrie 
2008 privind protecţia datelor cu caracter personal prelucrate în 
cadrul cooperării poliţieneşti şi judiciare în materie penală. 

După mai mulţi ani de negocieri, a fost adoptată în 2008 Decizia - 
cadru care stipulează un nivel comun de standarde privind protecţia datelor 
şi cooperare transnaţională în materie de poliţie şi justiţie (pilonul trei al 
competenţelor Uniunii Europene). Decizia - cadru vizează protecţia 
dreptului la viaţă personală în ceea ce priveşte prelucrarea datelor 
personale în cazuri de prevenire, investigaţii, identificarea sau urmărirea 
judiciară a infracţiunilor sau executarea pedepselor penale, cu relevanţă 
deosebită în domeniul luptei împotriva traficului de persoane. Anterior, în 
contextul legislaţiei Comunităţii Europene (primul pilon) au fost adoptate o 
serie de directive, Directiva Comunităţii Europene nr. 46 din 24 octombrie 
1995 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (pentru mai multe 
informaţii despre aceste standarde vezi cap. 3).  
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Tabel cu instrumente internaţionale în domeniul traficului de persoane 
ratificate de România 

 
(Sursa: UN Treaty Collection, http://treaties.un.org/, Council of Europe, 
http://www.coe.int, Hague Conference on Private International Law, 
http://www.hcch.net) 

 
Traficul de persoane - tabel de ratificare pentru România 

Convenţia cu privire la drepturile copilului 1989 26 Ianuarie 1993 
(aderare) 

Protocol opţional cu privire la drepturile 
copilului, privind vânzarea de copii, prostituţia 
copiilor şi pornografia infantilă, 2000 

18 octombrie 2001 

Convenţia asupra eliminării tuturor formelor de 
discriminare faţă de femei, 1979 

7 ianuarie 1982 

Convenţia cu privire la drepturile persoanelor cu 
dizabilităţi, 2006 

26 septembrie 2007 
(doar semnat) 

Protocolul privind prevenirea, reprimarea şi 
pedepsirea traficului de persoane, în special a 
femeilor şi copiilor, adiţional la Convenţia ONU 
împotriva criminalităţii transnaţionale organizate 
(„Palermo Protocol”) 2000 

4 decembrie 2002 

Convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii 
(IOM) nr.182/1999 privind interzicerea celor mai 
grave forme de muncă a copiilor 

13 decembrie 2000 

Convenţia Consiliului Europei privind lupta 
împotriva traficului de fiinţe umane 2005 

21 august 2006 

Convenţia Consiliului Europei asupra protecţiei 
persoanelor cu privire la procesarea automată a 
datelor personale 1981 

27 februarie 2002 

Protocol adiţional la Convenţia Consiliului 
Europei asupra protecţiei persoanelor cu privire 
la procesarea automată a datelor personale, 
privind autorităţile de supervizare şi fluxul 
transnaţional de date 2001 

15 februarie 2006 

Convenţia Europeană pentru apărarea 
drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale 
1950 

20 iunie 1994 

Consiliul Europei, Carta socială europeană 
(revizuită) 1996 

7 mai 1999 

Convenţia de la Haga privind protecţia copiilor şi 
cooperarea în materia adopţiei internaţionale, 
1993 

28 decembrie 1994 
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2.5. Cadrul instituţional referitor la prevenirea şi 

combaterea traficului de copii - diagrama unui 
proces de identificare 
 
Conform Mecanismului Naţional de Identificare şi Referire aprobat 

prin Ordinul nr. 335/2007, în momentul identificării unui copil ca fiind victimă 
a traficului, indiferent de ţara de origine a acestuia, se va înştiinţa 
reprezentantul DGASPC sau cel al furnizorului de servicii specializate 
pentru copii abuzaţi, neglijaţi sau traficaţi, cu scopul luării măsurilor 
speciale de protecţie necesare.  

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului asigură 
implementarea în fiecare judeţ şi sector al Bucureştiului a strategiei de 
asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, a familiei, a persoanelor 
singure, a celor cu handicap şi a celor nevoiaşe. 

În situaţia în care victima, copil, este cetăţean străin, aceasta va 
beneficia, fără discriminare, de aceleaşi măsuri de asistenţă şi protecţie ca 
toţi copiii, victime ale traficului de persoane. În situaţia în care sunt mai 
multe victime de aceeaşi naţionalitate/cetăţenie, printre care şi copii, se 
recomandă asistarea acestora de către acelaşi furnizor de servicii sociale. 

Atunci când un minor este identificat ca fiind victimă a traficului de 
persoane, conform Mecanismului Naţional de Identificare şi Referire, 
instituţiile pregătite pentru identificare, referire, asistenţă şi monitorizare 
sunt în principal: IGPR (prin structura sa specializată de combatere a 
criminalităţii organizate şi prin ANITP) (vezi Anexa 1), Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului, precum şi ORI (pentru cazul 
minorilor cetăţeni străini): 

• Structurile specializate ale IGPR şi IGPF vor contacta 
reprezentantul DGASPC responsabil de asistenţa copiilor, victime 
ale abuzului, neglijării şi traficului de persoane, şi reprezentantul 
centrului regional al ANITP pentru evaluarea nevoilor de asistenţă 
ale victimei, copil, şi menţinerea contactului cu aceasta. 

• Reprezentantul DGASPC responsabil de asistenţa copiilor, victime 
ale abuzului, neglijării şi a traficului de persoane, va asigura 
referirea cazului către un centru specializat pentru asistenţa 
copiilor, victime ale abuzului, neglijării şi a traficului de persoane şi 
va menţine legătura cu partenerii din echipa interinstituţională. 

• Reprezentantul centrului regional al ANITP va păstra legătura cu 
reprezentantul DGASPC în vederea monitorizării cazului. 

• În cazul străinilor minori neînsoţiţi, victime ale traficului de 
persoane, în vederea stabilirii regimului juridic aplicabil acestora, 
ORI cooperează cu alte instituţii, precum şi cu organizaţii naţionale 
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şi internaţionale specializate în domeniul ocrotirii minorilor, în 
condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată. 
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3. O ABORDARE DE CERCETARE A 
TRAFICULUI DE PERSOANE BAZATĂ PE 
DREPTURILE OMULUI ŞI ALE COPIILOR  

 
 

3.1. Observaţii generale  
 
Al doilea capitol al prezentului manual a descris cadrul legal şi 

structural din România care stă la baza tuturor măsurilor de prevenire şi 
eliminare a traficului, dar şi la baza cercetărilor în domeniu. Un accent 
deosebit s-a pus pe gama largă de documente internaţionale şi europene 
existente în domeniul drepturilor omului şi a drepturilor copilului aplicabile 
în România care oferă atât un mandat executiv cât şi un amplu îndrumător 
pentru acţiunile statului. 

Capitolul de faţă va prezenta mai detaliat de ce abordarea bazată pe 
drepturile omului/copilului este atât de deosebită şi ce înseamnă de fapt „o 
abordare bazată pe drepturi”. Nu există o singură definiţie stabilită de 
comun acord pentru operaţionalizarea principiilor universale fundamentale - 
adică drepturile omului, aşa cum sunt formulate în standardele şi tratatele 
internaţionale în măsura în care ele pot fi cu adevărat realizate prin 
activităţi concrete la nivel naţional, cum ar fi adoptarea legislaţiei referitoare 
la accesul fără discriminare la educaţie, elaborarea de strategii/planuri de 
acţiune împotriva violenţei în familie, organizarea de sesiuni de pregătire 
pentru judecători despre protecţia victimelor, lansarea de campanii de 
sensibilizare pentru tineri şi adulţi cu referire la siguranţa copiilor care pot 
ajunge victime ale pornografiei pe internet şi ale pornografiei infantile şi 
iniţierea de cercetări empirice asupra fenomenului de trafic de copii. Pe 
scurt, o abordare bazată pe drepturi urmăreşte transpunerea în practică a 
unui cadru normativ/ ansamblu de standarde. Diferenţa esenţială faţă de 
alte abordări care pot începe cu interesele privind siguranţa naţională, 
controlul migraţiei, mediatizarea, oportunităţile politice, constă în faptul că 
punctul de plecare îl reprezintă fiinţa umană, apărarea demnităţii umane, a 
libertăţii şi egalităţii, (a se vedea şi Principiile ONU recomandate şi liniile 
directoare privind drepturile omului şi traficul de fiinţe umane, 2000), 
prioritatea drepturilor umane în eforturile anti-trafic (vezi Anexa 3.). 
Deoarece aceste concepte pot părea mai degrabă generale şi confuze, de-
a lungul secolelor au fost elaborate o serie de liste cu drepturi şi libertăţi 
fundamentale, mai întâi la nivel naţional (Constituţiile) şi, în ultimii 60 de 
ani, şi la nivel internaţional. Aceste standarde stabilesc cadrul de referinţă 
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pentru responsabilizarea guvernelor în asigurarea drepturilor şi a 
persoanelor pentru revendicarea acestor drepturi.  

După cum ştim cu toţii, în ciuda acestor angajamente, violări la 
adresa drepturilor omului, cum ar fi traficul de copii, continuă să existe; cu 
toate acestea, raţiunea motivelor pentru acest fapt reprezintă scopul 
cercetării, fie că este vorba de o analiză juridică fie că este vorba de studii 
empirice. Orice cercetare bazată pe drepturile persoanelor contribuie la o 
imagine mai clară a cauzelor fundamentale care duc la încălcări ale acestor 
drepturi şi a rolului pe care fiecare actor instituţional îl poate avea. O 
abordare bazată pe drepturi respectă copiii ca orice alte fiinţe umane în 
calitatea lor de indivizi şi deţinători de drepturi ce trebuie apărate şi le 
acordă rolul principal pentru îmbunătăţirea calităţii propriilor lor vieţi şi a 
mediului de trai. În ultimă instanţă, o astfel de abordare promite un nivel 
mai înalt de legitimitate dar şi de eficienţă în orice demersuri întreprinse la 
adresa exploatării, violenţei, sărăciei şi a altor forme de conflicte sociale şi 
nedreptate.  

Mai jos este prezentat un tabel comparativ simplificat care arată 
unele diferenţe şi valoarea pozitivă a abordării pe bază de drepturi (adaptat 
după Planificarea drepturilor copilului, Organizaţia Salvaţi Copiii, 2005)  

 
Abordări bazate pe caritate, 
interese pentru bunăstare şi 
nevoi  

Abordări bazate pe drepturile 
omului 

Măsura este opţională şi voluntară. Măsura este obligatorie. 
Oamenii au nevoi care trebuie 
satisfăcute de aceea merită ajutor. 

Oamenii au drepturi pe care le pot 
revendica. 

Măsura întreprinsă nu poate atinge 
toate nevoile. 

Toţi avem aceleaşi drepturi, nimeni 
nu este exclus - accent deosebit pe 
grupurile marginalizate.  

Oamenii sunt instrumente pasive 
ale ajutorului şi pot participa la 
primirea ajutorului. 

Oamenii trebuie responsabilizaţi, 
consideraţi agenţi activi ai schimbării; 
au dreptul la schimbare. 

Cultura poate avea un rol definitoriu 
în ceea ce este conceput ca 
intervenţie de garanţie. 

Drepturile sunt universale, tradiţiile 
culturale nu justifică încălcarea 
acestora.  

Există o ierarhizare a nevoilor, 
unele dintre ele fiind mai importante 
(piramida lui Maslow). 

Toate drepturile sunt la fel de 
importante şi sunt corelate.  

Structuri existente inechitabile ale 
puterii pot fi acceptate în favoarea 
abordărilor pragmatice. 

Cauzele de bază trebuie de 
asemenea analizate pentru a avea 
un impact susţinut.  
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3.2. Principalele drepturi ale copilului, concepte şi 
principii ale drepturilor omului  
 
În continuare vor fi prezentate pe scurt concepte şi principii ale 

drepturilor omului, cu accent pe drepturile copilului, care vor oferi orientare 
pentru activitatea de cercetare în domeniul traficului de persoane.  

 
3.2.1. Definirea copilului - capacitatea de dezvoltare şi evoluţie a 

copilului  
 
Aşa cum s-a menţionat deja în cadrul capitolului 2 conform 

Convenţiei ONU privind drepturile copilului (art. 1), „copil” înseamnă: „orice 
fiinţă umană sub vârsta de 18 ani”. 

Această definiţie se bazează pe raţiunea că în multe ţări ale lumii 
persoanele tinere sub această vârstă au doar drepturi limitate (încheierea 
de contracte, răspundere penală etc.) şi se pot confrunta şi cu diferite 
dependenţe (economice, sociale, emoţionale) dar şi cu o lipsă de resurse, 
ex.: copiii proveniţi din familii sărace, copiii străzii, copiii abuzaţi sexual sau 
copiii în situaţii de traficare. În acest scop, Convenţia privind drepturile 
copilului prevede un ansamblu de drepturi pentru toţi copiii sub 18 ani.  

Evident, totuşi, această definiţie a copilului include un grup foarte larg 
şi divers de persoane iar multe nevoi şi interese ale copilului mic sunt 
complet diferite de cele ale unui adolescent de 16 ani. Ca urmare, o 
identificare distinctă a grupurilor ţintă (vezi capitolul 4) în conceperea, de 
exemplu, de activităţi de pregătire sau campanii împotriva traficului, precum 
şi pentru criteriile de definire a acestor grupuri ţintă în cercetare este 
esenţială pentru reuşita oricărei acţiuni.  

În acelaşi timp, copilăria şi adolescenţa reprezintă perioadele de 
dezvoltare (fizică, intelectuală, psihică, socială) rapidă a individului şi 
această dinamică inerentă a schimbării (UNCRC vorbeşte despre 
„dezvoltarea capacităţilor copilului”, în art. 5) trebuie de asemenea luată în 
considerare, ex.: pentru elaborarea strategiilor sau oferirea de servicii 
educaţionale.  

În final, trebuie menţionat faptul că limita de vârstă de 18 ani nu 
trebuie văzută ca o limită absolută când, de exemplu, toate serviciile 
sociale acordate copiilor trebuie să se termine imediat. Legislaţia, serviciile 
şi cercetarea trebuie să fie mai flexibile pentru a face posibilă o perioadă de 
„phasing-out”/„de tranziţie”.  
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3.2.2. Drepturile copilului - responsabilitatea părinţilor versus 
responsabilitatea statului  
 
Drepturile copilului sunt considerate ca drepturi „cuvenite” de la 

părinţi sau cele care „complică” viaţa familială a părinţilor. UNCRC 
recunoaşte rolul părinţilor în îngrijirea şi educarea copilului (articolul 5) pe 
care îl consideră complementar drepturilor copilului. Cu toate acestea, 
copiii nu sunt nişte obiecte ce pot fi mutate dintr-un loc în altul, nu sunt o 
marfă de vânzare: dacă părinţii nu-şi îndeplinesc responsabilităţile, atunci 
este nevoie ca statul să intervină - ceea ce poate duce uneori la 
îndepărtarea copilului din familie pentru interesul superior al acestuia (vezi 
art. 9).  

Această relaţie subtilă şi dependenţele dintre copil, părinţi sau alţi 
factori responsabili de îngrijirea copilului şi statul trebuie luată în 
consideraţie în special în contextul traficului de copii, de exemplu în 
cazurile în care chiar părinţii sunt implicaţi în procesul de traficare. 

UNCRC recunoaşte şi dreptul copilului de fi îngrijit de părinţii acestuia 
şi apărat de familie; de aceea UNCRC conţine de asemenea standarde 
privind reunificarea familiei. În contextul traficului de copii, îndeosebi când 
aceştia sunt neînsoţiţi/separaţi de persoanele responsabile pentru ei, 
identificarea familiei este imperativă (atâta timp cât nu există indicaţii că 
aceasta ar fi contrar intereselor supreme ale copilului, de exemplu, duc la 
retraficare.  

 
3.2.3. Obligaţii generale ale Statului pentru implementarea 

standardelor referitoare la drepturile copilului  
 
Ratificarea unui pact privind drepturile omului stabileşte obligaţii 

executive pentru Statul parte în conformitate cu legislaţia internaţională de 
implementare a standardelor prevăzute în pactul respectiv. În afară de 
prevederile specifice legate de drepturile copilului, care vor fi dezbătute în 
sub-capitolul următor, sunt formulate şi câteva obligaţii generale ale 
Statului care sunt relevante pentru apărarea practic a tuturor drepturilor 
copilului.  

În această privinţă, Comitetul ONU pentru drepturile copilului a emis 
în 2003 o listă exhaustivă a activităţilor obligatorii ce trebuie întreprinse 
(planuri de acţiune) de stat, listă care include: ratificarea altor tratate 
relevante privind drepturile omului, retragerea rezervelor în legătură cu 
prevederile tratatului, asigurarea de mijloace eficiente, de remediere a 
acţiunilor de încălcare a drepturilor copilului, dezvoltarea strategiilor 
naţionale bazate pe drepturi, stabilirea de mecanisme de coordonare, de 
exemplu între autorităţile de stat la nivel central şi/sau local, supervizarea 
serviciilor chiar şi după privatizarea acestora, impactul activităţilor de 
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evaluare, apreciere şi monitorizare, alocările de buget şi vizibilitatea copiilor 
în aceste bugete, pregătire, educarea în domeniul drepturilor copilului şi 
sensibilizare, înfiinţarea de instituţii independente pentru drepturile copilului 
/ instituţia avocatului poporului, cooperarea cu societatea civilă, cooperare 
directă cu copiii, colectarea de date pe diferiţi indicatori şi cercetarea în 
domeniu (vezi Comentariul general nr.5, 2003).  

 
3.2.4. Drepturile copilului sunt drepturi ale omului - principii 

generale ale drepturilor omului 
 
Drepturile copilului au evoluat ca un concept distinct aparţinând 

cadrului mai larg al drepturilor omului. De aceea, în apărarea drepturilor 
copilului dar şi în cadrul cercetării, trebuie să se ţină cont de principiile 
fundamentale ale drepturilor omului. 

  
• Universalitatea, indivizibilitatea şi interdependenţa drepturilor omului 
 
Principiul universalităţii reflectă raţiunea potrivit căreia există anumite 

valori esenţiale ale umanităţii a căror protecţie trebuie asigurată pentru 
toate fiinţele umane fără nicio deosebire. Aceasta nu exclude faptul că 
există posibilitatea pentru adaptarea şi implementarea standardelor în 
funcţie de specificul regional sau naţional, dar numai între anumite limite 
aşa cum sunt interpretate de organele internaţionale de monitorizare 
autorizate cu supravegherea acestor standarde (exemplu: Comitetul ONU 
pentru drepturile copilului, Curtea europeană pentru drepturile omului).  

Principiul indivizibilităţii acestor drepturi exclude orice tip de 
ierarhizare a drepturilor sau categoriilor de drepturi. Perioada războiului 
rece a fost marcată de anii de polemică privind drepturile economice, 
sociale şi culturale (ex.: dreptul la muncă, sănătate sau educaţie) şi 
eventualul lor „caracter restrâns al legalităţii” / lipsa caracterului justiţiar şi 
de aplicare a legii”. Dar în 1993 Conferinţa Mondială a drepturilor omului de 
la Viena a afirmat în Declaraţia şi Programul de Acţiune că „toate drepturile 
omului sunt universale, indivizibile, interdependente şi în corelaţie” 
(paragraf. I/5), declarând că toate drepturile omului au valoare egală.  

Principiul interdependenţei subliniază faptul că niciun drept nu trebuie 
considerat izolat, ci orice apreciere privind drepturile omului/copilului 
trebuie să urmeze o abordare holistică care ia în considerare contextul 
situaţional mai larg. Interzicerea copilului traficat de a avea acces la 
reprezentare legală va avea de asemenea un impact negativ asupra 
celorlalte drepturi ale acestuia, ex.: dreptul la găzduire, accesul la serviciile 
de sănătate, educaţie etc. 
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• Abilitare şi responsabilitate 
 
Apărarea drepturilor omului se bazează pe o relaţie fundamentală 

între „deţinătorul de drepturi” (ex. copilul) de o parte şi „instituţia cu 
responsabilităţi în domeniu” (în special statul) de cealaltă parte. Astfel, 
copilul poate revendica, de exemplu, dreptul său la educaţie (deoarece 
aparţine unei comunităţi rurale ai căror membri nu au acces la şcolile 
normale de stat) iar statul are obligaţia de a stopa practicile discriminatorii 
privind accesul la şcoală. De aceea, o abordare bazată pe drepturi are ca 
scop consolidarea (prin pregătire, educare în domeniul drepturilor copilului, 
elaborarea de strategii bazate pe o cercetare empirică) revendicării 
drepturilor („responsabilizarea” indivizilor) şi îndeplinirea obligaţiilor ce le 
revin instituţiilor cu responsabilităţi în domeniu de a proteja drepturile (vezi 
diagrama de mai jos).  

 
 

Theis, J., Promovarea abordărilor bazate pe drepturi, Salvaţi Copiii, 2004 
  
Stabilirea responsabilităţii reprezintă o caracteristică principală a 

abordării bazate pe drepturi iar mecanismele de abilitare pot lua diverse 
forme, inclusiv juridice (instanţe civile şi penale), quasi-juridice (instituţia 
avocatului poporului, instituţii naţionale pentru drepturile omului, proceduri 
de reclamaţii prin intermediul organelor internaţionale), administrative 
(monitorizare, raportare, impactul evaluării, colectarea datelor, cercetare) şi 
instrumente politice (ex. prin Parlamentul naţional). Toate acestea au ca 
obiectiv comun identificarea şi clarificarea responsabilităţilor, explicarea lor 
şi cunoaşterea lor. La fel de importantă este şi monitorizarea activităţii 
instituţiilor cu responsabilităţi în domeniu în îndeplinirea acestor 
responsabilităţi.  
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În elaborarea proiectului de cercetare este foarte important să se ţină 
seama de relaţia între deţinătorul de drepturi şi instituţiile cu responsabilităţi 
în domeniu şi de principiile abilitării şi răspunderii pentru a adresa 
constatările evaluării actorului relevant/responsabil implicat.  

 
• Participarea ca principiu general al drepturilor omului  
 
Responsabilizarea implică mobilizare, dezvoltarea capacităţii şi 

eliberarea de dependenţe şi necesită în mod necesar participarea în 
procesele decizionale a celor afectaţi, ca o expresie a principiului 
democratic şi a valorii pozitive pentru planificare, implementare şi 
monitorizare sporită. În mod clar, eforturile de abilitare şi participarea 
efectivă necesită un mediu propice, de autorizare şi este responsabilitatea 
factorilor în domeniu, în special a statului, dar indirect, de exemplu şi a 
părinţilor copilului, să stabilească un astfel de mediu. Mai mult, la nivel 
colectiv, participarea trebuie discutată şi în relaţie cu participarea ca acces 
la procesele decizionale a grupurilor sociale, inclusiv copii.  

 
• Egalitate şi nediscriminare 
 
Un alt principiu important al abordării bazate pe drepturi îl constituie 

dreptul la egalitate care cuprinde mai multe aspecte diferite, cum ar fi: 
egalitatea tuturor persoanelor în faţa legii şi protecţie egală acordată de 
lege împotriva oricăror forme de discriminare (vezi art. 2/1, 14 şi 26 din 
Convenţia Internaţională privind drepturile civile şi politice). Nu orice 
deosebire între grupuri diferite de oameni constituie în mod necesar o 
discriminare; întrebarea de bază este doar ce criterii anume s-au folosit 
pentru a face această deosebire. Toate tratatele de importanţă majoră 
privind drepturile omului conţin o listă largă de criterii interzise, incluzând 
deosebirea de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau orice 
altă opinie, de origine naţională sau socială, avere, naştere sau orice alte 
împrejurări.  

Un element distinctiv al principiului nediscriminării constă în vizarea 
grupurilor excluse/marginalizate/cele mai vulnerabile grupuri ale societăţii, 
fie că sunt femei din zone îndepărtate, în mediul rural sau copii aparţinând 
unui grup minoritar de romi. Pe de altă parte, aceasta implică obligaţii 
pentru abordări care să depăşească o asemenea separare sau segregare, 
de exemplu în legătură cu copiii care au dizabilităţi.  
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3.2.5. Standarde importante ale drepturilor copilului relevante în 
contextul traficului de persoane în scopul exploatării de 
orice fel 
 
După trecerea în revistă a principalelor concepte referitoare la 

drepturile omului şi ale copilului şi datorită accentului pus în prezentul 
manual pe cercetarea în domeniul traficului de copii, continuăm cu 
informaţii despre prevederile drepturilor copilului începând cu cele patru 
Principii Generale ale Convenţiei privind drepturile copilului (interese 
supreme, participare, nediscriminare, viaţă şi dezvoltare) - pentru o scurtă 
prezentare, vezi şi AGIS metodologia drepturilor copilului pentru identificare 
şi asistenţă acordată copiilor victime ale traficului, 2007. 

 
• Conceptul interesului superior al copilului  
 
Principiul interesului superior al copilului a fost descris ca piatra de 

temelie a întregii Convenţii privind drepturile copilului. Articolul 3/1 din 
Convenţie prevede că „In toate deciziile care îi privesc pe copii, fie că sunt 
luate de instituţii publice sau private de ocrotiri sociale, de către tribunale, 
autorităţi administrative sau de organe legislative, interesele superioare ale 
copilului trebuie să fie luate în considerare cu prioritate”. De aceea, această 
prevedere poate fi considerată şi o „ancoră” în răspândirea drepturilor 
copilului în toate domeniile de practică şi legislaţie (inclusiv instituţii publice 
şi private). Aceasta necesită un proces de echilibrare a intereselor, posibil 
conflictuale sau competitive, la care se adaugă un element de 
primordialitate. La nivel structural conceptul face apel la analiza impactului 
copilului în consultarea în orice privinţă relevantă pentru viaţa sa ca individ 
(ex.: într-un proces în instanţă pentru minori) sau ca grup (ex.: în 
formularea politicilor de protecţie a copilului sau elaborarea legislaţiei cu 
privire la educaţie, dar şi în ceea ce priveşte alocarea bugetară). În plus, 
acest principiu este în mod evident legat de dreptul copilului de participare 
cu scopul de a identifica care sunt cu adevărat interesele superioare ale 
copilului, fiind necesar să i se acorde în mod clar posibilitatea de a se 
implica direct (cu condiţia respectării standardelor de calitate pentru o 
participare semnificativă ca voluntariatul, accesul la informaţie etc.).  

Înaltul Comisariat ONU pentru Refugiaţi (UNHCR) a emis un manual 
operaţional şi concret, Linii directoare pentru determinarea intereselor 
superioare ale copilului care, deşi iniţial a fost elaborat pentru copiii refugiaţi, 
totuşi, standardele sale fundamentale (organizarea procedurii, colectarea de 
informaţii necesare, implicarea copilului) pot fi aplicate şi în alte condiţii, în 
mod special pentru evaluările în contextul copiilor traficaţi (îngrijire interimară, 
stabilirea de soluţii durabile, repatrierea), care trebuie să fie mai mult decât o 
simplă analiză de risc a securităţii personale a copilului.  
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• Dreptul copilului la participare  
 
Implementarea dreptului copilului la participare se numără printre cele 

mai mari provocări din lume în domeniul protecţiei copilului, evitându-se 
efortul simbolic (tokenism) - (efectul de paradă) pe de-o parte, dar, pe de 
altă parte, asigurându-se un mediu promiţător pentru o participare 
semnificativă a copilului (vezi recentul Comentariu General nr.12 al 
Comitetului ONU pentru drepturile copilului, iulie 2009 Anexa 3). Aşa cum 
s-a mai menţionat, principiile participării copilului şi al interesului superior 
trebuie considerate ca drepturi complementare, care se influenţează şi 
informează reciproc. Accentuând caracterul exhaustiv al acestui drept, 
articolul 12 din Convenţie declară că: „Statele părţi vor garanta copilului 
capabil de discernământ dreptul de a exprima liber opinia sa asupra 
oricărei probleme care îl priveşte, opiniile copilului fiind luate în considerare 
avându-se în vedere vârsta sa şi gradul său de maturitate”. 

Prin formularea „vor fi luate în considerare”, prevederea reprezintă 
mai mult decât o simplă libertate de exprimare (care este garantată 
copilului separat, în prevederea art. 13), dar face apel la o implicare reală 
eficientă şi semnificativă în luarea de decizii în privinţa sa. Trebuie subliniat 
că, în mod intenţionat, articolul 12 nu conţine restricţii în ceea ce privesc 
anumite domenii în care copilul poate participa, dar, în schimb, se referă la 
„orice problemă care îl priveşte” - de la probleme legate de familie până la 
consiliere şcolară. În legătură cu aceasta, se pune problema implicării 
copiilor în cercetarea empirică ca informatori; acest fapt constituind un 
punct important al discuţiilor din structura Proiectului de Înfrăţire care 
reprezintă cadrul prezentului manual. Despre participarea copilului în 
organizarea cercetării se va vorbi pe larg în capitolul 4. Ca principiu 
general, dreptul la participare este corelat cu multe alte drepturi, dar 
accesul la informare (articolele 13 şi 17) are o relevanţă deosebită aici: fără 
documentare şi informaţiile necesare, de exemplu, nu se poate lua nicio 
decizie bazată pe „consimţământul în cunoştinţă de cauză” a unui tânăr 
(ex.: consimţământul pentru un tratament medical, acordul pentru a fi 
intervievat în scopul cercetării). 

 
• Dreptul copilului la nediscriminare  
 
Art.2 din Convenţia privind drepturile copilului (UNCRC) solicită 

Statelor părţi să se angajeze să respecte drepturile care sunt enunţate în 
prezenta convenţie şi să le garanteze tuturor copiilor care ţin de jurisdicţia 
lor, fără nici o distincţie, indiferent de rasă, culoare, sex, limbă, religie, 
opinie politică sau altă opinie a copilului, a părinţilor sau a reprezentanţilor 
săi legali, de originea lor naţională, etnică sau socială, de situaţia lor 
materială, de incapacitatea lor, de naşterea lor sau de altă situaţie. 
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Copiii cetăţeni ai altor ţări, nu vor fi discriminaţi din cauza naţionalităţii 
lor; acelaşi lucru se aplică şi copiilor aparţinând minorităţilor sau grupurilor 
etnice, de exemplu copiii romi. Pe lângă ceea ce s-a exprimat deja mai sus 
referitor la dreptul la egalitate, trebuie subliniat că în acest caz se interzice 
nu numai discriminarea copilului în relaţia acestuia cu propria persoană, 
dar şi în relaţie cu statutul părinţilor săi (sau alţi factori responsabili cu 
îngrijirea sa). Astfel, discriminarea faţă de un părinte poate fi considerată şi 
discriminare la adresa copilului. Acest fapt dovedeşte în mod evident 
strânsa legătură (şi dependenţă) între condiţiile de trai ale copilului şi 
aparţinătorilor săi şi impactul direct pe care orice imixtiune îl poate avea 
asupra oricărui membru al familiei.  

În afară de dreptul general la nediscriminare, UNCRC solicită Statelor 
părţi să adopte strategii pentru copiii cu dizabilităţi fizice şi mentale (art. 23) 
şi să ofere protecţie şi asistenţă nediscriminatorie copiilor solicitanţi de azil 
sau refugiaţi (art. 22). 

În condiţiile unui grup eterogen de „copii” şi pentru a putea identifica 
grupuri de copii expuşi riscului de discriminare, este foarte important, ca în 
procesul de colectare a datelor să se asigure informaţii dezagregate (în 
special cele referitoare la categoria de vârstă, sex, domiciliul în mediu 
urban/rural, origine etnică, apartenenţa la un grup minoritar, religie (vezi 
Ghidul UNCRC pentru raportare periodică, 2005). 

 

• Dreptul copilului la viaţă, supravieţuire şi dezvoltare 
 

Asigurarea supravieţuirii copilului este în mod firesc o prioritate în 
apărarea drepturilor copilului. Art. 6 din UNCRC stabileşte dreptul inerent al 
copilului la viaţă, dar includerea preocupărilor privind dezvoltarea copilului, 
evidenţiază în mod clar că această prevedere nu se referă numai la anumite 
garanţii minime pentru supravieţuirea copilului, ci are în vedere un program 
la scară largă pentru condiţii de trai favorabile copilului. Aceasta trebuie 
corelată cu prevederea art. 27 din UNCRC conform căreia „orice copil are 
dreptul la un nivel de viaţă suficient pentru a permite dezvoltarea sa fizică, 
mentală, spirituală, morală şi socială” şi, din nou, cu conceptul de „dezvoltare 
a capacităţilor”, (art.5 UNCRC), formulând responsabilitatea părinţilor.  

Pe lângă dimensiunile fundamentale ale Principiilor Generale, 
UNCRC conţine un ansamblu de prevederi specifice de largă influenţă 
referitoare la provocările dezvoltării copiilor. În continuare sunt prezentate 
selectiv cele mai pertinente prevederi în contextul traficului de copii. 

 

• Protecţie împotriva violenţei şi exploatării, dreptul la integritate fizică 
şi mentală, la reabilitare  

 

Art.19 din UNCRC mandatează guvernele să „ia toate măsurile 
corespunzătoare pentru protejarea copilului împotriva oricăror forme de 
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violenţă, vătămare sau de abuz fizic sau mental, de abandon sau 
neglijenţă, de rele tratamente sau de exploatare, inclusiv violenţa sexuală”, 
în timpul cât se află în îngrijirea părinţilor sau a unuia dintre ei, a 
reprezentantului sau reprezentanţilor săi legali sau a oricărei persoane 
căreia i-a fost încredinţat. 

Din ce în ce mai mult, se solicită stabilirea de programe şi măsuri de 
prevenire „în vederea identificării, raportării, retrimiterii, anchetării şi urmăririi 
pentru cazurile de rele tratamente aplicate copilului descrise mai sus, ce vor 
cuprinde, după cum se va stabili, proceduri de intervenţie judiciară”. 

Articolele 32-36 din UNCRC abordează în mod specific exploatarea 
copiilor, cuprinzând exploatarea economică/prin muncă a copilului, abuzul de 
droguri, exploatarea sexuală (imagini/pornografie infantilă, prostituţie 
infantilă) şi traficul de copii. În ceea ce priveşte ultimele forme menţionate, 
trebuie făcută referire la standardele mai elaborate cuprinse în Protocolul 
facultativ din 2000 privind vânzarea copiilor prostituţia infantilă şi pornografia 
infantilă, care completează cu definiţii, standarde de incriminare a unor astfel 
de fapte, extrădarea infractorilor, cooperare internaţională şi prevederi 
referitoare la protecţia victimelor (protecţia copilului/martorilor, protecţie pe 
durata proceselor penale, asistenţă şi reintegrare pentru victime). În final, 
legat de formele de violenţă şi exploatare, articolul 39 prevede obligaţia de a 
asigura reabilitarea acestor copii.  

 
• Unitatea familiei şi sprijinul acordat familiilor  
 
Unele articole din cadrul UNCRC se referă la protecţia relaţiilor de 

familie (articolele 7 şi 8/identitatea, 9/nesepararea, 10/reunificarea familiei) 
şi solicită guvernelor să acorde sprijin părinţilor şi familiilor (prin servicii şi 
instituţii de ocrotire şi asistenţă a copilului, sprijin financiar pentru familiile 
sărace etc. articolele 18, 27/3). 

 
• Medii familiale alternative, garanţii pentru adopţiile internaţionale  
 
Cu toate acestea, mulţi copii nu locuiesc cu părinţii lor (sau nu mai 

locuiesc), îşi duc traiul pe străzi, sau boli ca HIV/ Sida i-a lăsat orfani, iar 
UNCRC solicită stabilirea de medii familiale alternative, ex.: familii sociale/ 
maternale sau instituţii (art.20).  

Ca ultimă măsură, art.21 prevede adopţia internaţională, reiterând 
standardele şi garanţiile existente (vezi Convenţia de la Haga, capitolul 2).  

 
• Respectul pentru identitatea şi viaţa personală a copilului 
 
Dreptul copilului la un nume, de a dobândi o cetăţenie, de a fi 

înregistrat imediat după naşterea sa, de a-şi cunoaşte părinţii („în măsura 
posibilului”) sunt unele dintre garanţiile prevăzute în articolele 7 şi 8.  
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Un aspect controversat în multe ţări se referă la stabilirea vârstei, de 
exemplu a copiilor refugiaţi sau traficaţi, care nu au sau şi-au pierdut 
documentele de identitate. Deoarece nu există metode dovedite ştiinţific 
pentru stabilirea exactă a vârstei unei persoane, aceasta rămâne la 
aprecierea autorităţilor.  

Totuşi, contrar recomandărilor Comisariatului ONU pentru Refugiaţi 
(vezi Ghidul de politici şi proceduri privind minorii neînsoţiţi care solicită azil, 
1997) şi a Comitetului ONU pentru drepturile copilului (vezi Comentariul 
general nr. 6, 2005) pentru adoptarea unei reglementări în favoarea copilului 
când există neclarităţi, în majoritatea cazurilor acestea nu se aplică. Art. 16 
din UNCRC cuprinde standarde bine definite referitoare la protecţia vieţii 
intime, avându-se în vedere formele alternative de ocrotire (ocrotire socială/ 
maternală etc.) vor acorda „atenţia cuvenită” continuităţii procesului de 
ocrotire a copilului şi „mediului etnic, cultural şi lingvistic al acestuia”. În 
sfârşit, articolul 30 conţine clauze de protecţie a copiilor membri ai 
minorităţilor în legătură cu religia, cultura şi limba acestora.  

 

• Dreptul la un standard corespunzător de viaţă, inclusiv hrană, 
adăpost sigur  

 

Art. 27 cuprinde principalele standarde referitoare la sărăcia copiilor 
şi a familiilor acestora: copilul are dreptul la „un nivel de viaţă suficient 
pentru a permite dezvoltarea sa fizică, mentală, spirituală, morală şi 
socială”; dacă părinţii nu au posibilitatea de a oferi copilului un asemenea 
nivel sau, în cazul copiilor neînsoţiţi, separaţi de părinţi, refugiaţi sau 
traficaţi, aceste standarde nu sunt disponibile, este obligaţia Statului să 
acorde asistenţa necesară, începând cu alimentaţia, hrana şi adăpostirea.  

  

• Dreptul la sănătate/acces la serviciile medicale  
 

Conceptul de drept la sănătate cuprinde patru garanţii principale (vezi 
Comitetul ONU privind drepturile economice, sociale şi politice, 
Comentariul General nr.14, 2000, referitor la cel mai înalt standard de): 
disponibilitatea serviciilor medicale (în număr suficient, ex. spitale); 
accesibilitate la servicii (cuprinde elemente de nediscriminare, accesibilitate 
fizică, economică, informaţională); admisibilitatea serviciilor (susceptibile la 
mediile culturale, sex, competenţe pentru copii); calitatea serviciilor (de 
ultimă generaţie, personal calificat).  

Articolul 24 din UNCRC menţionează şi obligaţia Statelor de abolire a 
„practicilor tradiţionale dăunătoare sănătăţii copiilor”. 

 

• Dreptul la educaţie, pregătire profesională 
 

Articolele 28 (accesul la educaţie, interzicerea violenţei în şcoli) şi 29 
(cu referire la educaţie, calitatea standardelor pentru instituţiile educaţionale 
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private) tratează dreptul la educaţie în contextul UNCRC. Din nou, 
disponibilitatea şi accesibilitatea nediscriminatorie au o importanţă deosebită, 
în special pentru copiii din alte ţări (copii solicitanţi de azil/ migranţi/traficaţi). 
Totuşi, dificultăţile de a avea calitatea necesară obţinerii permisului de 
reşedinţă sau ajutoare fac şederea acestora ilegală şi frecventarea unei şcoli 
aproape imposibilă, iar tinerii devin susceptibili de a se implica în activităţi 
infracţionale.  

 
• Dreptul la libertate personală, proces echitabil  
 
UNCRC se face ecoul standardelor existente privind protecţia copiilor 

împotriva detenţiei arbitrare, dar completează că, în general, „arestarea, 
deţinerea sau întemniţarea unui copil trebuie să fie conformă cu legea şi nu 
va fi decât o măsură extremă şi va fi cât mai scurtă posibil” (articolul 37).  

Presupunerea de bază - în legătură tot cu scopul sistemului de justiţie 
pentru minori (art. 40) - este că reacţiile faţă de minorii care intră în conflict 
cu legea sunt măsurile având ca scop sentinţele alternative şi reintegrarea, 
şi nu sancţiuni punitive/pedepse cu închisoarea, acestea fiind mai potrivite 
pentru tineri şi oportunităţile lor de viitor. Cu atât mai mult, aceleaşi principii 
de evitare a incriminării trebuie aplicate şi la copiii traficaţi, dacă aceştia au 
fost ridicaţi de poliţie pentru prostituţie, cerşetorie sau infracţiuni minore.  

 

3.3. Rezumat: implicaţiile unei abordări bazate pe 
drepturile omului/copilului în cercetare  
 
Privind retrospectiv la numeroasele prevederi aplicabile copiilor 

traficaţi din perspectiva drepturilor omului, pot fi trase multe învăţăminte 
pentru elaborarea şi implementarea activităţilor de cercetare în domeniul 
traficului de persoane: 

� Cercetarea trebuie să pornească dintr-o perspectivă holistică a 
situaţiei persoanelor/copiilor traficaţi, necesitând o analiză 
contextuală şi comprehensivă şi prin evaluarea nevoilor; în 
legătură cu traficul de persoane trebuie să se ţină seama mai ales 
de relaţiile dintre copii, părinţi sau alte persoane care îi au în grijă, 
colegii şi comunitatea locală a acestora;  

� Cercetarea asupra traficului trebuie să ţină cont de caracterul 
complex al definiţiilor traficului prevăzute de Protocolul de la 
Palermo şi Protocolul facultativ la UNCRC pentru evidenţierea 
scopului acesteia în obiectivele şi întrebările cercetării.  

� Cercetarea asupra traficului trebuie să fie sensibilă la percepţiile şi 
stereotipurile obişnuite care încă persistă referitoare la procesul de 
trafic; îndeosebi traficul şi exploatarea sexuală nu vor fi confundate 
şi o abordare clară, susceptibilă de gen este esenţială; 
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� Cercetarea va căuta să îmbunătăţească înţelegerea cauzelor 
fundamentale pentru a găsi informaţii şi recomandări ce pot ajuta 
la abordarea acestor probleme pe o bază sustenabilă;  

� Cercetarea va ajuta la clarificarea rolului şi capacităţilor (atât cele 
în sprijinul cât şi cele în detrimentul protecţiei) actorilor implicaţi 
prin analiza acestora pentru a aborda răspunderea precum şi 
posibilităţile lor în consolidarea coordonării şi cooperării şi 
stabilirea formalităţilor pentru mecanisme de referire;  

� Cercetarea va fi potrivită structurilor/golurilor existente în 
monitorizare şi în colectarea de date pentru a se depune eforturi în 
elaborarea de politici bazate pe evidenţă;  

� Cercetarea va căuta să identifice factorii (structuri, reţele 
neoficiale, relaţii personale, modele de rol etc.) pentru sprijinirea 
abilitării persoanelor referitor la prevenirea traficului şi recuperarea 
persoanelor traficate;  

� Cercetarea va fi susceptibilă la identificarea grupurilor excluse/ 
marginalizate; 

� Cercetarea va căuta să adune date dezagregate pentru a aborda 
anumite tipare, ex. de dependenţe sau discriminare în cadrul 
grupului de copii; 

� Cercetarea va ajuta să identifice situaţiile care necesită evaluarea 
impactului măsurilor avute în vedere asupra copilului (ex. mutarea 
copiilor traficaţi de la un centru la altul) precum şi stabilirea 
procedurilor oficiale privind interesele superioare ale copilului; 

� Cercetarea va avea în vedere includerea directă a copiilor, cu 
condiţia ca standardele privind participarea semnificativă şi etică a 
copilului la cercetare, mai ales pentru a evita o nouă traumatizare 
a copiilor traficaţi; copiii trebuie consideraţi ca potenţiali informatori 
pentru evaluarea eficienţei eforturilor de prevenire (ex. campanii în 
şcoli, în public sau în anturaj), accesibilitatea şi calitatea serviciilor 
(ex. adăpost, asistenţă juridică, ocupaţie); cercetarea va fi 
adecvată eforturilor copilului de auto-organizare;  

� Cercetarea va respecta cu stricteţe cele mai înalte standarde de 
colectare a datelor (baza legală, scop, informarea subiectului de la 
care se iau date şi accesul acestuia la datele colectate), dată fiind 
necesitatea cooperării diferiţilor actori în abordarea traficului de 
persoane;  

� Cercetarea va include o perspectivă legală derivată din standar-
dele internaţionale privind protecţia drepturilor omului/copilului care 
au fost adoptate de ţara respectivă pentru a întări legitimitatea şi 
responsabilitatea măsurilor luate ca urmare a constatărilor 
cercetării.  
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Linia directoare 3 a Principiilor recomandate de I.C.N.U.D.O (Oficiul 
Înaltului Comisariat ONU pentru Drepturile Omului) privind drepturile omului 
şi traficul de persoane, 2002, poate fi un îndrumător în „cercetare, analiză, 
evaluare şi diseminare” (vezi Anexa 3). 

Linia directoare 3 a Principiilor recomandate de I.C.N.U.D.O (Oficiul 
Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului) privind drepturile omului şi 
traficul de persoane, 2002, poate fi un îndrumător în „cercetare, analiză, 
evaluare şi diseminare” (vezi Anexa 3). 
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4. ETAPELE UNEI CERCETĂRI 
 
 
Acest capitol descrie bunele practici privind cercetarea în domeniul 

traficului de fiinţe umane/copii cu scopul de a oferi profesioniştilor ghiduri şi 
instrumente de lucru practice în realizarea de studii centrate pe copiii 
victime ale traficului şi pe protecţia drepturilor acestora. Capitolul oferă un 
îndrumător concis şi implementabil, de la etapa de pregătire a proiectului 
de cercetare până la activităţile finale de evaluare prezentând diferite 
abordări metodologice reliefând problema implicării copiilor în acest 
proces.8 

În aceeaşi măsură, fiecare etapă a cercetării descrisă în cuprinsul 
capitolului va fi însoţită de „lecţiile învăţate” şi „bunele practici” din cadrul 
studiului „Traficul de copii în România. Studiu asupra procesului de 
recrutare” care a fost conturat şi implementat în cadrul aceluiaşi proiect de 
Înfrăţire Instituţională RO2006/IB/JH 08 - „Improving the institutional 
capacity of the agencies involved in the prevention of trafficking in human 
beings in line with the current European standards and best practices 
(Întărirea capacităţii instituţionale a agenţiilor implicate în prevenirea 
traficului de persoane conform cu standardele europene şi cele mai bune 
practici actuale”. 

 
4.1. Pregătirea şi evaluarea nevoilor 

 
Primul pas pentru efectuarea unei cercetări sau a unui studiu în orice 

domeniu este reprezentat de numirea unui coordonator al cercetării, sau a 
unei echipe formată din cel puţin doi coordonatori în funcţie de amploarea 
şi dinamica studiului. Coordonatorul/coordonatorii trebuie să se 
familiarizeze cu tema traficului de copii şi a contextului local sau naţional al 
problemei. Următorul pas va avea loc în cadrul echipei prin definirea 
rolurilor pentru fiecare membru şi repartizarea responsabilităţilor şi a 
activităţilor. În această etapă este necesar acordul comun al membrilor 
pentru stabilirea definiţiilor, conceptelor, problematica, zonelor geografice, 
resurselor comune şi mijloacelor de comunicare ce vor fi utilizate 
(ILO/UNICEF „Manual de pregătire” - „Training Manual”, 1). 

 

                                                
8 Elementele individuale din bunele practici de cercetare prezentate nu sunt limitate în esenţă la aspecte ale 
traficului de fiinţe umane şi/sau de copii. Totuşi, se pune un accent clar în această direcţie care se explică prin 
faptul că prezentul manual se înscrie ca activitate în cadrul Proiectului de Înfrăţire RO2006/IB/JH 08, după 
realizarea unui studiu de cercetare a fenomenului traficului de copii din România - procesul de recrutare 
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Înainte de asumarea scopului şi a obiectivelor cercetării, se 
recomandă o evaluare preliminară a nevoilor. Este necesar ca nevoile de 
cercetare să fie identificate în această etapă fiind comparate diferenţele 
dintre aşteptări şi constatări. 

 
 
„Ce ştim!” versus „Ce vrem!” 
 
 

Aceasta implică identificarea lipsurilor şi a punctelor slabe în datele 
de cercetare existente, avându-se în vedere complexitatea fenomenului 
traficului de copii care necesită o varietate de metodologii pentru a înţelege 
adevărata sa dimensiune. Lipsurile şi nevoile aferente în domeniu pot fi 
identificate cel mai bine, de exemplu, prin întâlniri cu principalii actori cheie 
din domeniu precum şi prin analiza studiilor şi rapoartelor existente deja în 
domeniu. Actorii relevanţi pentru o cercetare despre traficul de 
persoane/copii pot include personalul de stat din diferite ministere, poliţie, 
asistenţă socială, membrii organizaţiilor neguverna-mentale (inclusiv cele 
care se ocupă de copii), alte instituţii naţionale, cum ar fi institutele de 
cercetare, mass-media şi, dacă proiectul se derulează cu participare 
internaţională, organizaţii internaţionale ca ILO, IOM, UNICEF etc.  

 

Lecţii învăţate: 
Având în vedere analizele statistice şi rapoartele existente în 

domeniul traficului de persoane, îndeosebi a traficul de copii, şi dată fiind 
nevoia, reiterată şi salutată de agenţii atât naţionale cât şi internaţionale, 
pentru identificarea noilor mecanisme care apar în domeniul traficului de 
copii, s-a luat decizia realizării unui proiect de cercetare asupra traficului de 
copii cu accent pe procesul de recrutare.  

 
 
 

4.2. Cadrul conceptual  
 
Pentru o cât mai bună înţelegere a fenomenului traficului de copii, 

încă din această etapă vor trebui schiţate planul de acţiune şi cadrul 
general al demersurilor ulterioare. Prin urmare, în cazul abordării traficului 
de copii din perspectiva drepturilor lor, aplicarea şi înţelegerea standardelor 
şi a principiilor drepturilor omului precum şi o abordare constantă centrată 
pe copil sunt necesare pe tot parcursul procesului de studiu. În plus, 
informaţii calitative şi informaţii esenţiale despre cadrul legislativ naţional şi 
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internaţional cu privire la aspectele cercetării sunt cruciale. În acest scop, o 
evaluare atentă a informaţiilor existente privind acest subiect (de ex. 
nevoile de pregătire corespunzătoare) va ajuta la demonstrarea relevanţei 
cercetării, să prezinte legătura cu tema generală a cercetării, (IOM Manual 
de cercetare, 2004, pag. 17)9. 

 

Lecţii învăţate: 
Colectarea şi catalogarea sistematică a rapoartelor şi a studiilor 

naţionale şi internaţionale, încă de la început, ajută la identificarea scopului 
cercetării şi la elaborarea cadrului conceptual şi, în baza acestora, a 
întrebărilor folosite în cercetare.  

Pentru mai multe detalii despre cadrul conceptual folosit în studiu10, 
vezi Anexa nr. 5. 
 

4.3. Analiza literaturii de specialitate şi a terminologiei  
 
Analiza literaturii de specialitate va ajuta la formularea şi stabilirea 

exactă a nevoilor de cercetare şi la o mai bună înţelegere a caracteristicilor 
traficului de persoane/copii. Etapele de identificare a documentelor, 
informaţiilor şi practicilor existente cu date relevante în domeniu necesită o 
evaluare atentă. Cantitatea datelor şi a literaturii existente ce vor fi 
examinate depinde de natura şi scopul cercetării.  

O metodă tot mai cunoscută şi utilă de colectare a literaturii de 
specialitate este reprezentată de căutarea pe Internet. Prin această metodă 
cercetătorii pot avea acces la informaţiile relevante, continue şi nenumărate 
din întreaga lume dar care necesită, o idee clară a conceptelor investigate. 
De exemplu, un şir sistematic de cuvinte cheie ar putea preveni depăşirea 
perioadei de timp propusă precum şi examinarea unor informaţii 
nespecifice şi inutile (IOM „Manual de cercetare”- „Research Manual”, 
2004, pag.18).  

În domeniul traficului de persoane, apare necesitatea documentării şi 
culegerii de date de genul documentelor juridice naţionale şi internaţionale, 
documente referitoare la standardele privind drepturile copilului, informaţii 
şi rapoarte cantitative, rapoarte privind rutele de traficare, formele de 
exploatare, profilurile victimelor, factori de risc, actori implicaţi, tendinţe 
actuale ale traficului, ghiduri privind protecţia şi asistenţa victimelor etc.  

                                                
9 Ex. În cazul traficului de persoane, adeseori proiectele de cercetare se realizează abordându-se un 
subdomeniu al unuia dintre cei trei P (prevenire, cercetare penală, protecţie). Oricum, cunoaşterea cadrului 
relevant şi a naturii fenomenului este esenţială pentru identificarea topicului de cercetare.  
10 „Traficul de copii în România. Studiu asupra procesului de recrutare” 
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Varietatea de termeni şi definiţii folosite constituie o problemă 
prezentă. În absenţa unor parametri conveniţi, este important să se 
înţeleagă şi să se stabilească o abordare comună a definiţiilor, termenilor şi 
categoriilor analizei înainte de utilizarea datelor colectate. În contextul 
traficului de persoane/copii se recomandă folosirea termenilor şi definiţiilor 
internaţionale (ILO/UNICEF Manual de pregătire în domeniul traficului de 
copii, „Child Trafficking Training Manual”, 2009 -vol.1, pag. 39).11 

 

Lecţii învăţate 
Etapa de documentare iniţială în cadrul cercetării privind procesul de 

recrutare s-a bazat în principal pe documentarea livrescă12 a rapoartelor, 
studiilor şi cercetărilor întreprinse în domeniu care studiaseră subiectul 
traficului de copii şi în cadrul cărora au fost identificate aspecte şi trăsături 
distinctive ale fenomenului. O mare parte din aceste cercetări au fost de 
ordin transnaţional, reuşind să surprindă caracteristicile şi particularităţile 
fenomenului traficului de copii, prin abordarea comparativă în mai multe ţări.  

SIMEV a reprezentat unul din instrumentele decisive pentru 
orientarea activităţilor studiului. În cadrul cercetării, analiza sau 
documentarea „de teren”13 poate fi considerată un demers util pentru 
orientarea activităţilor şi măsurilor ulterioare. Discuţiile cu informatorii 
sociali reprezintă o sursă valoroasă de informare şi de completare a 
cunoştinţelor dobândite până în prezent. 

Exemple de tehnici de colectare a datelor existente folosite în 
„Traficul de copii în România. Studiu privind procesul de recrutare”: 

 - inventarul studiilor şi cercetărilor în domeniul traficului de copii; 
 - analiza Swot (puncte tari şi puncte slabe) a studiilor întreprinse în 

domeniul traficului de copii în România; 
 - organizarea unei întâlniri cu principalii informatori sociali principali. 
 
 

Lecţii învăţate 
Exemplu de instituţii de reprezentare în cazul organizării de 

întâlniri cu informatori sau actori sociali principali „ în scopul 
documentării necesare cercetărilor şi studiilor despre traficul de 
copii” 

                                                
11 Comparaţi definiţiile cuprinse în Protocolul de la Palermo, Convenţia ONU privind drepturile copilului, 
Convenţia ILO despre cele mai grave forme de muncă etc.  
12 „Proiectarea cercetării sociologice” Mărginean. Ioan, 2000, pag.106. 
13 „Proiectarea cercetării sociologice”, Mărginean. Ioan, 2000, pag.106 
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- reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane 
- reprezentanţi ai instituţiilor specializate de aplicare a legii (Direcţia 

de Investigare a Criminalităţii Organizate şi Terorism, Direcţia de 
Combatere a Criminalităţii Organizate, poliţia de frontieră); 

- reprezentanţi ai Oficiului Român de Imigrări 
- reprezentanţi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor 

Copilului; 
- reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse; 
- reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale pentru Persoanele cu Handicap; 
- reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale pentru Romi; 
- reprezentanţi ai ONG-urilor care demarează proiecte în domeniul 

traficului de persoane şi al protecţiei drepturilor copilului; 
- reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei/Inspectoratelor Şcolare 

Judeţene; 
- reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii/Autorităţii de Sănătate 

Publică; 
- reprezentanţi ai Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului; 
- reprezentanţi ai instituţiilor media; 
- reprezentanţi ai instituţiilor clerice; 
- reprezentanţi ai organizaţiilor internaţionale. 
 

4.4. Planul de studiu 
 

4.4.1. Definirea scopului cercetării 
 
Scopul cercetării trebuie să fie specific şi concentrat, bazat pe 

constatările existente în momentul iniţierii cercetării dar şi pe elemente noi 
bazate pe nevoile identificate. Scopul cercetării ar trebui să ofere imaginea 
clară a rezultatului final, cum ar fi o evaluare de impact, raportul privind 
lecţiile învăţate, set de recomandări pentru legiuitori, un studiu 
reprezentativ etc. Principalele obiective ale cercetării trebuie să descrie o 
problemă sau un fenomen social, să creeze un ansamblu de recomandări 
de bune practici care ajută în abordarea unei probleme, să evalueze un 
program sau o politică sau să producă date reprezentative din punct de 
vedere statistic. Dată fiind complexitatea şi dificultatea studierii copiilor 
victime ale traficului în scopul exploatării de orice fel, evaluarea cantitativă 
a acestora în prezent este cel mai probabil imposibilă şi poate fi chiar 
periculoasă pentru victime (ILO, „Manual pentru evaluare rapidă” - „Manual 
for Rapid Assessement”, 2003, pag. 12). 

Mai mult decât atât, cercetarea poate avea ca scop explicarea 
cauzelor sau consecinţelor anumitor evenimente şi fenomene, 
demonstrarea dimensiunii unei probleme, prognozarea unui anumit rezultat 
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final sau identificarea unor tendinţe viitoare (IOM, „Manual de cercetare” - 
„Research Manual” 2004, pag. 15). Din perspectiva drepturilor 
omului/copilului, cercetarea poate reprezenta un instrument util pentru 
sensibilizarea opiniei publice, informarea sau influenţarea schimbării 
politicii, consolidarea şi/sau apărarea intereselor unui anumit grup de 
oameni, stabilirea şi/sau clarificarea responsabilităţilor diferiţilor actori 
implicaţi sau poate fi folosit ca îndrumar pentru profesionişti.14 

Pentru a explora scopul şi obiectivul studiului de cercetare este 
necesar să se formeze o echipă de cercetare, să se organizeze grupuri de 
lucru iniţiale precum şi forumuri de discuţii, bazate pe explorarea 
alternativelor de cercetare: „de ce este nevoie de un studiu?”, „prioritatea 
nevoilor”, „cum va fi folosit produsul final în viitor?”, etc. În final, cercetarea 
trebuie să aibă un scop foarte bine definit precum şi un accent limitat 
asupra unui subiect specific. 

 

Lecţii învăţate: 
În funcţie de nevoile de cercetare identificate în domeniul traficului de 

copii, a fost esenţială definirea scopului cercetării în concordanţă cu nevoile 
urgente şi cu resursele existente.  

Deoarece în cursul procesului de analiză a literaturii de specialitate 
cercetătorii au identificat lipsa informaţiilor în cercetare obţinute direct de la 
fostele victime ale traficului de copii, în cadrul conceptual iniţial (vezi Anexa 
5) au fost prevăzute interviuri cu fostele victime - copii ale traficului. Astfel, 
metodologia de cercetare a fost orientată pentru atingerea acestor nevoi 
elaborându-se în cadrul acestor demersuri un ghid de interviu pentru fostele 
victime minori ale traficului de persoane (vezi anexa 6). Totuşi, într-o fază 
incipientă de implementare a ghidului de interviu cu victimele traficului de 
copii, bazat pe abordarea din perspectiva „interesului superior al copilului” şi 
cele mai înalte standarde de protecţie a datelor, „consimţământul în 
cunoştinţă de cauză”, s-a dovedit că, datorită timpului limitat alocat 
proiectului de cercetare, nu ar fi fost posibilă intervievarea acestor copii.  

Pe de altă parte, echipa de cercetare a convenit că prin intermediul 
FGD şi a chestionarelor suplimentare (1200) - (vezi anexele 7 şi 8) aplicate 
specialiştilor se pot culege informaţii relevante şi suficiente pentru 
completarea răspunsurilor puse de întrebările cercetării (vezi anexa 9). Din 
acest motiv echipa a hotărât ca, la acel moment, să nu se desfăşoare 
interviuri cu copiii, foste victime ale traficului de copii în scopul exploatării 
de orice fel.  

 

                                                
14 Comparaţi ILO/UNICEF Manual de pregătire în domeniul traficului - „Child Trafficking Training Manual, 2009 - 
Vol. 1 



Etapele unei cercetări 
 

Manual de cercetare sociologică în domeniul traficului de copii 

 

 59 

În elaborarea şi selecţia metodologiei şi a instrumentelor 
cercetării trebuie să se aibă în vedere capacitatea echipei de 
cercetare, perioada de timp alocată studiului şi resursele 
disponibile (umane, financiare etc.).  

 

4.4.2. Formularea întrebărilor cercetării  
 

Alegerea întrebărilor de cercetare reprezintă un element central atât 
în cercetarea cantitativă cât şi cea calitativă. Obiectivele generale conturate 
anterior trebuie transformate într-un număr specific de întrebări ale 
cercetării, care vor oferi constatări ale relevanţei directe cu obiectivele 
generale. (IOM „Manual de cercetare” - „Research Manual” 2004, pag. 16). 
Întrebările specifice ale cercetării sunt menite a oferi o imagine a ceea ce 
urmează a fi analizat şi de aceea trebuie să fie analitice, strâns corelate cu 
scopul cercetării, organizate sistematic şi în ordinea priorităţii.15 În 
formularea întrebărilor trebuie să se ţină cont de impactul posibil al 
cercetării şi care sunt actorii beneficiari ai studiului. Întrebările trebuie 
orientate pe analiza documentelor existente şi sunt esenţiale pentru 
stabilirea ulterioară de abordare a metodologiei necesare. 

 

Lecţii învăţate: 
Întrebările cercetării „orientează” cercetătorii de-a lungul etapelor 

studiului, de la elaborarea metodelor de cercetare şi alegerea 
instrumentelor până la prelucrarea şi interpretarea datelor.  

Exemple de întrebări principale de cercetare folosite în studiul 
„Traficul de copii din România. Studiu asupra procesului de recrutare”:  

• Care sunt condiţiile de viaţă ale minorilor înainte de recrutare? 
• Care sunt factorii de influenţă în procesul de recrutare? 
• Care sunt nevoile şi aspiraţiile minorilor? 
• Ce actori au avut un rol în procesul de recrutare? 
• Care sunt etapele de recrutare 
- pentru mai multe detalii consultaţi anexa 9 
 

4.4.3.Definirea grupurilor ţintă  
 

În etapa de identificare şi evaluare a nevoilor se va face o trecere în 
revistă preliminară a grupului/grupurilor ţintă vizate, după care decizia 
asupra grupului ţintă folosit în cercetare va fi luată în decursul procesului de 
formulare a întrebărilor de cercetare. Trebuie făcută o distincţie clară între 
grupurile ţintă primare şi secundare. Grupurile primare sunt grupurile 

                                                
15 Vezi „Grupul regional de lucru privind Munca copiilor” (RWG-CL) - „Regional Working Group on Child Labour” 
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sociale asupra cărora se va pune accentul principal pentru colectarea 
informaţiilor. În cazul studiilor privind fenomenul traficului de copii grupurile 
primare de cercetare fac referire, în mod firesc, la persoanele cu vârstă sub 
18 ani16 care au fost victimele acestui fenomen. Numeroase alte 
caracteristici pot concretiza grupuri ţintă secundare în centrul atenţiei 
studiului şi de la care numeroase informaţii relevante pot fi obţinute (ex.: 
experţi/profesionişti care lucrează cu copii, victime ale traficului).  

Iată câteva exemple de categorii de copii care pot constitui un grup 
ţintă în cazul studiilor privind cunoaşterea dimensiunilor fenomenului 
traficului de copii:  

� Copii traficaţi intern sau internaţional;  
� Copii care provin din alte ţări şi solicită azil sau asistenţă în ţări de 

tranzit sau de destinaţie17;  
� Copii aflaţi în situaţii vulnerabile18; 
� Copii aflaţi în diferite etape ale procesului de trafic19; 
� Copii victime ale unor forme specifice de exploatare20. 
De cele mai multe ori, grupurile - ţintă secundare se referă la o gamă 

mai largă de actori care se ocupă mai ales organizaţiile neguvernamentale, 
poliţia, alte autorităţi ale statului sau marele public.  

 

Lecţii învăţate: 
Exemple de (reprezentanţi) grupuri ţintă secundare folosite: 
• instituţii de aplicare a legii (ofiţeri de poliţie, procurori, judecători) 
• instituţii pentru protecţia drepturilor copilului (asistenţi sociali, 

psihologi, jurişti, sociologi, educatori, inspectori de specialitate); 
• instituţii de învăţământ (consilieri şcolari, profesori, inspectori şcolari); 
• instituţii de sănătate (medici, asistenţi medicali); 
• instituţii media (jurnalişti, reporteri, prezentatori TV); 
• instituţii clerice (preoţi, asistenţi sociali); 
• ONG-uri (personal specializat). 
 

                                                
16 Comparaţi art. 3 (a) din CDC 
17 Vezi FRA (Agenţia pentru Drepturi Fundamentale) - „Studiu tematic despre traficul de copii, România” - 
„Thematic Study on Child Trafficking, Romania!”, iulie 2009. 
18 „vulnerabilitatea” decurge în mod special datorită unor factori privind vârsta, sexul, mediul social, apartenenţa 
etnică etc. De exemplu în Raportul organizaţiei Salvaţi Copiii: „Copii vorbesc deschis. Riscul de trafic şi rezilienţă 
în Europa de sud-est” - „Children Speak-Out:Trafficking risk and resilience in South-East Europe”, iulie 2007, 
autorul a vizat grupuri de copii cu un profil socio-demografic specific: copiii străzii şi copiii proveniţi din familii în 
care creşterea copiilor este considerată necorespunzătoare având în vedere riscul crescut de traficare;  
19 Referitor la recrutare, transportare şi exploatare. Un alt exemplu este furnizat de UNICEF în Lucrarea grupului 
Innocenti Opiniile tinerilor despre traficul de copii, 2008, în care grupul ţintă îl reprezintă copiii traficaţi cu vârsta 
sub 18 ani care au primit asistenţă instituţională în perioada de recuperare.  
20 Comparaţi cu formele de exploatare prevăzute în Protocolul de la Palermo.  
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4.5. Consideraţii metodologice 
 

4.5.1.Metode calitative/cantitative 
 
Alegerea metodologiei trebuie să fie conformă şi corespondentă 

obiectivelor studiului. Din multitudinea metodelor calitative şi cantitative 
disponibile selecţia acestora trebuie să corespundă cu problematica studiată şi 
cu caracterul întrebărilor cercetării. Diferenţele dintre produsul final al abordării 
calitative şi cel al abordării cantitative sunt ilustrate pe larg în definiţia conţinută 
în „Manualul de cercetare” - „Research Manual”, IOM, 2004:  

Cercetarea calitativă: metodă de cercetare prin care se culeg informaţii 
descriptive şi holistice despre fenomene complexe ce au loc în mod firesc şi 
care prezintă constatări obţinute prin intermediul unor instrumente de 
cercetare mai puţin structurate, cum sunt interviurile semi-structurate sau 
deschise, sau discuţiile în grupuri de interes. Metodologia calitativă permite 
producerea de date semnificative despre traficul de copii.  

Cercetarea cantitativă: metodologia cantitativă investighează măsurile 
de evaluare cantitativă a variabilelor şi produce constatări prin proceduri 
statistice.  

Cercetătorii trebuie să fie conştienţi de dificultăţile specifice privind 
studierea fenomenelor ascunse legate de infracţiuni precum abuzul, 
traficarea, exploatarea etc. Cercetarea cantitativă are sens numai când se 
cunoaşte populaţia de bază. Dar, din punct de vedere statistic, copiii traficaţi 
sunt ‘rari’ deoarece ei reprezintă doar o mică parte din totalul populaţiei de 
copii. Ca atare, chiar şi sondajele ample de opinii aplicate populaţiei în 
general dau ca exemplu un număr mic de copii traficaţi. De aceea, sondajele 
naţionale sunt în general inutile în cazul copiilor traficaţi. Copiii traficaţi 
reprezintă un exemplu tipic a ceea ce statisticienii califică o populaţie „rară” şi 
„evazivă” (ILO, Manual pentru evaluarea rapidă, 2003, pag. 12). 

 

Lecţii învăţate: 
Pe baza discuţiilor purtate de specialişti în cadrul discuţiilor de grup 

(FGD), s-a elaborat un chestionar (vezi anexa 8) care a fost aplicat unui 
grup de peste 1200 de specialişti21 din România. Chestionarul standardizat 
format numai din întrebări închise dihotomice „da” sau „nu” s-a dovedit o 
valoare adăugată a acestui studiu; itemii şi categoriile cuprinse la întrebări 
au avut la bază opiniile exprimate de specialiştii participanţi la FGD.  

 
 

                                                
21 În cadrul studiului „Traficul de copii în România. Studiu asupra procesului de recrutare” grupul ţintă a fost 
format din profesioniştii care intră sau pot intra în contact cu victima minoră a traficului de persoane; grupul a fost 
format din: reprezentanţi din domeniul prevenirii şi combaterii traficului de persoane, al protecţiei drepturilor 
copilului, sănătăţii, învăţământului, reprezentanţi ai instituţiilor clerice şi ai instituţiilor media, precum şi 
reprezentanţi ONG-uri. 
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4.5.2. Respectarea standardelor etice privind implicarea copiilor 
în cercetare 
  
Menţinerea celor mai înalte standarde de etică în cercetare este 

imperativă pentru orice proiect, dar devine pertinentă în special în cazul 
cercetării asupra copiilor şi mai ales asupra cercetărilor care presupun 
implicarea acestora în orice etapă a cercetării. Au existat dezbateri largi pe 
tema participării sau neparticipării copiilor sau care sunt condiţiile etice ale 
participării copiilor în cercetări referitoare la aspecte legate de violenţa şi 
traficul de copii; aceştia trebuie încurajaţi să joace un rol activ în propriile 
lor vieţi şi să nu rămână victime pasive sau simpli subiecţi ai cercetării. 
(Salvaţi Copiii, „Deci vrei să implici copii în cercetare?” - „So you want to 
involve children in Research?” 2004). De fapt, deosebiri de opinii sunt, în 
special, în privinţa preocupărilor legate posibilitatea expunerii copiilor la noi 
traumatisme, la eliminarea posibilităţilor de „revictimizare” dar şi în legătură 
cu validitatea, fidelitatea şi valabilitatea unui instrument de cercetare.22  

Argumentele favorabile participării directe a copilului în studiu arată 
că experienţa fiecărui copil în parte este unică, ei sunt experţi în propriul lor 
mediu. Acest lucru contribuie la responsabilizarea copiilor prin 
argumentarea şi explicarea importanţei opiniei şi relatărilor lor, diferitele 
păreri şi opinii prezentate de copii oferă o analiză profundă a suferinţelor 
îndurate de copiii traficaţi, îmbogăţind, astfel, calitatea rezultatelor studiului. 
(UNICEF, Lucrarea grupului Innocenti „Opiniile tinerilor despre traficul de 
copii” - „Young people’s voices on Child Trafficking: Experiences from 
South-Eastern Europe”, 2008). Pe lângă criteriile de cercetare, Convenţia 
ONU privind drepturile copilului a stabilit dreptul legal al copilului de a-şi 
exprima liber opinia sa asupra oricărei probleme care îl priveşte, opiniile 
copilului fiind luate in considerare.23  

Ca urmare, un mod de a asigura dreptul copiilor la participare îl 
reprezintă implicarea acestora în studii referitoare la viaţa lor. Copiii trebuie 
să decidă singuri dacă doresc să fie implicaţi precum şi în ce grad şi în ce 
mod. Totuşi, dreptul la participare trebuie să fie corelat în mod echitabil cu 
dreptul copilului de a fi protejat24 şi dreptul la viaţă personală25. Aceasta este 
valabilă în special la activităţile de colectare a datelor referitoare la copiii 
expuşi riscului şi trebuie îndeplinită conform garanţiilor de a nu provoca 

                                                
22 Aceste informaţii provin din feed-backul primit din partea unui moderator FGD în cursul implementării 
Proiectului de Înfrăţire RO2006/IB/JH 08, a studiului „Traficul de copii în România. Studiu asupra procesului de 
recrutare”. În anumite privinţe, s-a considerat că participarea copilului sub forma unui interviu nu este o metodă 
de documentare potrivită datorită percepţiei potrivit căreia copiii au propriul lor realism în a vedea şi prelucra 
experienţele.  
23 Art. 12 CDC, vezi capitolul, vezi capag.3. 
24 Art. 4 CDC. 
25 Art. 16 CDC. 
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copiilor riscuri şi mai mari. Mai mult, este necesară o evaluare a nevoilor 
reale privind copilul (ILO/UNICEF „Manual de pregătire în domeniul traficului” 
- „Child Trafficking Training Manual”, 2009 - vol. 1, pag. 45). 

Discuţiile despre beneficiile generate de implicarea copiilor în 
cercetare au fost centrate pe aspectele privind protecţia implicării acestora, 
învăţarea copiilor despre cum să acceseze informaţiile, sporirea auto-
încrederii, dezvoltarea abilităţilor de analiză critică şi post-recuperarea după 
experienţe traumatizante. Dacă mediul de cercetare a copiilor este stabilit 
prin consultare, sprijin şi înţelegere procesul poate fi un mod de confruntare 
a experienţelor trecutului şi de oferire a unui instrument de ieşire din 
situaţia de victimizare (Salvaţi Copiii, „Deci vrei să implici copii în 
cercetare?” - „So you want to involve children in Research?” 2004, pag.10). 
Beneficiile generate de implicarea copiilor în cercetare ar consta în date de 
o calitate superioară participarea copiilor devenind o valoare adăugată 
pentru conturarea obiectivelor studiului şi a întrebărilor cercetării, 
clarificarea analizei şi interpretarea datelor precum şi conturarea unei 
imagini lipsită de interpretarea adulţilor.  

Cu toate acestea, înainte de a se lua decizia privind implicarea în 
orice formă a copiilor în cadrul studiului, cercetătorii trebuie să se 
familiarizeze cu ghidurile de interviu conturate în cadrul cercetării sau cu 
alte metode şi instrumente anterior aplicate de anumite organizaţii cu 
activitate în domeniul traficului de persoane şi în domeniile conexe acestuia 
(Centrul de Cercetare în domeniul copilului, „Ghiduri generale pentru 
bunele practici de cercetare în domeniul copilului” - „General Guidlines for 
Good Reseach Practices with Children”, Dublin, 2006, pag. 7; „Ghid 
metodologic UNICEF pentru traficul de copii” - „UNICEF Reference Guide 
Child Trafficking, 2006, Salvaţi Copiii, „Deci vrei să te implici în studiul 
despre copii?” - „!So you want to involve children in research” 2003).  

Aceste ghiduri şi acţiunile întreprinse în vederea realizării lor au avut 
la bază respectarea standardelor etice a bunăstării minorilor implicaţi în 
cercetare, cu angajamentul de a nu face rău prin folosirea unei abordări 
fundamentate pe respectarea drepturilor minorilor şi pe minimalizarea 
riscurilor la care pot fi supuşi copii. În acest sens părinţii sau reprezentanţii 
legali ai minorilor trebuie să fie informaţi despre natura studiului, despre 
metodele în care vor fi folosite toate informaţiile primite de la minori, despre 
modul de colectare şi difuzare a datelor precum şi despre aspectele de 
păstrare a confidenţialităţii.26 Consimţământul în scris de la părinţi este 
obligatoriu.27 De asemenea, copiii trebuie informaţi cât mai mult posibil 

                                                
26 Confidenţialitatea este un principiu fundamental al eticii de cercetare. Informaţiile oferite sunt folosite doar în 
scop de cercetare şi vor fi distribuite numai celor implicaţi în realizarea cercetării (IOM „Manual de cercetare” - 
„Research Manual”, 2004).  
27 Principii pentru acordarea consimţământului pot fi găsite în „Ghidul general pentru bune practici de cercetare 
în domeniul copilului” - „General Guidlines for Good Research Practices with Children” „Children's Research 
Centre”, Dublin 2006, pag.10. 
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despre caracterul studiului, conform vârstei şi maturităţii lor. Informaţiile 
oferite copilului care va participa în cercetare vor trebui să fie 
comprehensive şi adaptate capacităţii de înţelegere a acestuia. În aceeaşi 
măsură va trebui informat despre posibilitatea de a întrerupe în orice 
moment, din oricare motiv participarea la proiect.  

 
Listă de control - consideraţii etice  
• Evaluarea riscurilor posibile pentru copil;  
• Tratarea copiilor cu demnitate şi respect;  
• O abordare centrată pe copil pe tot cuprinsul studiului; 
• Respectul pentru principiul „să nu faci rău”;  
• Asigurarea celui mai înalt standard de protecţie a copilului;  
• Consimţământul în cunoştinţă de cauză al participanţilor;  
• Consimţământul încunoştinţat al părinţilor sau reprezentanţilor legali;  
• Asigurarea confidenţialităţii; 
• Atenţie la protecţia datelor şi conformarea cu standardele 

internaţionale şi legislaţia naţională;  
• Informarea copilului în legătură cu studiul într-o manieră inteligibilă;  
• Informarea copilului despre drepturile acestuia în calitate de 

respondent;  
• Asigurarea dreptului copilului de a întrerupe sau opri participarea, în 

orice moment.  
 

4.5.3. Descrierea metodei 
 
În acest capitol patru metode de cercetare au fost descrise, metode 

ce sunt considerate ca fiind adecvate cercetării în domeniul traficului de 
copii. Datorită limitărilor generate de timpul şi spaţiul alocat prezentului 
manual, nu au putut fi prezentate toate metodele şi tehnicile relevante în 
domeniul traficului. Însă, pentru informaţii suplimentare toate persoanele 
interesate sunt îndrumate către bibliografia prezentă la lucrare. 

 

Lecţii învăţate: 
Studiul „Traficul de copii din România. Studiu asupra procesului de 

recrutare”, a fost unul de ordin descriptiv, bazat atât pe informaţiile 
existente (analiza secundară a datelor statistice privind numărul victimelor 
traficului de persoane şi a documentelor şi rapoartelor existente) precum şi 
pe metode empirice de cunoaştere a realităţii atât de ordin calitativ (focus-
grupuri) cât şi cantitativ (ancheta prin chestionar). 
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Instrumentele de cercetare trebuie să aibă un sistem 

unitar pentru implementare, înregistrare şi colectare.  
 

 
4.5.3.1.Datele secundare şi analiza informaţiilor existente 

 
Analiza secundară presupune colectarea, examinarea şi analiza 

surselor documentare care includ cărţi, jurnale de specialitate, materiale pe 
suport magnetic, website-uri, ziare, rapoarte, convenţii, publicaţii 
guvernamentale şi ale ONG-urilor, statistici.  

Informaţii relevante în contextul traficului de copii pot fi obţinute de la 
anumite ministere, din statistici ale instanţelor, baze de date şi servicii 
telefonice gratuite de urgenţă, poliţie şi serviciile de imigrări, instituţii 
medicale (spitale, clinici). (ILO/UNICEF „Manual de pregătire în domeniul 
traficului” - „Child Trafficking Training Manual”, 2009 - vol.1, pag. 40). 
Avantajele metodei secundare de cercetare şi a informaţiilor care pot fi 
obţinute prin aplicarea acesteia rezidă în identificarea demersurilor 
efectuate pe aceeaşi linie de studiu, oferind cercetătorilor posibilitatea de a 
reflecta asupra dimensiunilor cheie, a întrebărilor esenţiale, a deosebirilor 
semnificative şi a punctelor forte şi slabe din informaţiile existente (Salvaţi 
Copiii, pag. 16). 

Dat fiind caracterul complex al traficului, căutarea unor resurse valide 
şi de încredere este un proces asiduu şi complex care necesită efort, 
determinare şi atenţie. Sursele documentare trebuie examinate avându-se 
în vedere autenticitatea lor, înţelesul şi credibilitatea, acurateţea, contextul 
în care a fost realizat raportul şi statutul autorului.  

Spre deosebire de website-urile de pe internet, unde lipsa de restricţii 
cu privire la ceea ce se publică şi validitatea conţinuturilor este 
problematică, publicaţiile guvernamentale şi statisticile oficiale oferite de 
diverse instituţii publice şi/sau private prezintă credibilitate şi validitate 
datelor.  

Sursele de date privind traficul pot cuprinde informaţii cantitative 
despre incidenţa traficului şi rutele de trafic dar şi alte informaţii calitative 
despre modele şi condiţiile de trafic, precum şi despre profilele victimelor şi 
despre reţelele de trafic. (IOM „Manual de cercetare”, „Research Manual”, 
2004, capitolul 4). 

În cazul datelor şi informaţiilor despre copii este necesar să se 
asigure stabilirea unui cod de procedură/practică care să cuprindă măsuri 
de stocare şi întrebuinţare a datelor astfel încât să nu permită identificarea 
copilului (ILO/UNICEF, pag. 46). 
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Avantajele analizei datelor 
secundare  

Dezavantajele analizei datelor 
secundare  

• Uşor accesibile  
• Costuri mici 
• Caracterul permanent şi accesibil 

al datelor  

• Nevoia de evaluare a credibilităţii 
sursei  

• Nevoia de evaluare a autenticităţii 
sursei  

• Caracterul secundar al datelor 
 

(IOM „Manual de cercetare” - „Research Manual”, 2004, Cap. 4) 
 

4.5.3.2.Focus-grupurile (FGD) 
 
Moderarea de focus-grupuri (FGD) reprezintă o metodă calitativă şi 

un instrument de explorare având ca scop obţinerea de informaţii detaliate 
despre un anumit subiect. FGD sunt utile în special pentru identificarea 
cunoştinţelor, ideilor şi percepţiilor existente în cadrul unui grup specific. 
Moderarea FGD are loc cu grupuri mici de persoane (6-12) de către un 
moderator care facilitează întreaga discuţie28. Discuţia are o structură 
redusă iar accentul se pune pe gradul înalt de interacţiune între participanţi 
şi pe opiniile comune ale acestora (ILO „Manual de cercetare” - „Research 
Manual”, 2004, pag.87).  

FGD sunt metode adecvate pentru studii de mari dimensiuni şi 
vizează o mai bună înţelegere a perspectivelor unui subiect tratat şi dorit 
pentru cercetare. Este o metodă valoroasă în culegerea de informaţii 
calitative despre persoane diferite dar are ca punct slab caracterul redus al 
reprezentativităţii eşantionului. Caracteristica interactivă a acestei metode 
poate ajuta la trecerea cu vederea a persoanelor care nu sunt foarte active 
în discuţie. Avantajele discuţiilor de grup rezidă în posibilitatea şi uşurinţa 
cu care pot fi conduse şi/sau moderate şi în faptul că reprezintă o 
modalitate rapidă de colectare a unor informaţii vaste şi detaliate care nu ar 
putea fi obţinute printr-o altă metodă de cercetare. În urma interacţiunii 
sociale, oamenii pot formula opinii şi păreri pe care, de altfel, nu le-ar 
exprima în mod individual dacă ar fi întrebaţi. Una din limitele focus-
grupurilor este reprezentată de folosirea unor mijloace pentru înregistrarea 
discuţiilor. În general, reacţia oamenilor este negativă faţă de acestea, ceea 
ce reduce spontaneitatea. 

Moderatorii discuţiilor de grup trebuie pregătiţi pentru a dobândi 
deprinderile necesare şi specifice acestor discuţii focalizate de grup. 
Deprinderile şi abilităţile moderatorului pot avea un impact esenţial asupra 

                                                
28 Unele informaţii privind FGD au rezultat în urma unui atelier de lucru pentru pregătirea operatorilor de interviu 
şi a moderatorilor de FGD, organizat în cadrul activităţii A.3.2 a Proiectului de Înfrăţire RO2006/IB/JH 08. 
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produsului final al cercetării. O problemă o reprezintă dificultatea de a 
recapitula, analiza şi interpreta datele obţinute în cadrul discuţiilor de grup. 
Dacă în acelaşi timp se foloseşte şi o metodă cantitativă, legătura dintre 
rezultate pot fi corelate. 

În contextul traficului, cel mai bun mod de a conduce o discuţie de 
grup este de a invita un spectru larg de experţi în domeniu din mediul local 
sau regional, cum ar fi membri ONG, ofiţeri de poliţie, medici etc. pentru a 
permite discuţii multilaterale şi însufleţite şi schimbul de observaţii.  

  
FGD - Avantaje  FGD - Dezavantaje 

• Rezultate rapide în timp relativ 
scurt; 

• Exprimarea de opinii care nu ar 
putea fi aflate printr-o altă 
metodă; 

• Interacţiunea socială - răspunsuri/ 
reacţii complexe generate de 
dinamismul grupului; 

• Costuri reduse 
• Timp redus  

• Moderatorul are nevoie de abilităţi 
şi deprinderi speciale; 

• Este greu de stabilit o dată anume 
pentru tot grupul;  

• Este dificil de recapitulat şi 
analizat datele din discuţii ; 

• Presiunea grupului poate influenţa 
discuţia; 

(Proiect RO2006/IB/JH 08, Activitatea A.3.2 Workshop pentru pregătirea în vederea 
colectării de date) 

 
4.5.3.3.Ancheta prin chestionar  

 
În general, ancheta prin chestionar este o metodă cantitativă şi un 

bun instrument de obţinere de date, care pot fi aplicate unui larg eşantion 
de respondenţi din zone geografice mari.  

Metoda este potrivită pentru întrebări directe, scurte şi 
necontroversate, completate cu răspunsuri standard. Informaţiile colectate 
se împart în două categorii: informaţii bazate pe fapte şi informaţii bazate 
pe opinii. Cele factuale sunt date directe - vârstă, ocupaţie. Informaţiile pe 
bază de opinii se referă mai degrabă la atitudinile, percepţiile şi părerile 
respondenţilor.  

În funcţie de forma întrebărilor, a stimulilor, există trei tipuri de 
chestionare: chestionare cu întrebări închise (precodificate), cu întrebări 
deschise şi chestionare cu întrebări atât închise cât şi deschise 
(„Metodologia cercetării sociologice” S.Chelcea, pag.186, 2000) 

În cazul chestionarelor cu întrebări închise putem distinge 
chestionare cu răspunsuri dihotomice, la care se răspunde cu da sau nu şi 
chestionare cu răspunsuri precodificate multiplu care presupun mai multe 
variante de răspuns prin selectarea unor categorii definite anterior.  
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Informaţiile adunate prin intermediul chestionarelor sunt uşor de 
stabilit cantitativ şi de analizat, dar, în acelaşi timp, nu reflectă în întregime 
părerile respondenţilor. Pentru a nu fi prea restrictivi în legătură cu 
libertatea de exprimare a respondenţilor, este important să se includă 
suficiente opţiuni de răspuns. Întrebările cu răspunsuri precodificate 
multiplu presupune cunoaşterea detaliată a specificului cercetării, a realităţii 
studiate deoarece în acest gen de chestionare trebuie să apară, pe cât 
posibil, toate variantele de răspuns („Metodologia cercetării sociologice” 
S.Chelcea, pag.189, 2000). 

Chestionarele cu întrebări deschise permit libertatea de răspundere 
fără restricţii în ceea ce priveşte mărimea şi conţinutul răspunsurilor. 
Avantajul acestor chestionare rezidă în obţinerea de date bogate, 
amănunţite, cu propriile cuvintele ale respondentului.  

În general, chestionarele se întocmesc uşor, nu necesită cheltuieli 
mari, generează răspunsuri codificate anterior şi, ca urmare, adunarea şi 
interpretarea datelor sunt rapide şi furnizează o cantitate mare de date. Pe 
de altă parte, lipsa de interacţiune cu respondenţii nu asigură verificarea 
răspunsurilor şi nu există posibilitatea includerii de indicii referitoare a 
comportamentul non-verbal (IOM „Manual de cercetare” - „Research 
Manual”, 2004, cap. 6).  

Pentru a genera rezultate valide în domeniul traficului de persoane/ 
copii, ancheta prin chestionar trebuie să se bazeze pe cercetări anterioare 
pentru stabilirea contextului de aplicare a chestionarului precum şi pentru 
dezvoltarea unor ipoteze în legătură cu situaţia dată.  

Este nevoie de timp considerabil pentru schiţarea şi aplicarea 
testului-pilot. Experienţele persoanelor care lucrează cu copii traficaţi, cum 
ar fi asistenţii sociali, personalul din adăposturi şi profesioniştii din domeniul 
sănătăţii trebuie să participe la întocmirea chestionarelor. Datorită 
caracterului complex al fenomenului de trafic de copii, nu se recomandă 
aplicarea de chestionare ca singurul şi principalul instrument de cercetare, 
ci să se folosească concomitent cu o metodă calitativă pentru completarea 
datelor colectate şi pentru stabilirea unor eventuale corelaţii.  

 

Întrebări - Avantaje Întrebări - Dezavantaje 

• Largă acoperire; 
• Furnizează o mare cantitate de 

informaţii la costuri relativ scăzute; 
• Uşor de formulat; 
• Date pre-codificate, uşor de analizat; 
• Eliminarea „efectului de operator”29; 

• Libertate restrânsă a răspunsurilor 
acordate; 

• Lipsa verificărilor de validare; 
• Răspunsuri incomplete;  
• Lipsa de interacţiune cu respondenţii; 
• Număr mare de non-răspunsuri 

(IOM „Manual de cercetare” - „Research Manual”, 2004) 

                                                
29 „Metodologia cercetării sociologice” S.Chelcea, 2000 



Etapele unei cercetări 
 

Manual de cercetare sociologică în domeniul traficului de copii 

 

 69 

4.5.3.4. Interviurile 
 
În general, utilizarea interviurilor ca metodă de analiză este foarte 

răspândită în cazul studiilor în domeniul traficului de copii pentru obţinerea 
de răspunsuri detaliate şi profunde la întrebările care vor fi utilizate. 
Aplicarea unei astfel de metode de cercetare permite aplicarea pe un 
număr mai mic de respondenţi cu studierea în profunzime a anumitor 
aspecte. Interviurile sunt utile atunci când datele colectate se bazează pe 
emoţii, experienţe şi sentimente. Interviurile au un caracter personal şi sunt, 
aşadar, o metodă potrivită pentru probleme sensibile.  

Interviurile sunt şi un instrument de strângere de date folosit pentru a 
suplimenta alte date colectate. Ca urmare, rezultatele interviului pot 
ameliora sau clarifica informaţiile privind întrebările ridicate la chestionare 
implementate anterior (IOM „Manual de Cercetare” - „Research Manual”, 
2004, capitol 5). 

Interviul faţă în faţă se bazează pe comunicarea dintre cercetător şi 
respondent în sistemul întrebare şi răspuns. Această metodă este indicată 
pentru aspecte de natură sensibilă deoarece între cercetător şi respondent 
se creează o relaţie de încredere.  

Nivelul de structură la acest tip de interviuri poate varia, iar categoriile 
pot fi diferite.  

Putem face o distincţie după natura întrebărilor cuprinse în ghid şi după 
gradul de implicare al operatorului de interviu în prezentarea întrebărilor. 
Astfel, putem avea interviuri structurate care presupun aplicarea întocmai a 
ghidului de interviu predefinit şi sunt în mare măsură controlate şi 
standardizate, în timp ce interviurile semi-structurate sunt orientate/ghidate 
moderat şi permit mai multă libertate în acordarea de întrebări şi oferirea de 
răspunsuri. Acest tip de interviu are un caracter foarte flexibil. Anumiţi itemi 
pot fi rearanjaţi pe parcursul interviului, iar răspunsurile multiple încurajează 
subiectul să ofere mai multe informaţii şi cât mai detaliate. 

În interviurile nestructurate, cercetătorul prezintă doar tema, iar 
respondentul este liber să-şi dezvolte propriile gânduri. Această metodă 
este uneori folosită pentru aspecte foarte complexe, iar abordarea este mai 
degrabă de a descoperi decât a verifica (IOM „Manual de Cercetare” - 
„Research Manual”, 2004, Chapter 5)30. 

 

Categorii de interviuri  

• Structurate  
• Semi-structurate 
• Nestructurate  

                                                
30 Aceste tipuri de interviu - structurat, semistructurat şi nestructurat - se aplică şi categoriilor de FGD.  
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Pe scurt, interviurile beneficiază de informaţii detaliate şi profunde, de 
posibilitatea unei analize valoroase, flexibilitate, interacţiunea cu 
respondentul, posibilitatea de surprindere a comportamentelor non-verbale 
prin intermediul observaţiilor realizate de către operatorul de interviu. Pe de 
altă parte, procedura consumă timp şi implică costuri mari. Datele trebuie 
pregătite cu atenţie, transcrise şi codate după colectare pentru analizarea 
rezultatului; analiza datelor este dificilă deoarece interviurile generează 
răspunsuri ne-standardizate. Mai mult, datele generate depind foarte mult 
de percepţia specifică şi identitatea cercetătorului, şi pot fi influenţate de 
acesta. Într-o oarecare măsură, interviul reprezintă şi o anumită încălcare a 
vieţii personale a respondentului, ceea ce poate fi stânjenitor.  

 
Interviuri - Avantaje  Interviuri - Dezavantaje  

• Informaţii detaliate şi profunde; 
• Analiză valoroasă; 
• Perspectivele respondentului; 
• Flexibilitate; 
• Profunzimea datelor obţinute; 
• Controlul participanţilor; 
• Observarea comportamentului non-

verbal 
• Număr mic de non-răspunsuri. 

• Timp îndelungat; 
• Costuri ridicate; 
• Analiza datelor; 
• Încălcarea intimităţii; 
• Lipsa reprezentativităţii; 
• „Efectul de operator de 

interviu” 

 
4.5.3.5.Interviurile cu victime ale traficului de copii  

 
În mod evident, informaţiile adunate de la specialişti nu oferă o 

imagine completă a experienţei copiilor în traficare. Astfel, intervievarea 
unui copil victimă a traficului reprezintă un pas uriaş într-un domeniu foarte 
sensibil şi, ca atare, trebuie pregătiţi cu atenţia cuvenită. 

Înainte de a se decide asupra acestei metode provocative, trebuie să 
se analizeze eligibilitatea planului de cercetare în funcţie de perioada de 
timp, cadrul structural, actorii implicaţi, resursele financiare etc. În plus, 
este necesară o confruntare intensă cu principiile de etică menţionate 
anterior. 

Referitor la pregătirea şi procedura de intervievare, trebuie să se ţină 
cont de o serie de factori. Se pune accent pe rolul important şi 
responsabilitatea cercetătorului. Copilul victimă trebuie interogat numai de 
specialişti cu pregătire; aceştia trebuie să aibă şi experienţe anterioare în 
intervievarea copiilor, precum şi cunoştinţe bune şi actualizate despre 
traficul de copii şi exploatarea lor. (AGIS 2005, dezvoltarea metodologiei 
bazată pe drepturile copilului pentru identificarea şi asistarea copiilor 
victime ale traficului, Raportul final).  
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În continuare este prezentată o listă cu principiile şi liniile directoare 
principale pentru intervievarea victimelor copii31: 

 
Principii şi linii directoare pentru interviurile cu minorii 

• Minimalizarea riscului de represalii împotriva copilului; 
• Obţinerea consimţământului oral/scris al respondentului şi al 

reprezentantului legal; 
• Atenţie la orice traumă pe care copilul o poate trăi;  
• Informarea copilului cu privire la scopul interviului şi modul în care vor 

fi utilizate informaţiile pe care acesta le va furniza; 
• Asigurarea anonimatului şi a confidenţialităţii; 
• Încurajarea participării copilului; 
• Asigurarea unui climat de siguranţă şi sprijin pe durata interviului; 
• Pregătirea unui cadru propice interviului; 
• Clarificarea unor aspecte esenţiale în cazul în care o altă persoană 

este prezentă la interviu  
• Alegerea tipului de interviu: faţă-în-faţă sau de grup;  
• Evitarea întrebărilor directe; 
• Prezentarea scopului interviului şi a instituţiei responsabile;  
• Asigurarea anonimatului; 
• Operatorii de interviu trebuie să fie bine pregătiţi pentru a dobândi 

deprinderile şi tehnicile interviului cu copii;  
• Se va ţine seama că fiecare copil/adolescent este unic în felul său şi 

are o poveste unică; 
• Asigurarea protecţiei datelor; 
• Operatorul de interviu va crea o bună relaţie cu subiectul chiar de la 

începutul interviului şi va menţine un element puternic de încredere pe 
tot parcursul derulării interviului;  

• Sensibilitatea şi răbdarea se adaugă deprinderilor cercetătorului; 
• Folosirea întrebărilor cu răspunsuri multiple; 
• Se va ţine cont de vârstă, sex, origine etnică, religie şi alţi factori 

relevanţi; 
• Asigurarea de posibilitatea întreruperii în orice moment şi din orice 

motiv a discuţiei. 
 
 

                                                
31 Unele dintre aceste principii au fost deja menţionate în capitolul anterior, ceea ce subliniază importanţa 
acestora în ceea ce priveşte abordarea centrată pe copil. In întocmirea listei s-au folosit principiile formulate în 
ILO/UNICEF manual de pregătire în domeniul traficului, vol.1 şi materialele rezultate din atelierul de lucru 
organizat în cadrul proiectului RO2006/IB/JH 08. 
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4.6. Elaborarea planului studiului 
 
Înainte de începerea unui studiu de cercetare, trebuie întocmit un 

plan al studiului care să stabilească conceptul general şi propunerea de 
implementare a studiului de cercetare şi care va deveni fundamentul de 
implementare a studiului. Planul studiului stabileşte arhitectura cercetării şi 
descrie procedurile de operare. Acesta trebuie bine conceput pentru a 
garanta oferirea de informaţii şi conturarea de rezultate valoroase. Pentru 
elaborarea planului se recurge la discuţiile din cadrul echipei de cercetare, 
la evaluări şi întâlniri cu părţile implicate, cu scopul revizuirii propunerilor 
existente şi colectării de recomandări şi idei esenţiale. Versiunea finală a 
planului studiului trebuie să acopere detaliile referitoare la metodologia de 
cercetare şi a instrumentelor ce vor fi aplicate precum şi să includă 
componente adiţionale destinate evaluării fezabilităţii, progresului, 
impactului şi a costurilor estimate („Manualul de Cercetare” - „Research 
Manual” al IOM, cap. 2). Planul studiului este un important instrument de 
comunicare a relevanţei şi necesităţii de finanţare a proiectului. Fiecare 
componentă trebuie descrisă în detaliu pentru a demonstra caracterul 
temeinic al conceptului de cercetare. 

 
Pe scurt, planul studiului trebuie să cuprindă: 
 
• Agenţia/Organizaţia responsabilă; 
• Cadrul conceptual; 
• Scopul cercetării şi rezultatele preconizate; 
• Întrebările cercetării şi sursele cheie de informaţii; 
• Terminologia; 
• Metodologia de cercetare, adică FGD, interviuri, analize de date 

secundare; 
• Consideraţii referitoare la protecţia datelor; 
• Structura schiţei de raport final; 
• Operaţionalizarea întrebărilor cercetării - îndrumări pentru 

metodele de operare ale cercetării; 
• Bugetul; 
• Graficul temporal; 
• Anexe, cum ar fi: model de formular de date sau de protocol de 

cercetare. 
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Lecţii învăţate 
Coordonatorii cercetării trebuie să se asigure că s-a alocat suficient 

timp pentru elaborarea cadrului conceptual şi a planului detaliat al studiului. 
În funcţie de componenţa echipei de cercetare implicate este nevoie de 
timp pentru a ajunge la un sens comun şi o înţelegere comună asupra 
scopului cercetării şi a modului în care acesta urmează a fi transpus în 
întrebări de cercetare. Acest lucru este cu atât mai pregnant atunci când 
sunt implicaţi cercetători din diferite ţări/medii culturale, care au nevoie de 
mai mult timp pentru a ajunge la un numitor comun în privinţa definiţiilor, 
aşteptărilor şi metodelor de cercetare abordate. 

 
 
 

4.7. Stabilirea echipei de cercetare din teren 
 

Înainte de începerea proiectului trebuie efectuată o selecţie atentă a 
cercetătorilor aceştia fiind persoanele cheie în reuşita studiului. Selecţia 
echipei de teren va fi realizată pe baza mai multor criterii, cum ar fi: 
experienţa în domeniu, studiile, experienţa profesională precum şi alte 
deprinderi (aptitudini de comunicare, persoană sociabilă şi flexibilă) etc. 
Deprinderile organizatorice şi caracteristicile personale fac parte din 
criteriile informale de selecţie a membrilor echipei din teren dar care se pot 
dovedi importante în calitatea rezultatelor studiului şi poate duce la o cât 
mai bună cooperare. Aptitudinile şi caracteristicile personale ale 
operatorilor de interviu şi ale tuturor membrilor echipei de teren sunt cu atât 
mai importante în cazul studiilor privind fenomenul traficului de copii 
datorită caracterului sensibil al domeniului de studiat. Chiar dacă 
cercetătorii au aceste calităţi se recomandă ca ei să fie instruiţi asupra 
tehnicilor specifice de cercetare şi asupra modurilor de aplicare a 
instrumentelor de cercetare, pentru fiecare studiu în parte. 

Operatorii de interviuri şi moderatorii FGD trebuie instruiţi 
corespunzător pentru însuşirea informaţiilor necesare aplicării 
instrumentelor de cercetare.  

Sintetic, pregătirea necesară în această etapă trebuie să fie focalizată 
pe următoarele aspecte: 

• Obiectivul studiului, rezultatul dorit în urma aplicării instrumentelor 
şi regulile de cercetare în cazul copiilor; 

• Însuşirea Instrumentelor ce vor fi aplicate; 
• Criteriile de selecţie a respondenţilor (în cazul în care nu există o 

listă predefinită anterior prin eşantionare); 
• Modalitatea de raportare a informaţiilor culese (note de interviu; 

rezumate, studii de caz, chestionare completate etc.). 
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Se recomandă ca instrumentele de cercetare care vor fi aplicate să 
fie înmânate echipei anterior pregătirii pentru a-şi putea aduce aportul de 
îmbunătăţire a instrumentelor. După instruire, aceste instrumente se 
consideră finalizate.32 

 

Lecţii învăţate 
Exemple de instruiri efectuate de către membrii echipei de 

cercetare, operatorii de interviu şi moderatorii FGD (colectorii de 
date): 

• membri ai echipei de cercetare au participat la un internship în 
cadrul Agenţiei Europene pentru Drepturi Fundamentale Viena. 

• 15 membri ai echipei de teren au fost instruiţi în domeniul colectării 
datelor şi deprinderea de aplicare a instrumentelor de cercetare (moderare 
focus-grupuri, modalitatea de aplicare a chestionarelor, reguli de 
intervievare în scopul cercetării) 

• 3 membri ai echipei de cercetare au participat la un curs de 2 zile cu 
scopul familiarizării şi/sau îmbunătăţirii cunoştinţelor pentru soft-ul de 
analiză folosit în domeniul ştiinţelor sociale, SPSS (Statistical Package for 
Social Science). 

 
 

4.8. Standarde de protecţie a datelor 
 
O foarte mare importanţă în domeniul traficului de persoane o 

reprezintă aplicarea celor mai înalte standarde de protecţie a datelor cu 
caracter personal. Numeroase instituţii publice şi/sau private au activităţi în 
domeniile de prevenire şi combatere a traficului de copii în România, în 
protecţia drepturilor omului şi ale copilului, în domeniul învăţământului, în 
domeniul protecţiei drepturilor omului/copilului, în domeniul sănătăţii şi 
învăţământului, în domeniul protecţiei şi asistenţei oferite victimelor 
traficului de persoane etc. Pentru creşterea eficienţei şi eficacităţii în acest 
domeniu este nevoie de o cât mai bună cooperare interinstituţională chiar şi 
internaţională cu organisme care au competenţă pe aceeaşi linie.  

De multe ori victimele traficului de persoane, în special copii, nu-şi 
cunosc drepturile pe care le au conform standardelor de protecţie a datelor. 
Respectarea acestor drepturi şi evaluarea/monitorizarea modului în care le 
sunt respectate drepturile de către profesioniştii care intră în orice moment 
în contact cu victimele copii ale traficului este crucială.  

 

                                                
32 Recomandări bazate pe Manualul de Evaluare Rapidă al ILO, 2003, pag. 17 
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Conform Deciziei Cadru din 2008, termenul „date cu caracter 
personal” este definit ca: „orice informaţie referitoare la o persoană fizică 
identificată sau identificabilă (persoana în cauză), adică o persoană care 
poate fi identificată fie direct sau indirect, în mod deosebit prin referinţa la 
un număr de identificare, sau la unul sau mai mulţi factori specifici identităţii 
sale fizice, psihice, mentale, economice, culturale sau sociale” (Art. 2 lit. a). 

Referitor la protecţia dreptului la viaţă privată atunci când se culeg şi 
prelucrează astfel de date, se pot enumera următoarele principii generale 
extrase din standardele europene în vigoare: 

• Prelucrare corectă şi legală a datelor 
• Nu se prelucrează nicio dată fără o bază legală clar definită 
• Economie strictă de date strânse 
• Confidenţialitatea procesării care să garanteze accesul doar celor 

autorizaţi  
• Securitatea procesării care să garanteze un nivel corespunzător al 

măsurilor tehnice şi organizatorice de protecţie a datelor 
• Transparenţa procedurilor care să ofere o siguranţă 

corespunzătoare 
• Înfiinţarea unei autorităţi independente pentru protecţia datelor cu 

rol de amendare a legislaţiei şi de control a implementării 
directivelor UE 

• Sancţiuni eficiente în cazul încălcării prevederilor legale 
• Transferul datelor personale către o terţă ţară doar dacă aceasta 

asigură un nivel corespunzător de protecţie 
Culegerea /prelucrarea datelor personale va fi legală şi adecvată, 

relevantă şi neexcesivă, proporţională cu scopul pentru care se execută 
(principiul legalităţii şi proporţionalităţii), însemnând că datele personale pot 
fi: 

• Strânse doar de o autoritate, cu un scop specific, explicit şi legitim, 
în îndeplinirea îndatoririlor sale curente, 

• Prelucrate doar în acelaşi scop cu care au fost strânse, 
• Prelucrate în scopuri istorice, statistice sau ştiinţifice doar dacă au 

fost anonime. 
Culegerea /prelucrarea datelor personale care dezvăluie în special 

(dar nu exclusiv) originea etnică sau rasială, opiniile politice, credinţele 
religioase sau filozofice, apartenenţa la sindicate, starea de sănătate sau 
viaţa sexuală sunt permise doar atunci când este strict necesar şi când 
„legea naţională oferă garanţii corespunzătoare” (Decizia Cadru a 
Consiliului Europei din 2008, art.6). 

Stocarea datelor personale este permisă doar atât timp cât este 
necesar atingerii scopului legal, după aceea ele trebuie şterse fără a mai 
putea fi refăcute. 
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În plus, standardele includ şi prevederi referitoare la calitatea datelor, 
care trebuie să fie corecte, relevante şi neexcesive în raport cu scopul 
strângerii lor. De aceea, datele personale trebuie: 

• Corectate, completate sau actualizate dacă nu mai corespund 
realităţii, 

• Şterse atunci când ele nu mai sunt necesare atingerii scopului 
legal cu care au fost strânse sau prelucrate, 

• Blocate în loc să fie şterse dacă există motive întemeiate să se 
creadă că interesele legitime ale persoanei în cauză pot fi afectate 
(astfel, prelucrarea ulterioară este permisă doar în scopul pentru 
care s-a prevenit ştergerea), 

• Să nu fie transmise sau făcute disponibile dacă sunt inexacte, 
incomplete sau neactualizate. 

 
Persoanele în cauză au drepturi specifice care să le garanteze 

protecţia datelor lor, drepturi de care beneficiază şi persoanele traficate, 
inclusiv copiii. Orice culegere şi prelucrare de date personale, în special a 
celor sensibile (cum ar fi starea de sănătate a persoanei traficate) se poate 
face doar cu consimţământul scris şi neechivoc al persoanei în cauză. În 
cazul copiilor, tutorele trebuie să fie informat despre necesitatea 
consimţământului şi despre activitatea specifică de prelucrare a datelor, 
luându-se în considerare principiul primordialităţii intereselor copilului. Doar 
în cazuri excepţionale, când informarea prealabilă a persoanei în cauză 
despre strângerea şi prelucrarea datelor ar compromite un scop legitim al 
statului, se poate admite şi o informare ulterioară. 

Mai mult, orice persoană în cauză are dreptul de a fi informată de 
autorităţi dacă datele sale au fost sau nu strânse sau prelucrate, sau dacă 
acestea au fost corectate, completate sau actualizate. Legea naţională 
poate prevedea derogări doar dacă ele sunt necesare şi proporţionale 
atunci când se urmăreşte prevenirea, descoperirea sau judecarea unei 
infracţiuni sau ducerea la îndeplinire a unei condamnări. Corespunzător 
obligaţiilor statului descrise mai sus, şi persoana în cauză are dreptul la 
corectare, ştergere sau blocare a datelor incorecte, precum şi dreptul la 
despăgubiri acordate pentru o prelucrare de date ilegală. 

Traficul de copii este un fenomen social larg; o mare varietate de 
persoane sunt implicate în toate fazele acestuia, precum şi în procesul de 
identificare şi recuperarea a victimelor: minorii, părinţi lor sau tutorele, 
rudele şi prietenii, specialiştii antitrafic (poliţişti, procurori etc.) experţi în 
drepturile copilului, specialişti în educaţie şi sănătate. 

Pentru a proteja viaţa privată a victimei, recuperarea sa fizică şi 
mentală, precum şi toate celelalte drepturi ale sale, instrumentele 
legislative trebuie să fie corespunzătoare (vezi capitolul despre legislaţie).  
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De aceea, orice cercetare trebuie să garanteze participarea voluntară 
a grupului ţintă la activităţi. În cazul cercetărilor concepute cu implicarea 
minorilor, este obligatorie obţinerea consimţământului părinţilor/tutorelui. 
Atunci când cercetarea implică minori, informaţiile despre etapele acesteia 
trebuie transmise într-un mod care să fie pe înţelesul acestora.  

 
Pentru obţinerea consimţământului trebuie oferite 

informaţii referitoare la: scopul şi obiectivele studiului; 
instituţia/instituţiile responsabile; implicaţiile rezultate în urma 
participării la cercetare.  

 

Lecţii învăţate 
În cadrul studiului focalizat asupra recrutării, din cauză că etapele 

iniţiale constau în chestionarea unor minori foste victime ale traficului, 
folosind metoda interviului semi-structural orientat (vezi Anexa 5), s-au 
conceput două formulare pentru acordarea consimţământului în scris de 
către minor (vezi Anexa 10) şi reprezentantul său legal (vezi Anexa 11).  

 
4.9. Implementarea proiectului de cercetare 

 
În capitolele anterioare s-au prezentat diferite metode de cercetare în 

funcţie de adaptabilitatea lor la nevoile proiectului. Când vine vorba despre 
implementarea metodelor alese se vor folosi îndrumările tehnice pentru 
proceduri.  

 

Lecţii învăţate 
Pentru a se garanta folosirea instrumentelor de cercetare în intervalul 

de timp alocat şi conform planului studiului, este necesară o bună 
coordonare şi monitorizare a echipei din teren. De aceea, se recomandă 
întocmirea unui plan detaliat de activităţi încadrat în timpul alocat 
implementării cercetării.  

Planul de activităţi din cadrul studiului asupra procesului de recrutare 
a minorilor în scopul traficării a inclus activităţi zilnice: 

• eşantionarea pentru aplicarea chestionarelor şi criteriile de selecţie 
pentru derularea focus-groupurilor; 

• contactarea membrilor echipei de teren şi însuşirea de către aceştia 
a metodologiilor de aplicare a instrumentelor de cercetare 

• contactul cu participanţii şi respondenţii la nivel teritorial 
• aplicarea instrumentelor de cercetare la nivel teritorial şi central 
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• controlul culegerii datelor 
• centralizarea instrumentelor de către membrii echipei de cercetare 
• codarea şi prelucrarea electronica a datelor prin folosirea 

programelor electronice speciale pentru fiecare tip de instrument de 
cercetare aplicat. 

 
4.9.1. Testul pilot 

 
Alegerea instrumentelor şi a grupurilor ţintă corespunzătoare se 

bazează pe concluziile reieşite din testul pilot, care trebuie executat înainte 
de începerea interviurilor. Atunci când se va lucra cu copii traficaţi, se 
impune aflarea modului în care viitorul grup de intervievaţi (pot fi foste 
victime ale traficului de copii) reacţionează la aplicarea instrumentului de 
cercetare („Manualul de evaluare rapidă” al IOM, „Rapid Assessement”, 
2003, pag.16). 

 
4.9.2 Analiza informaţiilor şi a datelor secundare 

 
Referitor la traficul de copii, se recomandă folosirea bazelor de date 

deja existente la autorităţi (poliţie, protecţia copilului etc.), de la ONG-uri 
sau ale organismelor internaţionale. Prin aceasta se pot stabili tendinţele şi 
se pot determina caracteristicile grupurilor ţintă, cum ar fi: sex, vârstă, 
educaţie, caracteristici ale provenienţei şi destinaţiei de traficare, rutele de 
traficare etc. Când se decide folosirea acestor baze de date trebuie avută 
în vedere alocarea de timp suficient pentru clarificarea procedurilor 
necesare obţinerii permisiunii de accesare a lor. 

 

Lecţii învăţate: 
Echipa de cercetare ANITP a folosit datele statistice centralizate în 

SIMEV precum şi informaţii deja existente în rapoartele anterioare din 
domeniul traficului de copii.  

 
4.9.3. Focus-grupurile (FGD)33 

 
În mare, procedura de organizare şi derulare a FGD se realizează în 

următorii paşi: 
� Identificarea şi pregătirea moderatorilor 
� Întocmirea ghidului de interviu 

                                                
33Aceste informaţii au fost preluate din materialele workshopului din activitatea A.3.2 din cadrul proiectului 
RO2006/IB/JH 08. 



Etapele unei cercetări 
 

Manual de cercetare sociologică în domeniul traficului de copii 

 

 79 

� Alegerea locului potrivit 
� Identificarea participanţilor 
� Stabilirea detaliilor organizatorice şi planificarea grupurilor 
� Stabilirea duratei (2-3 h)  
� Introducerea participanţilor 
� Explicarea scopului 
� Explicarea contextului şi asigurarea confidenţialităţii 
� Pornirea discuţiilor 
� Asigurarea notiţelor 
� Recapitularea discuţiei 
� Pregătirea datelor şi analiza 
� Raportul 
Moderatorul trebuie să posede deprinderi de intervievare şi de 

mediere. Acesta este cel care conduce discuţiile, menţine fluxul de 
comunicare şi ia notiţe. Ideal ar fi să existe un al doilea moderator care să 
poată lua notiţe detaliate, să rezolve detaliile logistice şi orice alte probleme 
tehnice ce pot apărea (alocarea timpului, asigurarea confortului 
participanţilor precum şi înregistrarea conversaţiei). Moderatorul acţionează 
neutru şi nu susţine nicio poziţie. Rolul moderatorului nu este de a rezolva 
probleme, de a critica sau evalua răspunsuri sau de a lămuri controverse. 
După executarea unui număr de FGD, următorul pas este reprezentat de 
transcrierea acestora cu un sumar al celor constatate pe o fişă de concluzii, 
organizând în mod raţional informaţiile, în funcţie de ghidul de discuţii sau 
de abilitatea celui care face transcrierea. După aceasta urmează 
compararea sistematică între toate grupurile pe toate subiectele, subliniind 
constatările majore şi evidenţiindu-le în raport. 

 

Lecţii învăţate: 
Se recomandă cu tărie folosirea unor standarde practice, cum ar fi: 
• Instruirea temeinică a moderatorilor pentru conducerea FGD; 
• Înregistrarea tuturor discuţiilor FGD; 
• Unificarea standardelor de transcriere a discuţiilor înregistrate. 
 
 

 
Este recomandată înregistrarea fiecărui FGD iar 

rapoartele de FGD realizate de către moderator să fie cât mai 
detaliate.  
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4.9.4. Interviurile 
 
În general operatorul de interviu este atent la modalitatea de aplicare 

a întrebărilor şi de aceea nu este recomandat ca cercetarea să se bazeze 
doar pe memoria acestuia. De aceea se folosesc formulare tip note de 
teren precum şi înregistrările audio/video34. Operatorul de interviu trebuie 
să ţină cont de fiecare timp alocat fiecărui interviu în parte, trebuie să 
evalueze în orice moment modul în care decurge interviul şi să se asigure 
că au fost atinse toate aspectele importante. 

Transcrierea interviului este o parte esenţială a metodei colectării de 
date, care este în acelaşi timp şi foarte laborioasă şi cronofagă. Forma 
scrisă a interviului trebuie realizată în cel mai scurt timp posibil pentru ca 
respondentul să urmărească corespondenţa celor spuse cu cele scrise. 
Pentru publicaţii, se vor folosi pasaje, „citate” originale oferite de 
respondenţi pentru a sublinia anumite aspecte sau pentru a exemplifica 
unele constatări. La folosirea citatelor se va avea grijă ca numele 
respondentului să nu fie făcut public, dar în acelaşi timp vor fi oferite 
suficiente date relevante despre categoria persoanei.  

 
4.9.5. Ancheta prin chestionar 

 
În această parte se vor face unele consideraţii referitoare la: alegerea 

metodei, reprezentativitatea şi criteriile de selecţie a eşantionului. În privinţa 
reprezentativităţii, s-au discutat deja problemele statistice în subcapitolul 
4.5. În funcţie de natura cercetării, un anumit grup de persoane sau chiar 
toată populaţia supusă investigaţiei poate fi inclusă în cercetare. În cazul în 
care coordonatorii cercetării decid să nu se aplice chestionarele întregii 
populaţii trebuie să se aleagă un eşantion de cercetare prin utilizarea unor 
metode ştiinţifice.  

Cel mai întâlnit instrument de cercetare în cazul anchetelor este 
chestionarul standardizat, cu modalităţi multiple de aplicare: face-to-face 
prin operator de interviu, prin oficiile poştale, posta electronică, telefonic 
etc. Cercetătorii trebuie să fie conştienţi de limitările obişnuite generate de 
aplicarea chestionarelor scrise (număr redus de chestionare completate). 
Acest lucru se poate remedia prin solicitarea ajutorului autorităţilor 
regionale şi/sau locale care să acţioneze ca intermediari în distribuirea 
chestionarelor grupurilor ţintă din regiune. 

O altă posibilitate ar fi subcontractarea acestei părţi a cercetării prin 
externalizarea etapei unui serviciu sau institut specializat de sondare a 
opiniei publice. 

                                                
34 Pentru informaţii mai detaliate asupra metodelor de înregistrare vezi „Manualul de Cercetare” - „Research 
Manual” al IOM 2004, pag. 87. 
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Lecţii învăţate: 
Chestionarele au fost concepute şi definitivate ulterior aplicării FGD 

(vezi Anexa 8-model de chestionar aplicat în cadrul studiului „Traficul de 
copii în România. Studiu asupra procesului de recrutare”) având la bază 
concluziile extrase din FGD. Au fost aplicate peste 1200 de chestionare, 
rata de primire a chestionarelor completate fiind de 100% ceea ce este 
remarcabil având în vedere rata medie de returnare de circa 15 %.  

Această rată ridicată a chestionarelor completate este datorată 
centrelor regionale ale ANITP care au funcţionat ca principali operatori de 
anchetă pentru specialiştii din regiunile de competenţă. Din moment ce 
activitatea centrelor ANITP se bazează pe un cadru de cooperare cu actorii 
sociali implicaţi, se poate ca acest lucru să fi motivat grupul ţintă pentru 
participarea la studiu, chiar completarea de chestionare de către persoane 
care iniţial nu au făcut parte din eşantion.  

Modalitatea flexibilă de aplicare a chestionarelor a fost un alt factor 
care a contribuit la rata ridicată a numărului de chestionare completate. 
Aceste modalităţi au fost: 

1) contactul direct cu respondenţii şi interviul personal - „face-to-face” 
2) chestionare expediate electronic;  
3) chestionare expediate prin oficiile poştale;  
4) interviul telefonic.  
 
 

4.10. Prelucrarea şi interpretarea datelor 
 
Pentru prelucrarea şi interpretarea datelor cantitative şi calitative 

trebuie folosite metode diferite de analiză şi softuri specifice. Înainte de 
alegerea unui anume soft pentru interpretare, echipa de cercetare trebuie 
să se familiarizeze cu caracteristicile şi limitele acestor programe.  

Programele de prelucrare a datelor calitative sunt concepute pentru 
analizarea mai degrabă a interviurilor semi-structurate sau a celor în 
profunzime, decât a discuţiilor de grup focalizate. 

 
Interpretarea datelor se realizează de către membrii echipei de 

cercetare, prin folosirea metodelor adecvate şi cunoscute de către toţi 
membrii echipei, conform procedurilor de ultimă oră.  

 
Interpretarea datelor calitative este flexibilă fiind strâns 

corelată de capacitatea de analiză şi sinteză a membrilor 
echipei de cercetare 
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Lecţii învăţate 
În cazul datelor cantitative pentru prelucrarea şi interpretarea datelor 

(rezultatele chestionarelor) a fost folosit softul SPSS (Statistical Package 
for Social Science). Pentru interpretarea datelor calitative cuprinse în 
rapoartele de FGD a fost folosit softul MAXqda(professional text analysis 
and the management of knowledge). 

 
 

4.11. Întocmirea raportului studiului 
 
După aplicarea tuturor metodelor şi instrumentelor de cercetare, toate 

rezultatele vor face parte dintr-un raport de cercetare, raport de studiu. 
Acest raport reprezintă metoda principală de transmitere a rezultatelor 
studiului şi diseminarea acestora către publicul larg şi instituţiile interesate. 

Întocmirea raportului este un pas crucial al procesului de cercetare 
care trebuie foarte bine pregătit necesitând o cât mai eficientă îndrumare. 
Putem enumera patru paşi ai acestuia: 

• Planificarea;  
• Întocmirea ciornei;  
• Redactarea;  
• Verificarea 
Este esenţial să se stabilească nişte repere temporale 

corespunzătoare, încă din faza de planificare a studiului, care să permită 
executarea celor patru paşi menţionaţi mai sus. Modalitatea de redactare a 
raportului de studiu şi stilul care va trebui abordat se va face în 
concordanţă cu natura şi scopul studiului; cercetarea poate fi concepută ca 
o analiză, ca o informare sau ca un mijloc de a împărtăşi şi promova 
anumite percepţii35. În aceeaşi măsură, redactarea raportului de cercetare 
se face şi în funcţie de grupul ţintă al acestuia şi de locul de publicare. 

În genere, un raport de studiu ar trebui să conţină următoarele 
secţiuni: 

 
Conţinutul raportului studiului 

• Titlul, autorii, organizaţiile implicate; 
• Sumarul, Aprecierile; 
• Cuprinsul; 
• Rezumatul executiv; 

                                                
35 Pentru informaţii suplimentare vezi Manualul de Cercetare al IOM, „Research Manual” 2004, Capag.7. 
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• Introducerea; 
• Cadrul general şi contextul ; 
• Justificarea şi scopul studiului; 
• Metodele şi procesul de cercetare; 
• Prezentarea constatărilor cercetării; 
• Discutarea şi analiza constatărilor cercetării; 
• Concluzii, lecţii învăţate şi recomandări; 
• Bibliografie; 
• Anexe. 
 
Redactarea raportului de studiu este foarte importantă deoarece 

acesta reprezintă cheia de lărgire a cunoştinţelor în domeniul cercetat. În 
cazul fenomenului traficului de copii, fiecare raport de studiu şi cercetare 
reprezintă „o valoare adăugată” în cunoaşterea caracteristicilor şi 
trendurilor acestuia. 

 
Constatările cheie şi lecţiile învăţate sunt o componentă 

importantă a raportului de studiu. 
 
 

 
4.12. Direcţii viitoare 

 
Scopul acestei etape este de determinare a acţiunilor în viitor. 

Aceasta etapă include diseminarea raportului, prezentarea concluziilor 
studiului tuturor decidenţilor politici implicaţi, instituţiilor responsabile şi 
interesate de domeniul studiat precum şi mass-mediei. Activităţile din 
cadrul acestei etape sunt cruciale pentru asigurarea unui impact susţinut al 
scopurilor şi obiectivelor cercetării. În cazul traficului de persoane/copii, 
constatările se pot regăsi în instruirea actorilor implicaţi, în programe 
şcolare adaptate, îndrumar pentru specialişti sau anumite rezultate pot fi 
folosite pentru îmbunătăţirea şi/sau completarea anumitor obiective ale 
Planurilor naţionale de acţiune. Se pot efectua evaluări ale impactului care 
să analizeze schimbările majore şi durabile în viaţa oamenilor - pozitive sau 
negative - intenţionate sau nu, produse de acţiuni anterioare (Salvaţi Copiii 
„Programele privind drepturile copiilor” - „Child Rights Programming”, 
2005).  

Din păcate, studiile şi cercetările sunt concepute în aşa fel încât 
activitatea finală să fie redactarea raportului de studiu fără o alocare 
financiară sau temporală a unor activităţi de continuare. În acest mod există 
riscul ca multe din rezultatele şi constatările obţinute să nu aibă efectul şi 
impactul scontat ajungând la irosirea eforturilor anterioare. 



Etapele unei cercetări 

Manual de cercetare sociologică în domeniul traficului de copii 

 

 84 

 

4.13. Monitorizarea şi evaluarea 
 
Monitorizarea şi evaluarea sunt elementele esenţiale de control al 

calităţii proiectelor de cercetare, inclusiv al studiilor privind traficul de copii 
prin care se asigură că toate activităţile se desfăşoară conform planului şi 
conduc la obţinerea rezultatului scontat, având mereu în centrul atenţiei 
prioritatea intereselor copilului (Manualul ILO/UNICEF, volumul 3). 

Monitorizarea trebuie să asigure pe tot parcursul desfăşurării 
cercetării consistenţa metodelor, activităţilor, demersurilor iniţiate şi se 
poate realiza prin forme variate. Ea poate fi făcută de instituţii mandatate, 
de cei care implementează activităţile de cercetare, de participanţii la 
proiect sau chiar de beneficiarii proiectului sau ai studiului. Scopul 
monitorizării este de a controla implementarea în condiţii favorabile 
conform cadrului conceptual iniţial şi asigurarea rapidităţii schimbărilor în 
caz de identificare a unor nevoi emergente. 

În cazul traficului de copii, se va monitoriza constant bunăstarea 
copiilor implicaţi şi respectarea principiului interesului superior al copilului, 
evitarea retraumatizării şi respectarea tuturor drepturilor lor (pentru mai 
multe detalii vezi cap.3). 

Încă de la planificarea cercetării se va stabili responsabilul pentru 
monitorizarea de acest gen precum şi modul în care acest lucru va fi 
îndeplinit. 

Evaluarea are loc la sfârşitul procesului de cercetare. Cel mai bine 
este ca ea să fie executată de cineva independent, din exterior, care poate 
avea cunoştinţele generale referitoare la subiectul studiat dar care nu este 
implicat în niciun fel în proiect. Evaluarea va trata următoarele aspecte: 

• A fost îndeplinit scopul proiectului? 
• Au fost folosite judicios resursele (timp, bani, personal, materiale)? 
• A produs proiectul schimbări relevante în domeniu? 
• A fost proiectul o iniţiativă corectă şi bine concepută? 
• A avut proiectul cauzele şi efectele scontate?  
• S-a abordat corespunzător problema? 
• Au apărut factori neanticipaţi pe timpul implementării? 
• Eficienţa putea fi obţinută în alt mod? 
• Sunt rezultatele sustenabile? 
Evaluarea trebuie să fie în întregime obiectivă şi să reflecte lecţiile 

învăţate atât din experienţele pozitive cât şi din cele negative. 
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6. ANEXE 
ANEXA 1 

SCHEMA DE IDENTIFICARE, REFERIRE ŞI ASISTENŢĂ A VICTIMELOR MINORI ALE TRAFICULUI DE 
PERSOANE 

 
 
 
 
 
 
 
  Referire 
  
   Referire 
  Colaborare 
    Contact cu victima 
 Colaborare cu echipele  
 interinstituţionale 
  
   
 ReferireIDENTIFICARE 
FORMALĂ 

Structură specializată 
IGPR (DCCO, BCCO 

SCCO); DIICOT; 
Furnizorii de servicii 

sociale 

EVALUARE NEVOI 
DE ASISTENŢĂ 

 
DGASPC 

 

EVALUARE NEVOI 
MONITORIZARE 

COORDONARE ÎN 
PROCESUL PENAL 

 

IGPR-ANITP 

Familia de 
provenienţă 

Centru 
specializat de 
asistenţă sau 

ONG 

IDENTIFICARE 
INFORMALĂ 

(organe judiciare, 
misiuni diplomatice şi 
consulare, organizaţii 

nationale şi 
internaţionale, TelVerde, 
ONG, Societatea Civilă) 
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ANEXA 2 

SITUAŢIE STATISTICĂ SIMEV 
 

 
SITUAŢIA VICTIMELOR TRAFICULUI DE 
PERSOANE MINORI IDENTIFICAŢI ÎN ANUL 

2007 
TOTAL: 292 36 

 

 
SITUAŢIE VICTIMELOR TRAFICULUI DE 
PERSOANE MINORI IDENTIFICAŢI ÎN 

ANUL 2008 
TOTAL: 186 

 

 
SITUAŢIA VICTIMELOR TRAFICULUI DE 

PERSOANE  
MINORI IDENTIFICAŢI ÎN PERIOADA 

01.01.2009-30.09.2009  
TOTAL: 94 

1. VÂRSTĂ: minori: 292 din care:  
255 feminin; 
37 masculin.  

1. VÂRSTĂ: minori: 186 din care:  
163 feminin; 
23 masculin. 

1. VÂRSTĂ: minori : 94 din care: 
66 feminin 
28 masculin  

2. MEDIUL DE PROVENIENŢĂ: 
147 - rural; 
143 - urban; 
2 - capitală.  

2. MEDIUL DE PROVENIENŢĂ: 
91 - rural; 
87 - urban; 
6 - capitală; 
2 - nu se cunoaşte  

2. MEDIUL DE PROVENIENŢĂ: 
48 - rural; 
45 - urban; 
1 - capitala. 
 

3. JUDET DE PROVENIENŢĂ: 
22 - MEHEDINTI 
21 - IASI 
18 - GALATI 
16 - ARGES 
15 - BRASOV, BUZAU 
13 - PRAHOVA 
12 - DOLJ 
11 - VASLUI 
10 - GORJ, DIMBOVITA 
9 - ALBA, BOTOSANI, CONSTANTA, NEAMT 

3. JUDEŢ DE PROVENIENŢĂ: 
18 - IASI 
13 - GALATI 
12 - DOLJ 
10 - CONSTANTA, ARGES 
9 - BOTOSANI 
8 - CLUJ, BRAILA 
7 - HUNEDOARA, VASLUI, ALBA 
6 - BUCURESTI 
5 - CALARASI, TULCEA 
4 - TIMIS, GIURGIU, IALOMITA, BACAU, 

3. JUDEŢ DE PROVENIENŢĂ: 
9 - IASI 
8 - BACAU 
7 - OLT, CONSTANTA 
5 - DIMBOVITA, ARGES, DOLJ 
4 - GORJ, BOTOSANI 
3 - SUCEAVA, IALOMITA, VASLUI, 
PRAHOVA, SIBIU, BRASOV, TULCEA 
2 - CLUJ, MURES, BRAILA, NEAMT 
1 - VRANCEA, GALATI, BIHOR, MEHEDINTI, 
MARAMURES, BUCURESTI, HUNEDOARA, 

                                                
36 Pe anumiţi indicatori diferenţa faţă de total pentru fiecare perioadă de referinţă se poate explica prin existenţa unor situaţii multiple(ex.: cazuri de retraficare, victime 
care au suferit mai multe tipuri de abuzuri sau tipuri de exploatare) 
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8 - TIMIS, GIURGIU, IALOMITA, CALARASI 
6 - MURES  
5 - BACAU, BIHOR, TELEORMAN 
4 - ARAD, BRAILA, SUCEAVA, CLUJ 
3 - OLT, SALAJ, MARAMURES 
2 - BUCURESTI, CARAS-SEVERIN, TULCEA, 
COVASNA, ILFOV 
1 - VALCEA, SIBIU, VRANCEA, BISTRITA-
NASAUD, HUNEDOARA  

BUZAU, BIHOR, BRASOV, PRAHOVA, 
SIBIU 
3 - MURES, OLT, TELEORMAN 
2 - NEAMT, ARAD, MEHEDINTI, 
SUCEAVA 
1 - CARAS-SEVERIN, VALCEA, SATU-
MARE, DIMBOVITA, MARAMURES, 
VRANCEA, BISTRITA-NASAUD 
1 - Cetăţean străin 

CARAS-SEVERIN, SATU-MARE, CALARASI, 
TIMIS 
 

4. EDUCAŢIE:  
172 - 5-8 clase; 
69 - 9-12 clase; 
39 - 1-4 clase; 
7 - şcoală profesională; 
6 - fără studii.  

4. EDUCAŢIE:  
101 - 5-8 clase; 
42 - 9-12 clase; 
23 - 1-4 clase; 
14 - fără studii; 
4 - şcoală profesională; 
2 - nu se cunoaşte.  

9. EDUCAŢIE: 
52 - 5-8 clase; 
19 - 1-4 clase; 
14 - 9-12 clase; 
6 - fără studii; 
3 - şcoala profesională.  

5. MOD DE RACOLARE: 
207 - promisiuni false; 
48 - oferte de muncă; 
20 - răpire; 
11 - căsătorie de convenienţă; 
6 - anunţ publicitar.  

5. MOD DE RACOLARE: 
124 - promisiuni false; 
46 - oferte de muncă; 
11 - răpire; 
4 - anunţ publicitar; 
1 - nu se cunoaşte; 
1 - căsătorie de convenienţă. 

5. CONDIŢII RECRUTARE: 
24 - ofertă de muncă în străinătate 
19 - altele 
12 - cerşetorie 
11 - prostituţie 
10 - ofertă de muncă în ţară 
6 - răpire 
5 - călătorie 
4 - căsătorie de convenienţă 
2 - adopţie 
1 - tratament 
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6. MOD DE EXPLOATARE:  
21 - MUNCĂ din care - 16 agricultură; 
     - 4 construcţii; 
     - 1 servicii hoteliere. 
220 - SEXUALĂ din care - 89 locuinţe;  
       - 83 stradă; 
       - 34 cluburi; 
       - 14 hoteluri; 
       - 1 bordeluri. 
35 - CERŞETORIE; 
5 - OBLIGARE LA COMITERE DE FURTURI; 
5 - TENTATIVĂ; 
4 - PORNOGRAFIE INFANTILĂ; 
2 - PORNOGRAFIE PE INTERNET.  

6. MOD DE EXPLOATARE:  
20 - MUNCĂ din care - 20 agricultură; 
137 - SEXUALĂ din care - 35 locuinţe;  
       - 47 stradă; 
       - 37 cluburi; 
       - 12 hoteluri; 
       - 10 bordeluri. 
12 - NU E CAZUL; 
10 - CERŞETORIE; 
4 - OBLIGARE LA COMITERE DE 
FURTURI; 
2 - PORNOGRAFIE INFANTILĂ 
1 - PORNOGRAFIE PE INTERNET  

6. MOD DE EXPLOATARE: 
8 - MUNCĂ din care - 8 agricultură 
55 - SEXUALĂ din care - 7 cluburi  
       - 25 stradă 
                                    - 21 locuinţe 
                                    - 2 hoteluri 
18 - CERŞETORIE; 
5 - NU E CAZUL 
4 - OBLIGARE LA COMITERE DE FURTURI 
2 - TRAFIC DE ORGANE 
2 - PORNOGRAFIE INFANTILĂ 
 

7. DESTINAŢIA EXPLOATĂRII:  
129 - ROMANIA (107 sexuală, 12 cerşetorie, 4 
muncă, 4 pornografie infantilă, 2 pornografie pe 
internet) 
98 - ITALIA (70 sexuală, 16 cerşetorie, 5 
muncă, 4 furt, 3 nu e cazul) 
32 - SPANIA (22 sexuală, 6 muncă, 3 
cerşetorie, 1 nu e cazul) 
7 - OLANDA (7 sexuală) 
5 - FRANŢA, CEHIA (3 sexuală, 2 cerşetorie/5 
muncă) 
4 - GERMANIA, GRECIA (3 sexuală, 1 
cerşetorie/ 3 sexuală, 1 muncă) 
3 - AUSTRIA, MAREA BRITANIE (1 furt, 1 
cerşetorie, 1 sexuală/3 sexuală) 
2 - MACEDONIA, TURCIA, PORTUGALIA (2 
sexuală/2 sexuală/2 sexuală) 

7. DESTINAŢIA EXPLOATĂRII:  
93 - România (75 sexuală, 6 nu e cazul, 5 
cerşetorie, 2 furt, 2 muncă, 2 pornografie 
infantilă, 1 pornografie pe internet) 
31 - Italia (29 sexuală, 2 nu e cazul) 
25 - Spania (11 sexuală, 11 muncă, 2 
cerşetorie, 1 furt) 
8 - Grecia (4 sexuală, 3 muncă, 1 
cerşetorie) 
5 - Marea Britanie, Germania (5 
sexuală/4 sexuală, 1 nu e cazul) 
3 - Nu e cazul 
3 - Portugalia, Franţa (2 sexuală, 1 furt/1 
sexuală, 1 muncă, 1 cerşetorie) 
2 - Austria, Olanda, Cehia, Belgia (2 
sexuală/2 sexuală/2 muncă/1 sexuală, 1 
cerşetorie) 

7. DESTINAŢIA EXPLOATĂRII: 
57 - România (34 sexuală, 11 cerşetorie, 3 
muncă, 3 furt, 2 nu e cazul, 2 trafic de organe, 2 
pornografie infantilă) 
14 - Italia (10 sexuală, 2 cerşetorie, 1 muncă, 1 
nu e cazul) 
9 - Spania (3 muncă, 3 sexuală, 2 cerşetorie, 1 
nu e cazul) 
6 - Grecia (2 sexuală, 2 cerşetorie, 1 muncă, 1 
nu e cazul) 
5 - Franţa (5 sexuală) 
2 - Olanda, Marea Britanie (2 sexuală/1 
sexuală, 1 furt) 
1 - Irlanda, Germania (1 sexuală/1 cerşetorie) 
*11 persoane traficate în mai multe ţări 
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2 - Nu e cazul 
1 - CROAŢIA (1 sexuală) 
* 33 de persoane traficate în mai multe ţări 

1 - Turcia, Danemarca, Cipru (1 
sexuală/1 sexuală/1 muncă) 
* 6 persoane traficate în mai multe ţări 

8. ABUZURI SUFERITE: 
122- Emotional 
71 - Fizic 
49 - Sexual 
16 - Indatorare - penalizari financiare 
14 - Retinerea-distrugerea actelor 
9 - Privare de libertate - izolare 
8 - Nu e cazul 
4 - Privare de apa, hrana, mijloace de igiena 
şi recuperare.  

8. ABUZURI SUFERITE: 
56 - Emotional 
39 - Sexual 
39 - Fizic 
18 - Indatorare - penalizari financiare 
11 - Privare de libertate - izolare 
9 - Retinerea-distrugerea actelor 
9 - Privare de apa, hrana, mijloace de 
igiena şi recuperare 
7 - Nu e cazul 
1 - Nu se cunoaşte  

8. ABUZURI SUFERITE: 
32 - emoţional 
26 - fizic; 
13 - sexual 
10 - îndatorare/penalizari financiare; 
7 - nu e cazul 
3 - reţinerea/distrugerea actelor 
3 - privare de libertate/izolare 
 

9. CALITATE PROCESUALĂ: 
225 - Parte vatamata 
47 - Martor 
20 - Neimplicata. 

9. CALITATE PROCESUALĂ: 
133 - Parte vatamata 
43 - Martor 
7 - Neimplicata 
3 - Nu se cunoaşte 

9. CALITATE PROCESUALĂ: 
75 - parte vătămată 
16 - martor 
2 - Nu se cunoaşte 
1 - neimplicat.  

10. RETURNAT: 
267 - Nu 
12 - Autoritati straine 
10 - Organizatie internationala 
2 - ONG 
1 - Nu e cazul. 

10. RETURNAT: 
122 - nu 
57 - nu e cazul 
4 - ambasada 
2 - autorităţi străine 
1 - organizaţie internaţională  

10. RETURNAT: 
51 - nu e cazul; 
39 - nu; 
2 - autorităţi străine 
1 - ambasada 
1 - organizaţie internaţională  

11. CĂTRE CINE A FOST REFERITĂ: 
132 - Refuza asistenta 
104 - Institutie publica 
30 - Familie de provenienta 
19 - ONG 
 

11. CĂTRE CINE A FOST REFERITĂ: 
83 - Institutie publica 
75 - Refuza asistenta 
16 - Familie de provenienta 
8 - ONG 
 

11. CĂTRE CINE A FOST REFERITĂ: 
45 - instituţie publică 
29 - refuză asistenţa 
14 - familie de provenienţă 
4 - ONG 
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6 - Martor protejat 
1 - Nu se cunoaşte.  

4 - Martor protejat  1 - Nu se cunoaşte 
1 - programul de protecţie a martorilor.  

12. CATEGORII DE VÂRSTĂ:  
sub 6 ani - 1; 
7-9 ani - 3; 
10-13 ani - 19; 
14-17 ani - 269. 

12. CATEGORII DE VÂRSTĂ:  
sub 6 ani - 2; 
7-9 ani - 1; 
10-13 ani - 10; 
14-17 ani - 174. 

12. VÂRSTA LA DATA TRAFICĂRII: 
sub 6 ani � 1 
07 - 09 ani � 4 
10 - 13 ani � 8 
14 - 17 ani � 81  
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ANEXA 3 
 
Extras din Principiile recomandate şi îndrumările ONU privind 
drepturile omului şi traficul de persoane, 2002, pag.7-8. 

 
 

Îndrumarea 3: Cercetarea, analiza, evaluarea şi diseminarea 
 
Strategiile eficiente şi realiste anti-trafic trebuie să se bazeze pe 

informaţii exacte şi actuale, pe experienţă şi pe analize. De aceea este 
esenţial ca toate părţile implicate în elaborarea şi implementarea 
acestor strategii să posede şi să păstreze o înţelegere clară a 
fenomenului.  

Mass-media are un rol important în creşterea gradului de 
înţelegere a fenomenului de către public prin oferirea de informaţii 
exacte, livrate la standardele etice ale profesiei. Statele şi, unde este 
cazul, organizaţiile inter-guvernamentale şi cele neguvernamentale 
trebuie să: 

1. Adopte şi să folosească consecvent definiţiile traficului care au fost 
convenite la nivel mondial prin Protocolul de la Palermo37. 

2. Standardizeze strângerea de informaţii statistice referitoare la trafic 
şi la fenomene conexe (cum ar fi călăuzele de emigranţi ilegali). 

3. Se asigure că datele referitoare la persoanele traficate sunt 
defalcate în funcţie de vârstă, sex, etnie şi alţi factori relevanţi. 

4. Desfăşoare, să sprijine şi să unească documentările asupra 
traficului. Acestea trebuie să respecte strict principiile etice, incluzând 
cerinţa evitării re-traumatizării victimelor. Metodologiile de cercetare şi 
tehnicile de interpretare trebuie să fie de cea mai înaltă calitate. 

5. Monitorizeze şi evalueze raportul dintre intenţia legilor, politicilor şi 
intervenţiilor anti-trafic şi impactul lor real. În special, să se asigure că se 
face distincţia între măsurile care efectiv reduc traficul şi cele care doar 
transferă problema dintr-un loc sau grup la altul. 

 

                                                
37 Protocolul privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor şi copiilor, 
(Protocolul de la Palermo) adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate 
defineşte expresia trafic de persoane ca: „recrutarea, transportul, transferul, adăpostirea sau primirea de 
persoane, prin ameninţare de recurgere sau prin recurgere la forţă ori la alte forme de constrângere, prin răpire, 
fraudă, înşelăciune, abuz de autoritate sau de o situaţie de vulnerabilitate ori prin oferta sau acceptarea de plăţi 
ori avantaje pentru a obţine consimţământul unei persoane având autoritate asupra alteia în scopul exploatării. 
Exploatarea conţine, cel puţin, exploatarea prin prostituarea unei alte persoane sau alte forme de exploatare 
sexuală, munca sau serviciile forţate, sclavia sau practicile analoage sclaviei, folosirea sau prelevarea de organe 
(art. 3(a)). Protocolul mai prevede că: „recrutarea, transportarea, transferul, adăpostirea sau primirea unui copil 
în scopul exploatării este considerată trafic de persoane, chiar dacă aceştia nu fac apel la nici unul dintre 
mijloacele menţionate la lit. a) din prezentul articol (art.3 (c)). 
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6. Recunoască importanţa contribuţiei pe care o pot avea victimele, 
doar pe bază de voluntariat, la elaborarea de noi iniţiative anti-trafic şi la 
evaluarea impactului lor. 

7. Recunoască rolul central pe care-l pot juca organizaţiile 
neguvernamentale în îmbunătăţirea reacţiei organismelor de aplicarea a 
legii în faţa fenomenului de trafic, prin furnizarea autorităţilor competente de 
informaţii preţioase referitoare la incidente de trafic sau de tipare de acţiune 
ale traficanţilor, precum şi în asigurarea discreţiei asupra victimelor. 
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ANEXA 4 
 
Extras din COMITETUL PRIVIND DREPTURILE COPILULUI, sesiunea a 
51-a de la Geneva din 25 mai-12 iunie 2009, Comentariul general nr. 12 
Dreptul copilului de a fi ascultat, pag 29-31 

 
 
D. Cerinţe principale pentru implementarea dreptului copilului de 

a fi ascultat 
132. Comitetul solicită ferm ţărilor semnatare să evite o abordare 

superficială prin care se limitează exprimarea opiniilor copilului, sau prin 
care acesta este ascultat dar nu se acordă greutatea corespunzătoare 
părerilor acestuia. Se accentuează că manipularea copiilor de către adulţi, 
prin punerea lor în situaţia în care li se sugerează ceea ce ei pot spune, 
sau expunerea lor la riscul suferinţelor prin participare, nu sunt practici etice 
şi nu pot fi luate în considerare ca implementare a articolului 12.  

133. Pentru ca implementarea să fie productivă, ea trebuie să fie 
înţeleasă ca un proces şi nu ca un eveniment individual. Experienţa 
câştigată de la adoptarea Convenţiei privind drepturile copilului din 1989 a 
dus la coagularea unui larg consens asupra cerinţelor principale pentru ca 
implementarea articolului 12 să fie productivă, etică şi cuprinzătoare. 
Comitetul recomandă ţărilor semnatare să integreze aceste cerinţe în toate 
măsurile legislative şi de altă natură, care sunt luate pentru implementarea 
articolului 12. 

134. Toate procesele în care sunt ascultaţi copiii trebuie să fie: 
(a) Transparente şi informative - copiilor trebuie să li se ofere 

informaţii complete, accesibile, sensibile la diversitate şi potrivite vârstei, 
despre: dreptul lor de a-şi exprima opiniile în mod liber, iar acestora să li se 
acorde atenţia necesară; precum şi despre cum va avea loc participarea 
lor, care va fi scopul, aria şi impactul potenţial al ei;  

(b) Voluntare - copiii nu trebuie niciodată forţaţi să-şi exprime opiniile 
dacă ei nu vor asta, şi trebuie informaţi că pot să oprească participarea în 
orice moment;  

(c) Pline de respect - opiniile copiilor trebuie tratate cu respect, iar 
lor trebuie să li se ofere ocazii de a iniţia idei şi activităţi. Adulţii care 
lucrează cu copiii trebuie să cunoască, să respecte şi să folosească 
exemplele pozitive de lucru cu aceştia, de exemplu în contribuţia acestora 
în familie, la şcoală sau în mediul de lucru. Adulţii mai trebuie să înţeleagă 
şi contextul socio-economic, cultural şi al mediului de viaţă al copiilor. 
Persoanele şi organizaţiile care lucrează cu copii trebuie să respecte 
opiniile copiilor referitoare la participarea la evenimentele publice; 

(d) Relevante - subiectele asupra cărora copiii au dreptul să-şi 
exprime opiniile trebuie să aibă o relevanţă reală asupra vieţii lor şi să le 
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permită să-şi folosească cunoştinţele, deprinderile şi talentul. În plus, 
trebuie să se găsească loc pentru ca aceştia să identifice ei înşişi aspecte 
relevante şi importante care trebuie tratate; 

(e) Prietenoase cu copiii - mediul şi metodele de lucru trebuie 
adaptate la nivelul copiilor. Trebuie să se dispună de timpul şi resursele 
necesare pentru a se asigura că toţi copiii sunt pregătiţi corespunzător şi au 
încredere că merită să-ţi exprime opiniile. Se va ţine cont că aceştia vor 
avea nevoie de niveluri diferenţiate de sprijin şi de forme de implicare, în 
funcţie de vârsta şi capacitatea lor;  

(f) Incluzive - participarea trebuie să fie incluzivă, să evite 
discriminările, să încurajeze posibilităţile pentru copiii marginalizaţi, să-i 
cuprindă atât pe băieţi cât şi pe fete. Copiii nu constituie un grup omogen, 
de aceea lor trebuie să li se ofere şanse de participare egale pentru toţi, 
fără nicio discriminare.  

Programele trebuie să respecte sensibilităţile culturale ale copiilor din 
toate comunităţile; 

(g) Sprijinite prin instruiri - adulţii au nevoie de pregătire, deprinderi 
şi sprijin pentru a uşura participarea efectivă a copiilor. Astfel, adulţii pot fi 
instruiţi, spre exemplu, în tehnici de ascultare a copiilor, de a lucra în 
comun cu ei şi de a-i angaja pe aceştia în funcţie de capacităţile lor. Copiii 
înşişi pot fi implicaţi ca instructori pentru găsirea celor mai bune căi de 
participare eficientă. Ei au nevoie să li se întărească încrederea şi 
capacităţile în domenii ca: participare la conştientizarea drepturilor lor; 
organizarea întâlnirilor; strângerea de fonduri; comportamentul în relaţia cu 
mas media; oratoria şi dezbaterile; 

(h) Lipsite de riscuri şi sensibile la acestea - Există unele situaţii în 
care exprimarea opiniilor poate comporta riscuri. Adulţii sunt responsabili 
de copiii cu care lucrează şi trebuie facă totul pentru a minimaliza orice risc 
la adresa acestora, fie că este unul de violenţă, de exploatare, sau orice 
altă consecinţă negativă a participării lor. Printre măsurile luate pentru a 
asigura o protecţie corespunzătoare a acestora, trebuie să se enumere şi 
elaborarea unei strategii clare de protecţie care să identifice riscurile 
potenţiale la care sunt expuşi copiii din diverse grupuri, precum şi barierele 
care stau în calea lor în obţinerea ajutorului de care au nevoie. Copiii 
trebuie să-şi cunoască dreptul lor de a fi feriţi de suferinţe şi unde trebuie 
să se adreseze pentru a obţine ajutor, dacă este cazul. În acest sens este 
de mare importanţă lucrul cu familiile şi comunităţile pentru creşterea 
gradului de înţelegere a valorii şi implicaţiilor copiilor, cât şi pentru 
minimalizarea riscurilor la care ar fi supuşi copiii în caz contrar; 

(i) Controlabile - Este esenţial să se garanteze o evaluare şi un mod 
de continuare a fiecărui proces. De exemplu, în orice proces de cercetare 
sau de documentare, copiii trebuie informaţi despre modul în care opiniile 
lor au fost interpretate şi folosite şi, dacă este cazul să li se ofere 
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posibilitatea să contrazică şi să influenţeze concluziile. Ei mai au dreptul 
să-şi expună părerile despre felul în care participarea lor a influenţat 
rezultatele. Oricând este necesar, copiilor trebuie să li se ofere posibilitatea 
participării la procese şi activităţi în continuarea/ca urmare a celor 
anterioare. Monitorizarea şi evaluarea participării copiilor trebuie efectuată, 
atunci când este posibil, chiar de către aceştia. 
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ANEXA 5 

 

Scopurile cercetării şi cadrul conceptual - descriere generală 
Extras din planul de studiu: „Traficul de copii în România. Studiu asupra procesului de recrutare” 

 

  Cadrul conceptual 
Scopurile cercetării 
 

Rezultate 
preconizate 

Consideraţii şi concepte generale: 
* Abordare bazată pe drepturile copilului (deţinătorul de drepturi), pe standardele internaţionale/CE 

* acquis UE    * Legislaţia naţională românească 
1) Îmbunătăţirea 
înţelegerii traficului de 
copii 

* Identificarea de noi 
tendinţe sau 
probleme 
* Îmbunătăţirea 
identificării grupurilor 
vulnerabile 

=> Accent 
pe: 

Traficul 
intern/ 

domestic  

=> Accent pe: Recrutare, inclusiv: 
 
 
 
 
 
 

Factorii de influenţă relevanţi: 

� Procesul de 
recrutare  

� Metodele de 
recrutare  

� Legătura dintre 
recrutare şi 
formele de 
exploatare 

 
 
 
 
 

 
Variabile 

independente: 
   Opiniile copilului Impactul mediului 

social 
 * Sex 

   * aşteptări/ 
oportunităţi 

*rolul familiei  * Vârsta 
 

   * informaţii/nivel de 
înţelegere 

* grupul de prieteni  * Situaţia socio-
economică şi 

familială 
   * presiuni 

exterioare 
* şcoala  * Situaţia romilor 

   * manipularea * comunitatea 
locală  

 * Dimensiunea 
naţional/regional  

    * poliţia  * Dimensiunea 
urban/rural  
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    * biserica  * Educaţia/anii de 
şcoală 

    * media  * Prevalenţa 
violenţă/abuz 

2) Îmbunătăţirea 
prevenirii traficului de 
copii 

* strategii de 
prevenire mai bine 
ţintite 

     

3) Bază pentru cercetări 
viitoare 

* Elaborarea 
agendei de 
cercetare (pentru 
ANITP şi nu 
numai) 

     

4) Îmbunătăţirea 
capacităţii de cercetare a 
ANITP 

* Îmbunătăţirea 
strângerii de date, 
indicatorilor 
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ANEXA 6 
 
GHID DE INTERVIU 
CU VICTIMA MINORĂ A TRAFICULUI DE PERSOANE 

 
 
o Condiţiile de viaţă înainte de traficare 
a. situaţia familială 
b. grupul de prieteni 
 
o Achiziţii şi aspiraţii personale 
a. situaţia şcolară 
b. deprinderi de viaţă independentă  
c. nivel de informare/înţelegere cu privire la condiţiile de muncă şi 

viaţă în străinătate, la traficul de copii etc. 
d. existenţa unei strategii de viaţă (ex. dorinţa de a pleca din familie, 

de a părăsi comunitatea, ţara etc., dorinţa de realizare personală şi 
independenţă financiară 

e. asumarea riscului 
 
o Premisele recrutării/ Cadrul în care s-a produs recrutarea 
a. circumstanţele în care s-a realizat oferta (existenţa intenţiei de a 

pleca, motivaţii, oportunităţi) 
b. natura ofertei venite din partea unor terţe persoane (elementele de 

atractivitate ale ofertei, beneficii previzionate din perspectiva victimei) 
c. căror nevoi, aşteptări, probleme, dificultăţi îi corespundea/ 

răspundea aceasta 
d. ce metode au fost folosite pentru a accepta oferta/ofertele primite 

(presiune, manipulare, constrângere) 
e. mecanismul luării deciziilor 
 
o Actori sociali în procesul de recrutare  
a. identificarea actorilor cheie în procesul de recrutare (status social, 

relaţia cu victima)  
b. rolului jucat de fiecare dintre aceştia  
c. rolul victimei în recrutare (activ/pasiv) 
 
o Etapele procesului de recrutare  
descrierea, prin prisma experienţei trăite de către victimă, a paşilor 

prin care s-a realizat recrutarea din momentul apariţiei problemei/intenţiei 
de a pleca/ofertei şi până în momentul plecării. 
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ANEXA 7 
 

FOCUS GRUP 
Tema: Procesul de recrutare a minorilor în trafic 

 
 

Ghidul de interviu de grup 
 

o Condiţiile de viaţă înainte de traficare ale victimelor minore 
a. situaţia familială 
b. grupul de prieteni 
c. situaţia socio-economică în regiune 
 

o Achiziţiile şi aspiraţiile personale ale minorilor victime ale 
traficului 

a. situaţia şcolară 
b. deprinderi de viaţă independentă  
c. nivel de informare/înţelegere cu privire la condiţiile de muncă şi 

viaţă în străinătate, la traficul de copii etc. 
d. existenţa unei strategii de viaţă (ex. dorinţa de a pleca din familie, 

de a părăsi comunitatea, ţara etc., dorinţa de realizare personală şi 
independenţă financiară) 

e. capacitatea de asumare a riscului 
 

o Premisele recrutării/Cadrul în care se realizează recrutarea  
a. circumstanţele în care se realizează oferta (existenţa intenţiei de 

a pleca, motivaţii, oportunităţi etc.) 
b. natura ofertei venite din partea unor terţe persoane (elementele 

de atractivitate ale ofertei, beneficii previzionate din perspectiva victimei) 
c. căror nevoi, aşteptări, probleme, dificultăţi îi corespunde/ 

răspunde, de regulă, oferta 
d. ce metode sunt folosite pentru a accepta oferta/ofertele primite 

(presiune, manipulare, constrângere) 
e. mecanismul luării deciziilor 
 

o Actorii sociali implicaţi în procesul de recrutare  
a. identificarea actorilor cheie în procesul de recrutare (status social, 

relaţia cu victima)  
b. rolul jucat de fiecare dintre aceştia  
c. rolul victimei în recrutare (activ/pasiv) 
 

o Etapele procesului de recrutare  
- descrierea, prin prisma informaţiilor obţinute de specialişti de la 

victime, a paşilor prin care s-a realizat recrutarea din momentul apariţiei 
problemei/intenţiei de a pleca/ofertei şi până în momentul plecării. 
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Metodologie de aplicare a ghidului de discuţie 

 
 

I. Aspectele generale pe care trebuie să le urmărească organizatorii 
focus grupului  

 
Participanţii la focus grup vor fi specialişti care au cunoştinţe specifice 

traficului de copii, fie prin implicarea în viaţa copiilor dată de natura 
activităţii lor (cadre didactice, medici, preoţi etc.), fie ca persoane informate 
(reprezentanţi ai autorităţilor competente care se ocupă de victimele 
traficului de copii - VTC).  

 
Astfel, în Grup este bine să se regăsească reprezentanţi ai 

următoarelor instituţii: 
o poliţie (din diversele ei componente, la nivel judeţean sau la alt 

nivel, mai ales combaterea crimei organizate); 
o procuratură; 
o învăţământ (profesori, consilieri şcolari); 
o Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului; 
o Biserică; 
o Presă; 
o ONG-uri din domeniul protecţiei victimelor şi asistenţei sociale 

pentru VTC (inclusiv domenii înrudite, precum ONG-uri care lucrează cu 
copiii străzii). 

 
• Numărul optim de membri ai unui FG este de 8 (minim 6, maxim 10). 
• Durata medie a dezbaterii este de 2 ore. 
• Ideile exprimate pot fi înregistrate pe bandă sau consemnate de o a 

doua persoană - alta decât moderatorul - într-un proces verbal al Grupului.  
 
Moderatorul trebuie să informeze participanţii asupra următoarelor 

aspecte înainte de începerea interviului: 
- tema şi scopul studiului (Traficul de copii în România - procesul de 

recrutare); 
- cine realizează acest studiu (ANITP, MAI); 
- organizarea focus grupului (explicând procedura de înregistrare38 

sau rolul celor 2 persoane, una care pune întrebările şi cealaltă care 
notează răspunsurile); 
 

                                                
38 Moderatorul are posibilitatea de a înregistra audio discuţia, dacă are acceptul participanţilor sau, în lipsa 
posibilităţilor tehnice sau a refuzului acestora, focus grupul să fie realizat de 2 specialişti, moderatorul care să 
adreseze întrebările şi să conducă focus grupul şi asistentul moderator să înregistreze în scris răspunsurile. 
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- confidenţialitate (informaţiile obţinute în urma FG vor fi utilizate 
pentru analiză fără a lega anumite informaţii de numele anumitor persoane 
- victime, specialişti); 

- aspectele legale (informaţiile cu caracter operativ/de interes 
poliţienesc trebuie raportate pentru investigaţii ulterioare); 

- stocarea datelor (copiile documentelor - transcrierea discuţiilor vor fi 
păstrate timp de 2 ani în conformitate cu legislaţia şi vor fi stocate într-un 
loc special, sigur). 
 
II. Moderarea Focus Grupului 

 
1. Discuţia se va centra pe perioada din viaţa victimelor 

premergătoare implicării acestora în trafic. 
2. În scopul de a obţine date cât mai complete care să răspundă 

întrebărilor cercetării este necesară parcurgerea integrală a ghidului, 
detaliind toate aspectele menţionate. 

Astfel, pentru a încuraja participanţii să-şi exprime deschis, liber 
cunoştinţele şi opiniile, se recomandă ca fiecare capitol să fie abordat 
generic, cu o întrebare deschisă. În cazul în care informaţiile furnizate de 
către participanţi nu acoperă toate subiectele, se vor adresa întrebări 
suplimentare, adaptate particularităţilor cazului.  

3. Moderatorul trebuie să încurajeze exprimarea liberă a opiniilor, să 
permită participanţilor să-şi susţină punctul de vedere, chiar dacă se ajunge 
la controverse, păstrând o atitudine echidistantă faţă de opiniile exprimate, 
şi, cel mai important, să gestioneze eficient timpul alocat discuţiei pentru a 
putea fi abordate toate subiectele. Moderatorul are rolul de a readuce 
discuţia în limitele temei şi de a împiedica monopolizarea discuţiei de către 
unii participanţi.  

4. În ceea ce priveşte conţinutul ghidului de discuţie, au fost 
identificate 5 dimensiuni cheie care sunt relevante pentru mai buna 
înţelegere a procesului de recrutare şi a circumstanţelor în care această 
recrutare a avut loc. Acestea sunt: 

a. Condiţiile de viaţă ale victimei înainte de recrutare 
b. achiziţii şi aspiraţii personale 
c. principalii factori de influenţă (interni/externi) în procesul de 
recrutare 
d. actorii sociali care au jucat un rol semnificativ (abuziv şi/sau 
protectiv) în procesul de recrutare 
e. etapele procesului de recrutare. 
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a. Condiţiile de viaţă ale victimei înainte de recrutare 
 
Scopul acestei părţi a discuţiei este de a permite o mai bună 

înţelegere a situaţiei victimelor anterioare racolării propriu-zise. Aici, 
accentul trebuie pus pe împrejurările care „pregătesc” terenul pentru 
traficarea copilului. 

Toate întrebările trebuie adresate ţinând cont de specificul zonei 
(particularităţile socio-demografice şi economice) în care se desfăşoară 
focus grupul.  

La acest punct este necesară obţinerea unor informaţii legate de: 
- Principalele surse de venit, situaţia şomajului în zonă/regiune şi, în 

mod particular, în familiile din care provin victimele traficului; 
- Structura familială tipică (familie mononucleară/monoparentală/ 

patternuri migraţioniste/rolul familiei extinse/numărul mediu de membri   
într-o gospodărie); 

- Probleme existente în familie (violenţă - forme de manifestare, 
consum de alcool, lipsa banilor, probleme de sănătate, divorţ, deces etc.); 
pentru victimele care nu locuiau cu părinţii la momentul recrutării, cu ce 
probleme/dificultăţi se confruntau; 

- Viaţa socială şi integrarea (oportunităţi de petrecere a timpului liber 
de către tineri sau problema izolării unor categorii de tineri); 

- Educaţia (tipuri de unităţi de învăţământ în zonă, nivelul mediu de 
educaţie al părinţilor victimelor, al copiilor victime ale traficului);  

- Mobilitatea (accesibilitatea transportului public în zonă). 
Pentru a înţelege circumstanţele în care s-a produs recrutarea şi 

natura/particularităţile ofertei trebuie decelaţi cât mai bine factorii de 
influenţă în procesul de recrutare, atât factorii interni care ţineau de 
dorinţele, aşteptările victimei cât şi factorii externi care au concurat la 
recrutare.  

 
b. Achiziţiile şi aspiraţiile personale ale minorilor victime 

traficului 
 
Această parte se adresează rolului copiilor şi capacităţii acestora de a 

acţiona şi are ca scop obţinerea din partea adulţilor experţi în domeniu a 
opiniilor cu privire la abilităţile copiilor de a evalua oportunităţile şi riscurile 
şi de a lua propriile decizii, de ex. în legătură cu plecarea din ţară. 

Trebuie pus în discuţie rolul jucat de victime, în ce măsură sunt 
conştiente de ceea ce li se întâmplă şi ce posibilităţi au de a acţiona sau de a 
reacţiona, sau cu alte cuvinte, în ce măsură sunt ei „stăpâni ai propriei vieţi”. 

Este important de a înţelege percepţia adulţilor asupra rolului 
minorilor în procesul de recrutare, nivelul de înţelegere, posibilităţile de 
luare a deciziilor, propria evaluare a riscului. 
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În consecinţă, următoarele dimensiuni cheie ar trebui luate în 
consideraţie, din perspectiva adulţilor/specialiştilor: 

o Aşteptările, oportunităţile estimate de către victime; 
o Nivelul de informare/înţelegere (inclusiv dacă ar fi putut lua act de 

eforturile de creştere a conştientizării cu privire la traficul de copii, 
înainte de a fi traficaţi); 

o Presiuni din exterior (ex. din partea membrilor familiei de a 
contribui la veniturile acesteia); 

o Manipulare (de ex. false promisiuni, rolul „poveştilor de succes”, 
exemplul altor minori care au plecat să lucreze în străinătate); 

o Accesul la reţeaua de suport (ex. prieteni, adulţi de încredere, 
serviciile de informare publică şi de asistenţă); 

o Experienţa şcolară (eşec/succes şcolar, violenţă, marginalizare) şi 
rezultate (abandon sau calificare). 

 
Exemplu de întrebare deschisă: 
 
• „Gândind lucrurile din perspectiva copilului, ce credeţi: în cele din 

urmă, din ce motive acesta acceptă propunerea recrutorului?” 
 
În scopul de a permite ca cercetarea să ducă la perfecţionarea 

strategiilor de prevenire, va fi importantă obţinerea de informaţii de la 
specialişti, la nivelul lor de înţelegere a fenomenului, dacă au beneficiat 
vreodată de pregătire pentru a fi capabili să reacţioneze şi să ofere suport 
potenţialelor victime pentru a se apăra în cazul tentativelor de traficare. Şi 
mai mult, cum apreciază, ca şi specialişti că ar trebui realizată această 
pregătire. Aceasta se poate face prin întrebări de genul următor: 

 
• „Aţi participat la un workshop sau curs de pregătire pe tema 

traficului de copii? Cum credeţi că ar trebui pregătiţi cei care lucrează cu 
copii pentru a putea preveni recrutarea acestora?” 

 
c. Premisele recrutării/ Cadrul în care s-a produs recrutarea 
 
Reprezintă elementul central al discuţiei de grup, iar rezultatele 

acesteia ar trebui să conducă la o înţelegere aprofundată a modalităţilor în 
care sunt recrutaţi minorii în trafic.  

Pornind de la premisa existenţei unor circumstanţe în care aceasta 
s-a realizat, ar trebui detaliat modul în care achiziţiile şi aspiraţiile personale 
ale minorului erau structurate, în acel moment premergător ofertei, sub 
forma unui cadru motivaţional şi/sau acţional manifestat prin: 
conştientizarea anumitor probleme sau dificultăţi (legate de familie, prieteni, 
şcoală etc.), existenţa unor presiuni din partea familiei etc. în sensul găsirii 
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unor soluţii de depăşire a acestora, conturarea unei strategii de viaţă, 
existenţa dorinţei sau a unei intenţii clare de a pleca etc. 

Ca o continuare a primei părţi a discuţiei de grup, privind condiţiile de 
trai înainte de recrutare, aici li se va solicita participanţilor întocmirea unei 
liste cu principalii factori care pot conduce la recrutare. Aceştia sunt legaţi 
de anumite oferte, iar discuţia ar trebui să evidenţieze atât caracteristicile, 
tipurile ofertei, factorii de atragere/respingere (push and pull factors) în 
contentul unei astfel de oferte (de ex. care sunt elementele de atractivitate 
ale ofertelor şi căror nevoi ale viitoarelor victime le corespund. De 
asemenea, se recomandă analizarea, din perspectiva specialiştilor, a 
relaţiei dintre modalităţile de contactare şi atragere a victimei în procesul 
traficului şi caracteristicile psihosociale ale victimei. 

 
Exemple de întrebări: 
 
• „Să ne întoarcem la procesul de recrutare. Continuând discuţia 

anterioară privind condiţiile de trai, care consideraţi că ar fi factorii cei mai 
influenţi care să conducă la recrutarea copiilor?” 

• „Privind din perspectiva unui copil, care ar fi cel mai important factor 
de influenţă?”  

 
d. Actori sociali în procesul de recrutare  
 
Acest punct are ca scop identificarea persoanelor care au luat jucat 

un rol în procesul de recrutare, contribuind direct sau indirect la implicarea 
minorului în trafic. Aici, persoanele pot, în principiu, juca două roluri: unul 
abuziv şi neprotector (sprijinind, în mod pasiv sau activ, racolarea în scopul 
traficării), sau un rol proteguitor (acordând consiliere, asistenţă etc.), sau 
chiar ambele roluri în acelaşi timp (dacă, de ex., părinţii care, în mod sincer 
au considerat acţiunile care au condus în final la traficare ca fiind chiar în 
interesul copilului). Personajele care de regulă apar în această fază - 
protector sau neprotector, sau în ambele roluri - pot fi: membri de familie, 
alte rude, colegi, prieteni, profesori, membri ai colectivităţii, ofiţeri de poliţie, 
clerici, reprezentanţi ai mass-media (prin anunţuri, reclame), persoane din 
afara acestor medii (terţi necunoscuţi până în această fază). 

Exemple de întrebări referitoare la racolatori sau la persoane posibil 
implicate: 

• „Cine sunt, de regulă, persoanele care recrutează minori în vederea 
exploatării?” (întrebare deschisă asupra rolului abuziv jucat de anumite 
persoane) 

• „Cine ar fi putut juca un rol semnificativ în a împiedica/preveni 
recrutarea unui minor?” (întrebare deschisă asupra rolului 
protectiv/preventiv jucat de anumite persoane) 
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• „Părinţii ştiu, de regulă, de propunerile care li se fac copiilor lor? 
Dacă da, care este rolul jucat de aceştia în recrutare?” 

 
e. Etapele procesului de recrutare  
 
Acest ultim punct poate fi considerat o sinteză a discuţiei în cadrul 

grupului. Urmărind clarificarea împrejurărilor în care a avut loc racolarea, 
participanţii vor fi rugaţi să descrie etapele tipice ale procesului de 
recrutare. 

Metodologic, aici se sugerează schimbarea metodei de la discuţie de 
grup la o modalitate mai practică de grup de lucru. Participanţii vor fi 
întrebaţi direct: 

• Care sunt etapele tipice ale procesului de recrutare?” 
Şi, în continuare, să primească câte o foaie de hârtie şi solicitarea de 

a identifica acele etape pe care să le ordoneze în ordine cronologică  
Exerciţiul practic de mai sus poate fi folosit şi într-o a doua fază 

pentru a identifica următoarele etape ale traficării şi evoluţia ulterioară a 
cazului de trafic respectiv. Şi de data aceasta, participanţii pot fi întrebaţi: 

• „După racolare, care sunt etapele cheie în traficarea minorilor?” 
La sfârşit, moderatorul va mulţumi participanţilor pentru 

disponibilitatea de a participa la cercetare oferindu-le, eventual, detalii 
despre cum ar putea să afle rezultatele acestui studiu la care şi-au adus 
contribuţia.  

 
 

III. Redactarea raportului 
 
Pe baza înregistrărilor discuţiei, va fi întocmit un raport narativ 

structurat pe punctele din ghidul de interviu.  
Raportul nu va face referire la numele specialiştilor participanţi ci 

numai la calitatea pe care o deţin, respectiv de reprezentanţi ai unei 
anumite instituţii sau profesia.  

Este recomandat ca raportul să conţină citate, dacă informaţiile 
furnizate sau opiniile exprimate de către unii participanţi sunt relevante şi 
ilustrează extrem de bine un aspect din cadrul ghidului, astfel încât se 
impune ca acestea să fie preluate ca atare. Moderatorii îşi vor exprima 
numai în finalul raportului concluziile şi propriile observaţii legate de forma 
şi conţinutul discuţiilor cât şi de ideile exprimate de către participanţi. 
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ANEXA 8 
 

 
  

 
CHESTIONAR PRIVIND ASPECTE RELAŢIONATE RECRUTĂRII 
MINORILOR PENTRU TRAFICAREA ÎN SCOPUL EXPLOATĂRII 

 
Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane din cadrul 

Inspectoratului General al Poliţiei Române, realizează un studiu în 
domeniul traficului de copii din România, în cadrul Proiectului PHARE de 
înfrăţire intitulat „Întărirea capacităţii instituţionale a agenţiilor implicate 
în prevenirea traficului de persoane conform cu standardele europene 
şi cele mai bune practici actuale”, cu implicarea experţilor Institutului 
Boltzmann din Austria. Pentru întărirea cunoştinţelor legate de factorii externi 
sau interni care stau la baza procesului de RECRUTARE pentru traficare, vă 
expunem următoarele întrebări ale căror răspunsuri bazate pe experienţa d-
voastră vor ajuta la conturarea şi întărirea concluziilor studiului:  

 
I. Aţi participat la CEL PUŢIN o sesiune de training, informare, 

specializare pe trafic de copii? 
 1.Da  2.Nu 
 
II. Conform experienţei dvs. profesionale consideraţi că 

următorii factori sociali conduc la recrutarea minorilor în vederea 
traficului de persoane:  

 
1.Pattern migraţionist în familie (unul din părinţi sau chiar ambii sunt 

plecaţi în străinătate);   
1.Da  2.Nu 

2. Familie dezorganizată (părinţi divorţaţi, separaţi)  
1.Da  2.Nu 

3. Familie cu mai mult de 3 copii aflaţi în întreţinere; 
1.Da  2.Nu 

4. Familii în care există conflicte (inclusiv violenţă domestică) 
1.Da  2.Nu 

5. Climat familial hiperautoritar  
 1.Da  2.Nu 
6.Climat familial hiperpermisiv; 
 1.Da  2.Nu 
7.Resurse economice minime sau chiar inexistente ale familiei; 

(părinţi şomeri sau care nu au o sursă regulată de venituri). 
 1.Da  2.Nu 

Chestionar 

nr: 
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III. Consideraţi că următorii factori stau la baza deciziei de a 
„pleca” sau de a da curs „ofertei” primite din partea RECRUTORULUI 
de către minori?: 

1. Influenţa „poveştilor de succes” ale emigrării; 
 1.Da  2.Nu 
2. Oportunitatea de câştiguri financiare; 
 1.Da  2.Nu 
3. Şantaj emoţional („lover boy”); 

1.Da  2.Nu 
4.Violenţă, constrângeri şi ameninţări din partea recrutorului; 
 1.Da  2.Nu 
5. Violenţă, constrângeri şi ameninţări din partea familiei; 
 1.Da  2.Nu 
6. Dorinţa de independenţă şi autorealizare şi motivaţia de a căuta o 

viaţă mai bună în altă parte; 
 1.Da  2.Nu 
7.Dorinţa de a dobândi bunuri de consum pe care în mod normal nu 

şi le-ar putea permite (încălţăminte, haine, cosmetice) 
 1.Da  2.Nu 
8 Abandonul şcolar; lipsa motivării pentru educaţie; 
 1.Da  2.Nu 
9.Minor cu dizabilităţi fizice sau psihice; intelect liminar; 
 1.Da  2.Nu 
10.Dorinţa de a economisi bani pentru alţii; 
 1.Da  2.Nu 
 
IV. Unul din subiectele dezbătute în cadrul focus-grupurilor cu 

specialiştii din domeniul traficului de persoane şi protecţia drepturilor 
copilului a fost rolul jucat în procesul de RECRUTARE al minorilor de 
către recrutor, respectiv de către grupul de prieteni, familia minorului, 
mass-media, internetul, comunitatea dar şi de către minor însuşi. Cum 
apreciaţi rolul jucat de fiecare dintre aceşti actori pe o scală de la 1 la 3 
unde 1 reprezintă „rolul principal”, 2 este „rolul secundar” şi 3 „nici un rol”:  

      
   Rol Principal  Rol secundar  Niciun rol 
 
Recrutorul  1 2 3 
 
Grupul de prieteni 1 2  3 
 
Părinţii 1 2  3 
 
Alţi membri ai familiei 1 2  3 
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Internetul 1 2  3 
 
Mass media (presă, TV) 1 2  3 
 
Şcoala 1 2  3 
 
Comunitatea 1 2  3 
 
Instituţiile de ocrotire 1 2  3 
  
Minorul 1 2  3 
 
V. Care demersuri apreciaţi că ar fi eficiente pentru reducerea 

numărului minorilor traficaţi în scopul exploatării: 
 
1. Activităţi de prevenire având ca grupuri ţintă, copiii; 
 1.Da  2.Nu 
2. Activităţi de informare în şcoli, a profesorilor, consilierilor şcolari, 

educatorilor asupra riscurilor asociate fenomenului traficului de copii; 
 1.Da  2.Nu 
3. Specializarea adecvată şi perfecţionarea continuă a profesioniştilor 

care intră sau pot intra în contact cu victimele traficului de copii; 
 1.Da  2.Nu 
4. Identificarea grupurilor de minori aflaţi în situaţie de risc la trafic, 

monitorizarea acestora şi orientarea demersurilor pentru prevenirea 
traficului de copii în rândul lor; 

 1.Da  2.Nu 
5. Implicarea victimelor minori ale traficului de persoane în 

programele adresate minorilor aflaţi în situaţie de risc; „peer to peer 
training” 

 1.Da  2.Nu 
6.Programe de stimulare profesională în rândul tinerilor; 
 1.Da  2.Nu 
7.Incriminarea unui număr cât mai mare de recrutori; 
 1.Da  2.Nu 
8.Campanii media de conştientizare a riscurilor RECRUTĂRII; 
 1.Da  2.Nu 
 

Judeţul:___________________________________ 
Data completării:___________________________ 
Ocupaţia:_________________________________ 
Instituţia__________________________________ 
Număr de telefon __________________________  
adresă de email:___________________________ 
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ANEXA 9 

 

Întrebări de cercetare şi surse cheie de informaţii 
Extras din planul de studiu: „Traficul de copii în România. Studiu asupra procesului de recrutare” 

 

Întrebări de cercetare: 
 

Întrebări adiţionale Surse cheie şi informatori 

1) Care sunt condiţiile de trai ale 
victimelor traficului? 

 * Cercetări şi statistici existente 
* Baza de date a ANITP, informaţii de la Centrele 
Regionale, Autoritatea de PC 
* Grupurile de discuţii orientate 

2) Care sunt factorii 
(interiori/exteriori) principali de 
influenţă ai procesului de recrutare? 

* Definirea termenului: „recrutare” (capitolul 
„Terminologie”) 

* Cercetări existente 
* Grupurile de discuţii orientate 
* Foste victime ale traficului de copii 

3) Ce actori au jucat un rol 
(abuziv/protectiv) major în procesul 
de recrutare? 

* Cine sunt recrutorii? 
* Care este relaţia dintre copil şi traficant? 
* Definirea termenului: „familie” 

* Baza de date a ANITP (SIMEV)  
* Cercetări existente 
* Grupurile de discuţii orientate 
* Foste victime ale traficului de copii 

4) Care este rolul copilului ca agent 
în proces? 

* Cum evaluează copilul riscul? 
* Standarde de protecţie a copilului pe timpul 
interviului; consimţământul părinţilor/ tutorelui/ 
copilului; informarea 
* Standarde de protecţie a datelor pe timpul 
interviului 

* Foste victime ale traficului de copii 
* Grupurile de discuţii orientate 
* Cercetări existente 
* Legislaţia, standardele UE/ internaţionale privind 
protecţia datelor 

5a) Care sunt etapele tipice ale 
procesului de recrutare? 
5b) Care sunt etapele tipice ale 
traficului intern, ulterioare recrutării? 

* Care au fost punctele de cotitură/ declanşare 
care au dus la traficare? 

* Grupurile de discuţii orientate 
* Foste victime ale traficului de copii 
* informaţii de la Centrele Regionale, Autoritatea de PC 
* Cercetări existente 

 

M
anual de cercetare sociologică în dom

eniul traficului de copii 
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ANEXA 10 
 
FORMULAR PENTRU ACORDAREA CONSIMŢĂMÂNTULUI DE CĂTRE 
RESPONDENT 

 
Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane care se ocupă cu 

studierea fenomenul traficului de persoane, cu monitorizarea aplicării 
politicilor din domeniul protecţiei şi asistenţei victimelor traficului de 
persoane, realizează un studiu despre traficul de minori, condiţiile de viaţă 
ale acestora înainte de recrutare precum şi despre modalitatea prin care 
aceştia au ajuns să fie subiecţii experienţelor traumatizante generate de 
lanţul vicios al traficului de copii. În cadrul acestui studiu dorim să realizăm 
o serie de interviuri cu copiii dornici să împărtăşească din experienţele lor. 
Participarea minorilor la interviu, acordarea răspunsurilor concrete va ajuta 
la o cât mai bună înţelegere a fenomenului şi la orientarea politicilor şi 
activităţilor preventive din domeniu.  

Prin participarea la interviu următoarele date vor putea fi extrase: 
- anul naşterii 
- mediul de provenienţă 
- sex 
- stare civilă 
- situaţia familială 
- situaţia şcolară 
- sănătate  
- condiţiile de viaţă înainte de recrutare 
- istoria şi etapele recrutării 
Toate datele extrase în urma aplicării interviurilor vor fi utilizate 

NUMAI în scopuri statistice şi pentru conturarea concluziilor studiului; 
datele d-voastră de identificare NU vor apărea în nici un moment pe 
parcursul cercetării şi vor fi păstrate în forme agregate, în locuri destinate 
informaţilor secrete iar identificarea d-voastră nu va fi posibilă în nici un 
moment39. 

Informaţiile furnizate prin intermediul intervievării vor fi tratate în mod 
confidenţial, asigurându-se anonimatul din partea intervievatorului. În 
acelaşi timp, confidenţialitatea informaţiilor referitoare la vătămarea fizică, 
materială sau psihică asupra ta ori asupra altora, a informaţiilor referitoare 
la activităţi sau grupuri infracţionale, ce ar putea fi dezvăluite în urma 
interviului, nu poate fi garantată40. 

                                                
39 Bazat pe: Formular folosit în „IMCPD Handbook on Anti-Trafficking Data collection in South-Eastern Europe”, 
Anexa 6 
40 Bazat pe: „General Guidelines for Good Research Practice with Children, Section 6: Ethical Guideline of the 
Children’s Research Center”, Trinity College Dublin, centrul de cercetare pentru copii. 
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Subsemnatul………………………………………………………………… 

sunt de acord cu toate cele prezentate mai sus şi ca toate răspunsurile pe 
care am să le ofer în urma interviului, să fie folosite în scopul cercetării 
fenomenului traficului de copii. 

 
Data………………    

Semnătura…………….. 
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ANEXA 11 
 
FORMULAR PENTRU ACORDAREA CONSIMŢĂMÂNTULUI DE CĂTRE 
PĂRINTE/ REPREZENTANTUL LEGAL AL MINORULUI 

 
 
Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane care se ocupă cu 

studierea fenomenul traficului de persoane, cu monitorizarea aplicării 
politicilor din domeniul protecţiei şi asistenţei victimelor traficului de 
persoane, realizează un studiu despre traficul de minori, condiţiile de viaţă 
ale acestora înainte de recrutare precum şi despre modalitatea prin care 
aceştia au ajuns să fie subiecţii experienţelor traumatizante generate de 
lanţul vicios al traficului de copii. În cadrul acestui studiu dorim să realizăm 
o serie de interviuri cu copiii dornici să împărtăşească din experienţele lor. 
Participarea minorilor la interviu, acordarea răspunsurilor concrete va ajuta 
la o cât mai bună înţelegere a fenomenului şi la orientarea politicilor şi 
activităţilor preventive din domeniu.  

Prin participarea la interviu următoarele date vor putea fi extrase: 
- anul naşterii; 
- mediul de provenienţă; 
- sex; 
- stare civilă; 
- situaţia familială; 
- situaţia şcolară; 
- sănătate;  
- condiţiile de viaţă înainte de recrutare; 
- istoria şi etapele recrutării. 
Toate datele extrase în urma aplicării interviurilor vor fi utilizate 

NUMAI în scopuri statistice şi pentru conturarea concluziilor studiului; 
datele d-voastră de identificare şi ale minorului NU vor apărea în nici un 
moment pe parcursul cercetării şi vor fi păstrate în forme agregate, în locuri 
destinate informaţilor secrete iar identificarea d-voastră nu va fi posibilă în 
nici un moment41. 

Informaţiile furnizate prin intermediul intervievării vor fi tratate în mod 
confidenţial, asigurându-se anonimatul din partea intervievatorului. În 
acelaşi timp, confidenţialitatea informaţiilor referitoare la vătămarea fizică, 
materială sau psihică asupra minorului ori asupra altora, a informaţiilor 
referitoare la activităţi sau grupuri infracţionale, ce ar putea fi dezvăluite în 
urma interviului, nu poate fi garantată42. 

                                                
41 „IMCPD Handbook on Anti-Trafficking Data collection in South-Eastern Europe”, Anexa 6 
42 „General Guidelines for Good Research Practice with Children, Section 6: Ethical Guideline of the Children’s 
Research Center”, Trinity College Dublin, centrul de cercetare pentru copii. 



Manual de cercetare sociologică în domeniul traficului de copii 

Anexe  

 121 

Subsemnatul ......................................................................................... 
în calitate de.....................................................(părinte, reprezentant legal, 
tutore, altă situaţie) al..................................................................................... 
(numele minorului care va participa la interviu), sunt de acord cu toate cele 
menţionate mai sus şi sunt de acord ca minorul mai sus menţionat să 
participe la interviu. 

 
Data……………… 

Semnătura…………….. 
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ANEXA 12 
 

Sistemul Integrat de Monitorizare şi Evaluare a Victimelor Traficului de Persoane (SIMEV) 
Reţea securizată de comunicaţii 
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ANEXA 14 
 

Extras din „ILO, Operational Indicators of trafficking in  
human beings”, 2009, pag 6-7 

 
 
 

INDICATORI AI RECRUTĂRII PRIN 
ÎNŞELĂCIUNE 
Indicatori puternici  
Înşelare despre posibilităţile de acces la educaţie 
Înşelare despre natura slujbei, locaţia 
angajatorului 
Indicatori mijlocii  
Înşelare despre condiţiile de muncă 
Înşelare despre conţinutul sau legalitatea 
contractului de muncă 
Înşelare despre reunificarea familiei 
Înşelare despre cazare şi condiţiile de trai 
Înşelare despre documente legale sau despre 
obţinerea statului de emigrant legal 
Înşelare despre condiţiile de călătorie sau de 
recrutare 
Înşelare despre câştiguri/vârstă 
Înşelare prin promisiuni de căsătorie sau adopţie 

 
INDICATORI AI RECRUTĂRII PRIN 
COERCIŢIE 
Indicatori puternici 
Răpirea, mariajul forţat, adopţia forţată sau 
vânzarea victimei 
Îndatorarea 
Ameninţarea cu violenţe a victimei 
Violenţe asupra victimei 
Indicatori mijlocii 
Confiscarea documentelor 
Izolarea, încarcerarea sau supravegherea 
Ameninţarea cu denunţul 
Ameninţarea cu informarea familiei, comunităţii 
sau a publicului 
Violenţe asupra familiei sau ameninţări 
Reţinerea câştigurilor 
 
INDICATORI AI RECRUTĂRII PRIN 
PROFITARE DE O VULNERABILITATE 
Indicatori mijlocii 
Abuzul de convingeri culturale/religioase 

INDICATORI AI EXPLOATĂRII 
Indicatori puternici 
Nr. excesiv de zile/ore de lucru 
Indicatori mijlocii  
Condiţii proaste de trai 
Munci periculoase 
Salariu scăzut sau lipsă 
Lipsa accesului la educaţie 
Nerespectarea legilor muncii sau a contractului 
semnat 
Condiţii foarte proaste de muncă 
Manipularea câştigurilor 
 
INDICATORI AI COERCIŢIEI LA DESTINAŢIE 
Indicatori puternici 
Confiscarea documentelor 
Îndatorarea 
Obligarea la comiterea de acte ilegale 
Obligarea la diverse acte sau de a primi clienţi 
Izolarea, încarcerarea sau supravegherea 
Ameninţarea sau violenţe asupra victimei 
Victima se află sub o puternică influenţă 
Violenţe asupra victimei 
Indicatori mijlocii 
Obligarea la acţiuni contra colegilor 
Obligarea la a minţi autorităţile, familia etc. 
Ameninţarea cu denunţul 
Ameninţarea cu condiţii mai rele de muncă 
Ameninţarea cu informarea familiei, comunităţii 
sau a publicului 
Violenţe asupra familiei sau ameninţări 
Reţinerea câştigurilor 
 
INDICATORI AI PROFITĂRII DE O 
VULNERABILITATE LA DESTINAŢIE 
Indicatori mijlocii 
Dependenţa de exploatatori 
Dificultăţi în trecut 
Dificultăţi de trai într-o zonă necunoscută 
Motive economice 

Indicatori pentru copii traficaţi în scopul exploatării prin muncă forţată 
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Abuzul de situaţia dificilă a familiei 
Abuzul de statutul ilegal 
Abuzul de lipsa educaţiei (limbii) 
Abuzul de lipsa de informaţii 
Controlul exploatatorilor 
Dificultăţi în trecut 
Dificultăţi de organizare a călătoriei 
Motive economice 
Informaţii false despre succesul emigrării 
Situaţia familială 
Contextul general  
Situaţia personală  
Dependenţă psihică şi emoţională 
Relaţia cu autorităţilor/statut legal 

Situaţia familială  
Caracteristici personale 
Relaţia cu autorităţile/statutul legal 
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Extras din „ILO, Operational Indicators of trafficking in  
human beings”, 2009, pag 6-7 

 

 
 
 
Exploatarea este evidentă la copii sub 18 ani folosiţi pentru a se 

prostitua sau pentru pornografie, iar în cazul acestora nu mai este nevoie 
de nici un indicator pentru a dovedi aceasta. Indicatorii adiţionali de mai jos 
sunt oferiţi pentru a caracteriza alte tipuri de exploatare pe care o pot suferi 
copii. În plus, Protocolul de la Palermo afirmă explicit că: „în cazul copiilor, 
nu mai este nevoie să fie dovedită ameninţarea sau folosirea forţei, sau a 
altei forme de coerciţie, a răpirii, a fraudei, a înşelării, a abuzului de putere 
sau a profitării de o vulnerabilitate pentru a determina existenţa infracţiunii 
de trafic. Totuşi, s-a decis păstrarea indicatorilor înşelăciunii, ai coerciţiei şi 
ai abuzului de o vulnerabilitate, cu scopul de a analiza traficul de copii 
folosind instrumente unitare pe teritoriul comunitar. 

 
INDICATORI AI RECRUTĂRII PRIN 
ÎNŞELĂCIUNE 
Indicatori puternici 
Înşelare despre natura slujbei sau a locaţiei 
Indicatori mijlocii 
Înşelare despre oportunităţile de acces la 
educaţie 
Înşelare despre condiţiile de prostituare 
Înşelare despre conţinutul sau legalitatea 
contractului de muncă 
Înşelare despre reunificarea familiei 
Înşelare despre cazare şi condiţiile de trai 
Înşelare despre documentele legale sau despre 
obţinerea statutului de emigrant legal 
Înşelare despre condiţiile de călătorie sau de 
recrutare 
Înşelare despre salarii/câştiguri 
Înşelare prin promisiuni de căsătorie sau adopţie 
 
 
INDICATORI AI RECRUTĂRII PRIN 
COERCIŢIE 
Indicatori puternici 
Răpirea, mariajul forţat, adopţia forţată sau 
vânzarea victimei 
Îndatorarea 
Ameninţarea cu violenţe a victimei 
Violenţe asupra victimei 

INDICATORI AI EXPLOATĂRII ADIŢIONALE 
Indicatori puternici 
Muncă periculoasă 
Indicatori mijlocii 
Condiţii proaste de trai 
Nr. excesiv de zile/ore de lucru 
Salariu scăzut sau lipsă 
Lipsa protecţiei sociale (contract, asigurări 
sociale, etc.) 
Condiţii foarte proaste de muncă 
Manipularea câştigurilor 
 
INDICATORI AI COERCIŢIEI LA DESTINAŢIE 
Indicatori puternici 
Confiscarea documentelor 
Îndatorarea 
Obligarea la comiterea de acte ilegale 
Obligarea la diverse acte sau de a primi clienţi 
Izolarea, încarcerarea sau supravegherea 
Ameninţarea sau violenţe asupra victimei 
Victima se află sub o puternică influenţă 
Violenţe asupra victimei 
Indicatori mijlocii 
Obligarea la acţiuni contra colegilor 
Obligarea la a minţi autorităţile, familia etc. 
Ameninţarea cu denunţul 
Ameninţarea cu condiţii mai rele de muncă 
Ameninţarea cu informarea familiei, comunităţii 

Indicatori pentru copiii traficaţi în scopul exploatării sexuale  
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Indicatori mijlocii 
Confiscarea documentelor 
Izolarea, încarcerarea sau supravegherea 
Ameninţarea cu denunţul 
Ameninţarea cu informarea familiei, comunităţii 
sau a publicului 
Violenţe asupra familiei sau ameninţări 
Reţinerea banilor 
 
INDICATORI AI RECRUTĂRII PRIN 
PROFITARE DE O VULNERABILITATE 
Indicatori mijlocii 
Abuzul de situaţia dificilă a familiei 
Abuzul de statutul ilegal 
Abuzul de lipsa educaţiei (limbii) 
Abuzul de lipsa de informaţii 
Controlul exploatatorilor 
Dificultăţi în trecut 
Dificultăţi de organizare a călătoriei 
Motive economice 
Informaţii false despre legi şi atitudinea 
autorităţilor 
Informaţii false despre succesul emigrării 
Situaţia familială 
Contextul general  
Situaţia personală  
Dependenţă psihică şi emoţională 
Relaţia cu autorităţilor/statut legal 
 

sau a publicului 
Violenţe asupra familiei sau ameninţări 
Reţinerea câştigurilor 
 
INDICATORI AI PROFITĂRII DE O 
VULNERABILITATE LA DESTINAŢIE 
Indicatori puternici 
Dependenţa de exploatatori 
Indicatori mijlocii 
Dificultăţi în trecut 
Dificultăţi de trai într-o zonă necunoscută 
Motive economice 
Situaţia familială  
Caracteristici personale  
Relaţia cu autorităţile/statutul legal 
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ANEXA 15 
 

Extras din Developing indicators for the protection, respect and 
promotion of the rights of the child in the European Union, European 
Union Agency of Fundamental Rights (FRA), 2009, pag 30-37 

 
Arie de indicatori 5.2. Protecţia împotriva exploatării şi violenţei 
Grup de 
indicatori 

TRAFICUL DE COPII 

De ce este 
importantă 
măsurarea 

În ultimii ani, UE a elaborat o serie de măsuri 
referitoarea la traficul de copii. Ele sunt în primul rând 
un răspuns judiciar la subiectul în cauză, dar şi o 
încercare de întărire a cooperării şi coordonării între 
autorităţile de anchetă. Cu toate acestea, scopul lor nu 
este protecţia copiilor, în consecinţă, reglementările 
europene referitoare la copiii victime ale traficului 
rămân inadecvate şi ineficiente. 

Referinţe din 
CRC 

• CRC: Art. 32 (protecţia împotriva exploatării 
economice şi sexuale, vânzarea de copii); 2, 3, 6, 12 
(principiile generale ale CRC); 19,37 (protecţia 
împotriva oricărei forme de violenţă, exploatare, tortură 
şi alte forme de tratament inuman), 39 (reabilitarea), 
27, 24, 26, 28, 29, 31 (standarde de viaţă adecvate, 
accesul la asistenţa medicală, securitatea socială, 
educaţie, odihnă); Comentariul general CRC Nr. 6 
(2005) - Tratamentul copiilor neînsoţiţi şi separaţi atunci 
când se află în afara ţării lor de origine (inclusiv 
prevenirea traficului şi exploatării); 
• Protocolul opţional privind vânzarea copiilor, 
prostituţia şi pornografia juvenilă (2000) 

Relevanţa UE 

• Decizia Cadru 2002/629/JHA din 19 iulie 2002 privind 
combaterea traficului de persoane 
• Directiva Consiliului 2004/81/EC din 29 aprilie 2004 
privind permisele de rezidenţă emise cetăţenilor unei 
terţe părţi care sunt victime ale traficului de persoane 
sau care au suferit consecinţe în urma unei imigrări 
ilegale, şi care cooperează cu autorităţile competente 
• Decizia Cadru a Consiliului 2004/68/JHA privind 
combaterea exploatării sexuale a copiilor şi pornografia 
juvenilă 
• Decizia Cadru a Consiliului 2001/220/JHA privind 
statutul victimelor pe timpul procesului penal 
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• Rezoluţia Consiliului 2001/C 283/01 privind contribuţia 
societăţii civile la găsirea copiilor dispăruţi sau 
exploataţi sexual 

Sub-grup 
indicatori 

IDENTIFICAREA VICTIMELOR 

Tip de indicatori Structurali/De proces/De rezultat 

INDICATORI 

• Numărul total de copii traficaţi pe SM UE pe an, 
raportat la formele de trafic şi defalcat mai departe 
după alte criterii (vezi nota de mai jos); 
• Dovada pregătirii de specialitate pentru identificarea 
copiilor traficaţi a: forţelor de poliţie (inclusiv a poliţiei 
de frontieră); lucrătorilor din serviciile de bunăstare a 
tinerilor; asistenţilor sociali (inclusiv a celor implicaţi în 
adopţiile internaţionale); personalului medical; 
personalului ONG-urilor implicate în problematica 
migraţiei şi protecţiei refugiaţilor; 
• Existenţa unui Ghid pentru protecţia datelor cu 
caracter personal al copiilor traficaţi dedicat serviciilor 
de bunăstare a tinerilor, poliţiei, organizaţiilor care oferă 
adăpost şi altor actori implicaţi; 
• Existenţa prevederilor legale destinate numirii 
imediate a unui tutore (de ex.: pentru autoritatea 
tutelară sau pentru justiţie, care să poată fi aplicată 
oricărui copil rămas singur); 
• Existenţa unui Mecanism Naţional de Referire oficial 
şi cuprinzător (sau a altui instrument oficial, sistematic 
şi standardizat) destinat identificării, cooperării şi 
referirii persoanelor traficate, în care să fie prevăzute 
expres drepturile copiilor traficaţi. 

Sub-grup 
indicatori 

PROTECŢIA VICTIMELOR 

Tip de indicatori Structurali/De proces 

INDICATORI 

• Existenţa prevederilor legale care garantează dreptul 
la şedere la persoanelor traficate indiferent dacă ele 
cooperează sau nu cu poliţia/justiţia 
• Existenţa prevederilor legale care interzic detenţia 
administrativă sau detenţia copiilor în aşteptarea 
deportării 
• Dovada unui algoritm oficial, bazat pe interesul 
copilului, în care acesta este implicat direct, pentru 
identificarea soluţiilor de îngrijire pe termen lung şi a 
celor provizorii, incluzând o evaluare a riscurilor şi a 
securităţii, înainte de o posibilă repatriere a copilului în 
ţara de origine 
• Existenţa unui mecanism de evaluare a calităţii 
serviciilor (cazare, asistenţă medicală, educaţie, 
ocupare) care să-i implice direct pe copiii vizaţi 
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Sub-grup 
indicatori URMĂRIREA PENALĂ A FĂPTAŞILOR 

Tip de indicatori De rezultat 

INDICATORI 

• Numărul condamnărilor în cazurile de trafic de copii 
pe an/în ultimii cinci ani, raportat la cazurile înregistrate 
la poliţie, defalcat mai departe 
• Suma compensaţiilor acordate copiilor traficaţi, în 
media cazurilor pe un an, defalcată mai departe 

Sub-grup 
indicatori 

PREVENIREA TRAFICULUI DE COPII 

Tip de indicatori De proces 

INDICATORI 

• Dovada programelor de sprijin prin participarea 
directă a comunităţilor locale şi/sau a grupurilor 
vulnerabile şi minoritare, cum ar fi cea romă sau 
nomadă, cu scopul prevenirii traficului de copii 

Date cheie  
(pentru toate 
sub-grupurile) 

• Baza de date a tratatelor ONU OHCHR, Procedura 
naţională de raportare CRC/OPSC, Rapoartele de 
monitorizare executate de ONG-uri; 
• Raportul Global asupra Traficului pe 2009 al UNODC 
şi alte informaţii oferite de UNODC/UN.GIFT; 
• Centrul de documentare asupra traficului al UNICEF 
IRC; 
• Convenţia ILO şi datele ILO/IPEC despre trafic/munca 
silnică a copiilor; 
• Rapoartele de evaluare a implementării naţionale a 
Deciziei Cadru prind Traficul; 
• Rapoartele FRA privind traficul de copii; 
• Rapoartele DAPHNE cu cele mai bune practici; 
• Convenţia CoE privind infracţionalitatea cibernetică şi 
protecţia copiilor împotriva exploatării şi abuzului sexual; 
• Deciziile, evaluările şi baza de date legislative a 
OSCE; 
• Informaţii din baze de date internaţionale despre trafic 
(ex.: baza de date antitrafic a IOM), Baza de date 
internaţională a ECPAT şi rapoartele naţionale de 
monitorizare ECPAT; 
• Rapoartele privind traficul ale raportorilor naţionali, 
baza de date naţională; 
• Statistici naţionale (poliţie, justiţie, oficiul naţional de 
statistic - referitoare la numărul de persoane traficate, 
acolo unde este posibil defalcate pe grupe de vârstă; 
date referitoare la permisele de rezidenţă); 
• Legile şi politicile naţionale relevante; 
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Grup de 
indicatori 

EXPLOATAREA SEXUALĂ ŞI ECONOMICĂ A 
COPIILOR 

De ce este 
importantă 
măsurarea 

Acest grup se ocupă de două forme diferite de 
exploatare a copiilor la nivel european: cea sexuală 
(incluzând prostituţia juvenilă, „turismul sexual, 
pornografia/imaginile cu copii abuzaţi43), şi cea 
economică. Demersurile UE pentru înlesnirea libertăţii 
de mişcare a persoanelor prin erodarea graduală a 
frontierelor interne, conjugate cu apariţia de tehnologii 
tot mai sofisticate, au dus la creşterea vulnerabilităţii 
copiilor la aceste două forme de exploatare. 

Referinţe din 
CRC 

• CRC: Art. 32 (protecţia împotriva exploatării 
economice şi sexuale, vânzarea de copii); 2, 3, 6, 12 
(principiile generale ale CRC); 17 (rolul mas media), 19, 
37 (protecţia împotriva oricărei forme de violenţă, 
exploatare, tortură şi alte forme de tratament inuman), 
39 (reabilitarea), 27, 24, 26, 28, 29, 31 (standarde de 
viaţă adecvate, accesul la asistenţa medicală, 
securitatea socială, educaţie, odihnă); Comentariul 
general Nr. 6 (2005) - Tratamentul copiilor neînsoţiţi şi 
separaţi atunci când se află în afara ţării lor de origine 
(inclusiv prevenirea traficului şi exploatării); 
• Protocolul opţional privind vânzarea copiilor, 
prostituţia şi pornografia juvenilă (2000) 

Relevanţa UE 

• Art. 29 TEU 
• Decizia Cadru a Consiliului 2004/68/JHA privind comba-
terea exploatării sexuale a copiilor şi pornografia juvenilă 
• Decizia Consiliului 2001/C 283/01 privind contribuţia 
societăţii civile la găsirea copiilor dispăruţi sau 
exploataţi sexual 
• Decizia Cadru a Consiliului 2001/220/JHA privind 
statutul victimelor pe timpul procesului penal 
• Directiva Consiliului 94/33/EC din 22 iunie 1994 
privind protecţia tinerilor la locul de muncă 
• Decizia Nr. 1351/2008/EC a PE şi CE din 16 
decembrie 2008 privind stabilirea unui program 
comunitar multianual de protecţie a copiilor care 
folosesc internetul şi alte tehnologii de comunicaţii 
(Programul Un Internet mai sigur 2009-2013) 

                                                
43 Conform unei recente schimbări de terminologie, termenul “Imagini cu copii abuzaţi” se foloseşte în prezentul 
raport în locul termenului “Pornografie infantilă” vezi de exemplu rezoluţia celui de-al III-lea Congres mondial de 
la Rio dedicat combaterii exploatării sexuale a copiilor şi adolescenţilor, din noiembrie 2008 
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Sub-grup 
indicatori IDENTIFICAREA VICTIMELOR 

Tip de indicatori De proces 

INDICATORI 

• Exploatarea sexuală a copiilor: existenţa unui 
mecanism de descoperire şi strângere de date (de ex.: 
instruirea sistematică a lucrătorilor din serviciile de 
bunăstare a tinerilor) pentru identificarea copiilor supuşi 
riscului de a fi exploataţi sexual (de ex.: în cazul copiilor 
dispăruţi, sau al copiilor despre care se ştie că trăiesc 
într-un mediu familial violent, sau al copiilor fără permis 
de rezidenţă), care poate fi defalcat mai departe. 
• Exploatarea economică a copiilor: Existenţa unui 
mecanism de descoperire şi strângere de date (de ex.: 
instruirea sistematică a lucrătorilor din serviciile de 
bunăstare a tinerilor)) pentru identificarea copiilor 
supuşi riscului de a fi exploataţi economic (de ex.: în 
cazul copiilor care muncesc pentru ferma sau afacerea 
familiei, în restaurante şi hoteluri, al copiilor antrenaţi în 
afaceri sportive, al copiilor străzii şi al celor care au 
abandonat şcoala, al copiilor fără permis de rezidenţă) 
care poate fi defalcat mai departe. 

Sub-grup 
indicatori PROTECŢIA VICTIMELOR 

Tip de indicatori Structurali/De proces/De rezultat 

INDICATORI 

• Prostituţia juvenilă: Disponibilitatea de servicii 
sociale de sprijin şi reabilitare, pentru fete şi băieţi, care 
includ oferirea de alternative economice realiste, 
dezvoltate în comun cu copii exploataţi prin prostituţie, 
care poate fi defalcat mai departe. 
• Imagini cu copii abuzaţi: Existenţa unei politici de 
îngrijire şi consiliere psihologică acordată copiilor 
victime ale pornografiei juvenile/imaginilor cu copii 
abuzaţi (de ex.: protejarea împotriva încălcării 
drepturilor la viaţă privată din partea mas media; 
tratament psihologic) pentru fete şi băieţi, cu implicarea 
directă a acestora. 
• Imagini cu copii abuzaţi: Existenţa unor prevederi 
legale care-i obligă pe furnizorii de servicii de internet, pe 
operatorii de telefonie mobilă, pe furnizorii de motoare 
de căutare şi pe alţi actori relevanţi să raporteze 
autorităţilor şi să şteargă site-urile şi serviciile care conţin 
pornografie juvenilă/imagini cu copii abuzaţi, inclusiv 
serviciile tip chat-room care momesc copii. 
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• Exploatarea economică a copiilor: Numărul vizitelor 
de inspecţie a muncii care s-au axat pe protecţia 
tinerilor la locul de muncă (de ex.: referitor la programul 
şi durata de muncă, siguranţa şi sănătatea) raportat la 
numărul total de inspecţii, care poate fi defalcat mai 
departe. 

Sub-grup 
indicatori 

URMĂRIREA PENALĂ A FĂPTAŞILOR 

Tip de indicatori Structurali/De rezultat 

INDICATORI 

• Exploatarea sexuală a copiilor: Numărul de cazuri 
de urmărire penală extrateritorială pentru „turism 
sexual” (infracţiuni legate de exploatarea sexuală a 
copiilor săvârşite în străinătate), care poate fi defalcat 
mai departe. 
• Imagini cu copii abuzaţi: Existenţa unor prevederi 
legale care incriminează: producerea, distribuirea, 
primirea şi posesia de pornografie juvenilă/imagini cu 
copii abuzaţi prin intermediul imaginilor virtuale şi a 
reprezentărilor exploatative. 

Sub-grup 
indicatori 

PREVENIREA EXPLOATĂRII COPIILOR 

Tip de indicatori De proces 

INDICATORI 
• Imagini cu copii abuzaţi: „Siguranţa online” ca 
element obligatoriu de informare în cadrul programei 
şcolare (ce trebuie să coincidă cu cursurile de IT). 

Date cheie 

• Baza de date a tratatelor ONU OHCHR, Procedura 
naţională de raportare CRC/OPSC, Rapoartele de 
monitorizare executate de ONG-uri; 
• Sondajele UNICEF Multiple Indicator Cluster (MICS) 3 
(munca copiilor); 
• Sondajele ILO SIMPOC (cel puţin ca model pentru 
SM UE); 
• Datele proiectului Inter-agenţii: Înţelegerea Muncii 
Copiilor; 
• Rezultatele de monitorizare a implementării 
Convenţiilor CE privind infracţionalitatea cibernetică şi 
protecţia copiilor împotriva exploatării şi abuzului 
sexual; Rapoartele de monitorizare ale CE; 
• Baza internaţională de date a ECPAT; Rapoartele 
publicate pe saitul ECPAT Code of Conduct (referitoare 
la conformarea sectorului privat); 
• Declaraţiile corporatiste din sectorul privat privind 
responsabilitatea socială; 



Manual de cercetare sociologică în domeniul traficului de copii 

Anexe  

 134 

• Descrierea politicilor furnizorilor de internet, 
telecomunicaţii etc.; 
• Rapoartele anuale ale hotline-urilor de raportare 
online a imaginilor cu copii abuzaţi; 
• Analiza legislaţiei naţionale şi a cazurilor din justiţie; 
• Planurile Naţionale de Acţiune şi documentele cu 
politicile naţionale; 
• Statistici naţionale (poliţie, justiţie, oficii de statistică, 
date HIV); 
• Rapoartele Inspectoratelor de muncă; 
• Rapoartele (anuale) ale autorităţilor din domeniul 
bunăstării copiilor, ale avocatului poporului dedicat 
copiilor, ale ONG-urilor relevante (cum ar fi rapoartele 
anuale de monitorizare ale ECPAT); 
• Programa şcolară şi cea de pregătire a dascălilor. 

Grup de 
indicatori 

VIOLENŢA ASUPRA COPIILOR 

De ce este 
importantă 
măsurarea 

UE s-a lansat de mulţi ani pe drumul protecţiei copilului 
împotriva violenţei, cel mai notabil prin intermediul 
programului Daphne. Cea mai recentă decizie în cadrul 
Daphne III44 a subliniat nevoia de: „a preveni şi 
combate violenţa împotriva copiilor, tinerilor şi femeilor 
şi de a proteja victimele şi grupurile de risc”. Articolul 2 
al deciziei stabileşte obiectivul general al UE: „de a 
contribui la elaborarea politicilor comunitare în privinţa 
copiilor, tinerilor şi femeilor, şi în special cele referitoare 
la sănătatea publică, drepturile omului şi egalitatea între 
sexe, precum şi pentru protecţia drepturilor copiilor, 
pentru combaterea traficului de persoane şi a 
exploatării sexuale.” Unele obiective mai specifice 
(Art.3) includ: creşterea ponderii informaţiilor bazate pe 
dovezi, a nivelului de cunoştinţe, creşterea gradului de 
conştientizare în rândul populaţiei; adoptarea unei 
toleranţe zero faţă de violenţă; încurajarea sprijinirii 
victimelor şi a raportării incidentelor violente 
autorităţilor. 

Referinţe din 
CRC 

Art. 19 (protecţia împotriva oricărei forme de violenţă); 
Art. 2, 3, 6, 12 (principiile generale ale CRC); Art. 24 
(dreptul la sănătate); Art. 28/2 (disciplina şcolară fără 
violenţă); Art. 37 (protecţia împotriva torturii şi a altor 
forme de tratamente inumane sau pedepse); Art. 39 

                                                
44 Decizia nr. 779/2007/EC, din 20 iunie 2007 
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(reabilitarea), Art. 9, 20 (separarea de părinţi, îngrijirea 
alternativă), Art. 25 (revederea regulată a 
plasamentului) Art. 27, 24, 26, 28, 29, 31 (standarde de 
viaţă adecvate, accesul la asistenţa medicală, 
securitatea socială, educaţie, odihnă); Comentariul 
General nr. 8 (2006) privind dreptul copilului de a fi 
protejat împotriva pedepselor corporale şi altor forme 
de pedepse crude sau degradante. 

Relevanţa UE 

• Art. 152 EC 
• Decizia Cadru a Consiliului 2004/68/JHA privind 
combaterea exploatării sexuale şi a pornografiei 
juvenile. 
• Decizia Consiliului din 29 mai 2000 privind 
combaterea pornografiei juvenile pe internet. 
• Decizia PE şi a CE din 20 iunie 2007 privind 
programul Daphne 

Sub-grup 
indicatori 

IDENTIFICAREA VICTIMELOR 

Tip de indicatori Structurali/De rezultat 

INDICATORI 

• Buget naţional special destinat pentru strângerea de 
date şi cercetare asupra prevalenţei/dimensiunilor/ 
formelor violenţelor împotriva copiilor şi asupra 
impactului serviciilor oferite acestora; 
• Numărul de copii referiţi autorităţilor din cauza 
neglijării lor, ca proporţie din numărul total de copii 
referiţi, care poate fi defalcat mai departe. 

Sub-grup 
indicatori 

PROTECŢIA VICTIMELOR 

Tip de indicatori Structurali/De rezultat 

INDICATORI 
 
 
 

• Existenţa prevederilor legale care interzic orice formă 
de violenţă ca mijloc de a disciplina copiii indiferent de 
circumstanţe (inclusiv în familie, şcoală, cămine, 
justiţie); 
• Disponibilitatea pentru copii: a informaţiilor şi a 
consilierii confidenţiale în instituţii de îngrijire de zi; a 
educaţiei primare şi secundare (ex.: oferite de dascăli 
special pregătiţi) care poate fi defalcat mai departe; 
• Existenţa prevederilor legale care garantează dreptul 
copilului victimă a violenţei la servicii de asistenţă 
psihologică şi terapeutică. 
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Sub-grup 
indicatori URMĂRIREA PENALĂ A INFRACTORILOR 

Tip de indicatori Structurali/De proces/De rezultat 

INDICATORI 

• Numărul de cazuri de violenţă împotriva copiilor 
(inclusiv de violenţă fizică şi abuz sexual) înregistrate 
de poliţie, raportat la numărul de condamnări de acelaşi 
tip, care poate fi defalcat mai departe; 
• Existenţa prevederilor legale care asigură proceduri 
speciale pentru copii şi de diferenţiere pe sexe în cazul 
în care aceştia participă la procesul penal ca victime/ 
martori ale violenţei (ex.: camere special desemnate şi 
amenajate pentru interviuri, sau mărturia video care 
evită reîntâlnirea cu făptuitorul). 

Sub-grup 
indicatori 

PREVENIREA VIOLENŢEI 

Tip de indicatori Structurali/De proces 

INDICATORI 

• Dovezi de fonduri publice alocate programelor de 
instruire a părinţilor (care să cuprindă forme de 
disciplinare non-violente şi care să ţintească eliminarea 
pedepselor fizice cum ar fi pălmuirea copiilor sau 
zgâlţâirea copilaşilor etc.) care au fost implementate cu 
participarea activă a copiilor; 
• Existenţa unei politici de cooperare între autorităţile 
din domeniul bunăstării copiilor şi poliţie şi mass-media 
în cazul dispariţiei de copii, inclusiv atunci când aceştia 
fug din centrele de asistenţă); 
• Existenţa cadrului legal care obligă şcolile să adopte 
politicile de protecţie a copilului, inclusiv a celor anti 
hărţuire. 

Date cheie 

• Baza de date a tratatelor ONU OHCHR, Procedura 
naţională de raportare CRC/OPSC, Rapoartele de 
monitorizare executate de ONG-uri; 
• Sondajele UNICEF Multiple Indicator Cluster (MICS) 3 
(protecţia copiilor); 
• Cardurile de Raport UNICEF IRC Bradshaw/ 
Hoelscher/Richardson, Indicele UE despre bunăstarea 
copiilor (bazat pe datele existente, pentru comparaţie 
între state); 
• Baza de date TransMONEE 2008 a UNICEF; 
• Bazele de date ale WHO, HBSC şi PISA despre 
mortalitatea infantilă, violenţă şi hărţuire; 
• Rapoartele de monitorizare ale CE ESC; ECHR Art. 3 
şi jurisprudenţa derivată; 
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• Revederea rapoartelor cu cele mai bune practici din 
programele UE Daphne; 
• Analiza legislaţiei naţionale şi a cazurilor din justiţie; 
• Statistici naţionale (poliţie, justiţie, oficii de statistică); 
• Planurile Naţionale de Acţiune; 
• Documente cu politici naţionale/ strategii educaţionale; 
• Analiza bugetelor destinate copiilor; 
• Rapoartele (anuale) ale autorităţilor din domeniul 
bunăstării copiilor, ale avocatului poporului, ale ONG-
urilor relevante (ex.: Save the Children). 
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NOTE 
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NOTE 
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