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Din totalul victimelor traficului de persoane identificate în anul 2008, 186 (15%) aveau vârste 
mai mici de 18 ani. Spre deosebire de anul trecut, procentul minorilor identificaţi în acest an ne indică o 
scădere de un procent. 
Din cele 186 de victime, 93 (50%) au fost victime ale traficului intern în timp ce restul de 50 % au fost 
exploatate în diverse moduri în afara graniţelor ţării noastre. Astfel, se observă o creştere a victimelor 
traficate în interiorul graniţelor ţării nostre de la 44% în 2007 la 50% în 2008. 

Ca şi în anul 2007,  principala modalitate de exploatare a copiilor a rămas cea sexuală, 74% 
dintre aceştia fiind exploataţi în acest sens. Restul victimelor au fost exploatate prin muncă forţată 
(11%), pentru practicarea cerşetoriei (5,5%), 4% au fost exploatate prin obligarea la comiterea de 
furturi, pornografie infantilă şi pornografie pe internet iar pentru restul victimelor exploatarea nu s-a 
mai produs, existând doar recrutarea, transportarea sau găzduirea acestora cu scopul de a fi exploatate. 

 
Judeţele de provenienţă a victimelor traficului de copii sunt prezentate în următorul grafic: 

   
 Fig.1. Judeţele sursă în cazul minorilor, victime ale traficului de persoane 



  
 Fig.2. Destinaţiile victimelor minori 

 
Principalele destinaţii pentru exploatarea victimelor minori au fost România (traficul intern, 

pentru 50% din victime), Italia (pentru 16,5%) şi Spania (pentru 13,5% din victimele minori). Pentru 
anul 2008 au existat 6 cazuri de trafic cu minori, care au fost exploatate în mai multe ţări 

Distribuţia celor 186 de victime minori, în anul 2008, în funcţie de apartenenţa la gen este de 163 
de sex feminin, adică 87,5% in totalul victimelor minori şi 23 (12,5%) de sex masculin. Distribuţia pe 
gen este aceeaşi cu cea din anul 2007. 

Marea majoritate a minorilor exploataţi în perioada anului 2008 se înscriu în categoria de vârstă 
14-17 ani, cu 174 de victime (93,5%). Următoarea categorie de vârstă preponderentă în cazul copiilor 
traficaţi este cea de 10-13 ani, cu o prezenţă de 5,5 % din totalul copiilor traficaţi în această perioadă. În 
ceea  ce priveşte nivelul de educaţie al acestor victime, cele mai multe frecventau studiile gimnaziale în 
momentul traficării (54%), în timp ce 22,5% frecventau cursurile liceale iar un procent de 7,5% dintre 
victime nu urmau nici o formă de învăţământ.  
Cei mai mulţi copii traficaţi în această perioadă au fost recrutaţi prin promisiuni false (66,5%) şi prin 
promisiunea unor locuri de muncă (25%) de către cunoştinţe sau prieteni (pentru 50% din cazuri) şi 
de către persoane necunoscute în momentul recrutării (pentru 35,5% din cazuri). 

Pentru exemplificarea relaţiei cu recrutorul dar şi a modalităţii de exploatare există figurile de 
mai jos, Fig.2. şi Fig.3. 



Modalitatea de racolare a minorilor
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Relaţia cu recrutorul 
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1 Diferenţa de la total se explică prin cazurile de retraficare. 



 
PREZENTAREA SITUAŢIEI MINORILOR, VICTIME ALE 

TRAFICULUI DE PERSOANE, ÎN PRIMUL TRIMESTRU AL 
ANULUI 2009. 

 
Pentru primul trimestru al anului 2009, numărul victimelor minori identificaţi în această perioadă 

a fost de 43, 21 fete şi 22 băieţi, cei mai mulţi provenind din mediul urban (51%), în timp ce 46% au 
provenit din mediul rural  şi  doar o singură victimă minoră a provenit din capitală. Procentul victimelor 
cu vârsta mai mică de 18 ani a fost de 18% din totalul victimelor identificate în primele trei luni ale 
anului 2009 adică 2392 de victime. 

Dintre judeţele sursă pentru traficul de copii, pentru primele trei luni ale anului 2009, Iaşi 
continuă să fie primul judeţ cu 8 victime identificate ca provenind din acest judeţ, în continuare fiind 
judeţul Dolj cu 4 victime şi Braşov, Prahova, Tulcea, fiecare cu câte 3 victime provenite din aceste 
judeţe. 

Destinaţia exploatării pentru această perioadă, a victimelor minori,  continuă să fie internă, în 
proporţie de 60%, după care Italia şi Spania sunt principalele destinaţii ale traficului extern, cu 18%, 
respectiv 9% din totalul minorilor exploataţi extern în această perioadă. 

Situaţia familială a minorilor în momentul recrutării
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Fig.5. 
 
 
Pentru această perioadă, modalitatea de exploatare rămâne cea sexuală, cu un  procent de 40% 

din totalul minorilor pentru această perioadă, exploatare ce poate avea loc în locuinţe private  ( 6 
victime), pe stradă (10 victime) şi în cluburi( 1 victime).  

                                                 
2 Situaţie statistică, la data de 08.04.2009 



Numărul minorilor exploataţi pentru muncă forţată a fost în această perioadă de 5, exploatarea 
având loc în aria agriculturii. Ceea ce este interesant pentru această perioadă, este creşterea numărului 
minorilor exploataţi pentru practicarea cerşetoriei 35% din cazuri, precum şi apariţia a două cazuri de 
minori care au fost exploataţi pentru trafic de organe. Au mai fost înregistrate şi două cazuri de 
exploatare prin obligarea la comiterea de furturi, respectiv pornografie infantilă 
 Pentru această perioadă, cele mai multe victime au ales calitatea procesuală de parte vătămată 
(95%) în timp ce un minor este martor în procesul penal. Pentru că prezenta analiză este realizată pentru 
minori, victime ale traficului de persoane, este bine să menţionăm faptul că interesul superior al 
copilului primează, motiv pentru care aceştia au fost referiţi către compartimente, instituţii specializate 
pentru recuperarea emoţională şi fizică. Victimele traficului suferă traume psihice, emoţionale şi fizice 
care, dacaă nu sunt identificate şi tratate la momentul oportun pot avea consecinţe pe timp îndelungat şi 
pot afecta integrarea corespunzătoare a copiilor în viaţa socială şi mai apoi în lumea adulţilor. 

60% din minori au fost referiţi către 
instituţii publice (Direcţii Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului, ONG-uri) pentru a 
putea beneficia de servicii psihologice, sociale, 
juridice necesare recuperării şi reintegrării sociale. 
Deoarece această referire către servicii de asistenţă 
specializate este o acţiune benevolă, un procent de 
33% din victimele minori au refuzat asistenţa 
oferită, în timp ce două victime s-au întors în familia 
de provenienţă. 34 de victime au vârste cuprinse 
între 14-17 ani, iar  6 victime au vârste cuprinse între 
10-13 ani; 3 victime au vârsta mai mică de 

Relaţia cu recrutorul pentru victimele identificate în primele trei luni ale anului 
2009
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cunoştinţă, prieten necunoscut ruda grad I partener, soţ vecin 9 ani. 
 

În ceea ce priveşte relaţia cu recrutorul, putem spune că minorii continuă să fie persuadaţi şi 
manipulaţi de aceeaşi categorie preponderentă a prietenilor, cunoştinţelor (58%) următoarea categorie 
fiin influenţată de persoane necunoscute (33%). 

 

 
       
 
       
 


