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Traficul de persoane constituie o violare a drepturilor omului şi o atingere adusă demnităţii şi 
integrităţii fiinţei umane. Respectarea drepturilor victimelor traficului de persoane, protecţia 
acestora, precum şi lupta împotriva traficului de persoane constituie obiective primordiale pentru 
România, care este ţară de origine, de tranzit şi, din ce în ce mai mult, de destinaţie pentru traficul de 
persoane. 
 
Fenomenul traficului de persoane a cunoscut si a parcurs mai multe etape, generate de schimbările în 
plan economic, social şi politic pe care România le-a traversat în ultimii ani.   
 
Raportul de monitorizare al Comisiei Europene, prezentat în luna mai 2006, menţiona progresele 
înregistrate de ţara noastră în domeniul luptei împotriva traficului de persoane, în principal în ceea ce 
priveşte combaterea reţelelor de traficanţi şi afirma că România “rămâne o ţară de tranzit şi, într-o 
mai mică măsură, o ţară de origine şi destinaţie” pentru traficul de persoane. Documentul a inclus o 
serie de recomandări cu privire la necesitatea îmbunătăţirii substanţiale a resurselor umane şi 
financiare ale Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane şi la necesitatea creării unui 
sistem I.T. care să înregistreze victimele returnate în România, astfel încât acestea să se poată bucura 
de asistenţă imediat după întoarcerea în ţară. De asemenea, Comisia Europeană atrăgea atenţia 
asupra faptului că există încă vulnerabilităţi în coordonarea inter-instituţională şi că elaborarea unor 
statistici naţionale mai consistente şi mai coerente ar îmbunătăţi planificarea strategică a agenţiilor de 
implementare a legii în combaterea traficului de fiinţe umane. 
 
Raportul Anual al Departamentului de Stat al SUA referitor la traficul de persoane, dat publicităţii 
în luna iunie 2006, confirma că România “şi-a îmbunătăţit semnificativ eforturile de combatere a 
traficului de persoane şi a făcut progrese în îmbunătăţirea coordonării activităţilor antitrafic prin 
înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Prevenire a Traficului de Persoane”. Deşi încă nu erau îndeplinite 
standardele pentru combaterea traficului, numeroasele legi adoptate pentru a întări pedepsele aplicate 
traficanţilor, sporirea resurselor poliţiei pentru anchetarea şi aducerea în faţa instanţei a celor 
implicaţi în comerţul cu persoane sau proiectele privind înfiinţarea de adăposturi de ajutorare a 
victimelor demonstra interesul şi participarea activă a Guvernului României în gestionarea acestui 
fenomen social. 
 
Progresele relativ scăzute înregistrate de România în domeniul asistenţei şi protecţiei victimelor 
traficului de persoane, semnalate în raportul privind traficul de persoane realizat de Oficiul de 
Monitorizare şi Combatere a Traficului de Persoane al Departamentului de Stat al S.U.A., precum şi 
în Raportul Comprehensiv de Monitorizare al Comisiei Europene din 16 mai 2006, au necesitat 
luarea unor măsuri cu un impact ridicat asupra publicului şi cu rezultate vizibile.  
 
Ca urmare, Raportul Anual al Departamentului de Stat al SUA referitor la traficul de persoane, 
publicat în luna iunie 2007, evidenţiază deja progresele înregistrate de către România pe parcursul 
anului 2006. Acestea se referă în special la: 
- rapida dezvoltare a Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane şi operaţionalizarea 

centrelor sale regionale; 
- operaţionalizarea la sfârşitul anului 2006 a bazei de date privind victimele traficului de 

persoane, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane; 
- creşterea procentului de condamnări la pedepse privative de libertate pentru traficanţi (cu mai 

mult de 40% faţă de anul 2005); 
- creşterea relevantă a numărului de victime ce au beneficiat de asistenţă; 
- implementarea cu succes a proiectului „Coordonarea victimelor-martor în procesul penal”; 
- desfăşurarea a numeroase campanii de prevenire de-a lungul anului 2006. 

 
Având în vedere evoluţia mondială a fenomenului traficului de persoane, raportul de faţă conţine 
informaţii cu privire la: situaţia traficului de persoane în România, cadrul legislativ în domeniu, 
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principalele instituţii şi organizaţii implicate, precum şi activitatea acestora în domeniile prevenirii şi 
combaterii traficului de persoane, al protecţiei şi asistenţei victimelor acestuia, în anul 2006. 
 
Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane a întocmit acest raport în colaborare cu celelalte 
structuri ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, pe baza datelor furnizate de  
instituţiile publice şi organizaţiile implicate.  
 
Pe această cale, adresăm sincere mulţumiri tuturor partenerilor noştri pentru sprijinul acordat în 
realizarea raportului. 
 
 

 
 

                                                              Agenţia Naţională    
                                                                         împotriva Traficului de Persoane     
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Capitolul 1 

Aspecte introductive privind traficul de persoane 
 
 
1.1. Definiţii  
 
1. Din cauza naturii subterane a fenomenului, estimările cu privire la numărul persoanelor traficate 
variază, determinarea exactă a numărului acestora fiind imposibil de realizat. 
 Raportul Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii  privind situaţia traficului de 
persoane în anul 2007 estima că, la nivel mondial, sunt traficate anul aproximativ 600 000 – 800 000 
de persoane, în aproximativ  80% din cazuri fiind vorba de femei şi fete. Organizaţia pentru 
Securitate şi Cooperare în Europa estima că, în anul 2002, au fost traficate aproximativ 200.000 de 
femei de către reţelele balcanice de traficanţi. Conform estimărilor Europol pentru anul 2004, mai 
mult de 700.000 de persoane sunt traficate anual în lume în scopul exploatării sexuale şi exploatării 
prin muncă. Estimările Organizaţiei Internaţionale a Muncii cu privire la munca forţată raportau că 
circa 2 500 000 de persoane sunt traficate anual, la nivel mondial.1 
2. Astfel, s-a conturat necesitatea elaborării unor documente internaţionale, care să reglementeze 
lupta împotriva traficului de persoane şi protecţia victimelor acestui flagel internaţional. Chiar dacă 
modalităţile de manifestare ale traficului de persoane sunt diferite şi în permanentă schimbare, 
elementele de bază rămân aceleaşi, ajungându-se la un acord comun în ceea ce priveşte definirea 
traficului de persoane. 
3. Traficul de persoane reprezintă „recrutarea, transportarea, transferul, adăpostirea sau primirea p 
ersoanelor, prin ameninţări 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 sau 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 analoge sclaviei, 
folosirea sau prelevarea de organe”2. 
Recrutarea, transportul, transferul, 

adăpostirea sau primirea unui copil în scopul exploatării vor fi considerate “trafic de persoane”, chiar 
dacă aceasta nu implică nici unul din mijloacele explicitate mai sus.3  
4. În legislaţia naţională traficul de persoane este definit în art. 12 şi art. 13 ale Legii nr. 678/2001 
pentru  
prevenirea şi combaterea traficului de persoane, cu modificările şi completările ulterioare, definiţia 
utilizată la nivel naţional fiind în concordanţă cu aceea a Protocolului privind prevenirea, reprimarea 
şi pedepsirea traficului de persoane, în special a femeilor şi copiilor. 3 
5. Plecând de la această definiţie se poate face o distincţie clară între traficul de persoane, traficul de 
migranţi şi prostituţie. 
Traficul de migranţi4 reprezintă facilitarea în vederea obţinerii, direct sau indirect, a unui folos 
material sau de altă natură, a intrării ilegale a unei persoane într-un alt stat parte, faţă de care 

                                                 
1 ILO, O alianţă globală împotriva muncii forţate, 2005. 
2 Definiţie utilizată şi acceptată în plan internaţional, conform art. 3, alin. a al Protocolul privind prevenirea, reprimarea şi 
pedepsirea traficului de persoane, în special a femeilor şi copiilor, adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva 
criminalităţii transnaţionale organizate, adoptat de Adunarea Generală ONU, la 15 noiembrie 2000. 
3 Potrivit art. 3, alin.c al Protocolul privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane, în special a 
femeilor şi copiilor. 
4 Potrivit art. 3, alin. a al Protocolului Naţiunilor Unite împotriva contrabandei cu migranţi pe cale tereastră, maritimă şi 
aeriană, adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate, 2000 şi art. 331 C.p. 

  „România este o ţară de origine şi de tranzit pentru 
bărbaţi şi femei din Moldova, Ucraina şi Rusia care sunt 
traficaţi în Italia, Spania, Germania, Elveţia, Cehia, Cipru, 
Grecia şi Austria în scopul exploatării sexuale şi prin 
muncă”. 

 (Raportul Departamentului de Stat al SUA, iunie 2007) 
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persoana nu este cetăţean sau rezident permanent. Se poate concluziona că această infracţiune este 
îndreptată împotriva statului deoarece presupune facilitarea trecerii ilegale a frontierei a persoanelor, 
în vederea obţinerii de beneficii materiale sau financiare de către călăuză. Relaţia dintre călăuză şi 
migrant ia sfârşit după trecerea frontierei şi nu implică exploatarea migrantului. Conform Codului 
Penal, traficul de persoane este o infracţiune împotriva libertăţii persoanei, comisă de către traficanţi 
în scopul exploatării persoanei şi poate să implice sau nu trecerea frontierelor5, pe când traficul de 
migranţi reprezintă o infracţiune contra intereselor publice.  
Prostituţia reprezintă fapta persoanei care îşi procură mijloacele de existenţă sau principalele 
mijloace de existenţă, practicând în acest scop raporturi sexuale cu diferite persoane. Potrivit Codului 
Penal această infracţiune este îndreptată împotriva bunelor moravuri, pe când traficul de persoane 
presupune exploatarea unei persoane, în diferite scopuri. Astfel. prin exploatarea unei persoane se 
înţelege6: 

 executarea unei munci sau îndeplinirea de servicii, în mod forţat, cu încălcarea 
normelor legale privind condiţiile de muncă, salarizare, sănătate şi securitate; 

 ţinerea în stare de sclavie sau alte procedee asemănătoare de lipsire de libertate ori de 
aservire; 

 obligarea la practicarea prostituţiei, la reprezentări pornografice în vederea producerii şi 
difuzării de materiale pornografice sau alte forme de exploatare sexuală; 

 prelevarea de organe; 
 efectuarea unor alte asemenea activităţi prin care se încalcă drepturi şi libertăţi 
fundamentale ale omului. 

 obligarea la practicarea cerşetoriei; 
6. Elementele care caracterizează traficul de persoane şi prin care se distinge de celelalte două 
fenomene menţionate ţin de asocierea sa cu alte crime şi delicte contra libertăţii persoanei, inclusiv 
contra libertăţii sexuale, acestea din urmă fiind, de cele mai multe ori, chiar elemente constitutive ale 
fenomenului, precum: lipsirea de libertate, sclavia, supunerea persoanei la muncă forţată, 
ameninţarea, şantajul, violul, ş.a. Ţinând cont de prezenţa, în cele mai multe cazuri, a aspectelor 
menţionate, traficul de persoane încalcă, aşadar, drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului, de la 
libertatea de mişcare, de comunicare sau de exprimare, la dreptul oricărei fiinţe umane la demnitate, 
securitate, integritate fizică şi psihică, iar în cazuri extreme, încălcând chiar dreptul la viaţă.  
7. Traficul de persoane este un fenomen complex, multistadial, care comportă o multitudine de forme 
de manifestare şi permite sancţiuni graduale, în funcţie de gravitatea situaţiilor incriminate. El poate 
fi relaţionat cu numeroase alte fenomene infracţionale, inclusiv criminalitatea organizată 
transnaţională şi terorismul mondial. Traficul de persoane este generat şi întreţinut de diverse alte 
fenomene sociale, precum sărăcia, corupţia, marginalizarea socială şi discriminarea, sub toate 
formele. Ca urmare a complexităţii sale, el permite multiple perspective de analiză: juridică, 
economică, psihologică, sociologică, a drepturilor omului. 
8. Din perspectivă juridică, traficul de persoane desemnează: sclavia, munca forţată, agresiunea 
fizică şi psihică, abuz de încredere asupra victimei. Din perspectivă economică, traficul de persoane 
implică aspecte precum existenţa unor interese financiare ilegale, a unor reţele locale, naţionale, 
regionale şi internaţionale, circulaţia ilicită a banilor ş.a.m.d.. Din perspectivă psihologică, 
experienţele traumatizante ale traficării  pot avea efecte devastatoare asupra psihicului victimei, în 
special asupra copiilor, putând genera o multitudine de simptome asociate sindromului de stres post-
traumatic (PostTraumatic Stress Disorder), cum ar fi: şocul, furia, teama, anxietatea, izolarea, 
negarea de sine, tentativele de suicid, depresia, disocierea, etc.. Din perspectivă sociologică, traficul 
de persoane desemnează un proces social, ce implică numeroase etape, diferiţi actori, relaţii stabilite 
între aceşti actori, dar şi factori asociaţi acestui fenomen (de exemplu, corelaţia dintre traficul de 
persoane şi migraţia internaţională de tip circulatoriu, în contextul globalizării). Din perspectiva 
drepturilor omului, traficul de persoane presupune însăşi încălcarea statutului fundamental al 
existenţei umane, acela de fiinţă umană, statut din care derivă toate drepturile şi libertăţile 
fundamentale ale omului. Victima este deposedată de orice drept şi transformată într-un obiect 

                                                 
5 Conform art. 204; 205 C.p. 
6 Potrivit art. 2 al Legii nr. 678/2001 şi art. 207 C.p. 
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tranzacţionabil şi manipulabil, în orice scopuri şi condiţii compatibile cu statutul de marfă şi valoare 
a acesteia, iar aceste scopuri şi condiţii sunt independente de voinţa victimei.  
9. Pentru facilitarea cunoaşterii acestui fenomen complex este necesară colaborarea interdisciplinară, 
în vederea formulării de politici coerente care să prevină şi să combată într-un mod eficient traficul 
de persoane. 
 
1.2. Cadrul legislativ 
 
 
10. Toate naţiunile mileniului III 
consideră persoana, valoarea socială cea 
mai importantă pentru societatea 
modernă. Astfel, pentru Uniunea 
Europeană respectarea drepturilor omului 
reprezintă o condiţie fundamentală a 
apartenenţei la aceasta. Nu întâmplător, 
între criteriile de aderare ale României la 
Uniunea Europeană, stabilite la 
Copenhaga, încă din anul 1993, primul 
este cel care are în vedere existenţa, în 
statul candidat, a unor instituţii stabile 
 care să garanteze democraţia, statul de 
drept, drepturile omului. Aşadar, chiar în primul articol, Constituţia României garantează ca valori 
supreme demnitatea umană, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii 
umane 
, dreptatea şi pluralismul politic. 
11. Intrucât traficul de persoane constituie o violare a drepturilor omului şi o atingere adusă 
demnităţii şi integrităţii fiinţei umane, asa cum se afirmă în toate documentele internaţionale în 
materie, inclusiv în textul recent al Convenţiei Consiliului Europei, semnate la Varşovia, la 16 mai 
2005, România a adoptat gradual, alături de alte state ale lumii şi, în speţă, ale Uniunii Europene, un 
ansamblu de măsuri legislative şi de alt ordin, destinate construcţiei, consolidării şi eficientizării 
continue a dispozitivului naţional, în contextul consolidării cooperării internaţionale, în scopul 
prevenirii şi combaterii acestui fenomen.  
 
1.2.1. - Principalele instrumente internaţionale, asumate de România, referitoare la traficul de 
persoane şi drepturile omului 
 
1.2.1.1. Instrumente internaţionale cu referire expresă la traficul de persoane 
 
1. Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate adoptate la 
New York la 15 noiembrie 2000, ratificată prin Legea nr. 565/2002;  
 
12. România a semnat la data de 14 decembrie 20 
00, la Palermo, Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate şi cele 
două p 
rotocoale ale sale adoptate la New York, 15 noiembrie  2000: 

• Protocolul privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane, în special al 
femeilor şi copiilor, adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii 
transfrontaliere organizate; 

• Protocolul împotriva traficului ilegal de migranţi pe calea terestră, a aerului şi pe mare, 
adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate. 

13. Societatea internaţională, fiind conştientă de amploarea pe care a luat-o fenomenul traficului de 
persoane în ultimele decenii, a considerat că este necesară o reacţie rapidă şi eficientă la nivel 
mondial. Astfel, la începutul secolului  XXI, în Italia, statele membre ale Organizaţiei Naţiunilor  

„(...) România este plasată încă din anul 2002 în 
grupul al doilea de state (Tier II), care au făcut eforturi 
semnificative în materia prevenirii şi combaterii traficului de 
persoane şi trebuie să rămână angajate activ în îndeplinirea 
standardelor minime de eliminare a traficului de persoane. 
În această grupă se află 75 de state printre care şi 8 State 
Membre: Bulgaria, Estonia, Grecia, Letonia, Malta, 
Portugalia şi România. Un caz special este acela al unui alt 
stat Membru EU ce a fost poziţionat în Tier II Watch  List. 
Deşi anul trecut Irlanda făcea parte din Tier I, anul acesta 
nu este încadrată în nici o grupă, fiind analizată separat 
(...).” 

(Raportul Departamentului de Stat al SUA, iunie 2007) 
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Unite şi-au dat acordul de voinţă pentru coordonarea eforturilor de luptă împotriva criminalităţii 
organizate, în special împotriva traficului de persoane şi a traficului de migranţi. 

 
2. Convenţia Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane ratificată 
prin Legea nr. 300/2006; 
 
14. România a semnat Convenţia Consiliului Europei cu privire la Acţiunile de Combatere a 
Traficului de Fiinţe Umane, încheiată între statele membre ale Consiliului Europei la Varşovia,  pe 
16 mai 2005. 
Principalele obiective ale acestei convenţii sunt:  

• Prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane, cu garantarea respectării principiului 
egalităţii între bărbaţi şi femei. 

• Protecţia  drepturilor fundamentale ale victimelor traficate, prin oferirea unui cadru legal 
referitor la protecţia şi asistarea victimelor şi martorilor, precum şi la asigurarea eficienţei 
procesului penal.  

• Consolidarea cooperării internaţionale în domeniul combaterii traficului de fiinţe umane.  
 
3. Planul Uniunii Europene privind cele mai bune practici, standarde şi proceduri pentru 
combaterea şi prevenirea traficului de fiinţe umane publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene, 09.12.2005. 
 
15. Acest plan vizează întărirea angajamentului Uniunii Europene şi al Statelor Membre de a preveni 
şi lupta împotriva traficului de fiinţe umane manifestat prin toate formele de exploatare şi de a 
proteja, sprijini şi reabilita victimele traficului de persoane. Activitatea UE se axează pe 
îmbunătăţirea modului  
nostru general de a înţelege problematica şi de a ne uni eforturile pentru maximizarea eficienţei.  
Acţiunea la nivelul UE solicită îmbunătăţirea permanentă a modului general al Statelor Membre şi al  
Comisiei de a înţelege dimensiunea şi natura traficului de fiinţe umane, inclusiv cauzele de bază în 

ţările  
de origine precum şi factorii din ţările de 
destinaţie care facilitează traficul de 
fiinţe umane şi alte forme asociate de 
exploatare, grupurile specifice, victimele 
şi infractorii implicaţi şi legăturile cu alte 
tipuri de criminalitate. Acest lucru este 
esenţial pentru elaborarea unei strategii 

de prevenire şi combatere a traficului de persoane.  
Planul UE stabileşte obiective şi măsuri pentru următoarele domenii de acţiune la nivel european: 

• Coordonarea acţiunii UE; 
• Raza de acţiune a problematicii; 
• Prevenirea traficului de persoane; 
• Reducerea cererii; 
• Investigarea şi urmărirea penală; 
• Protecţia şi asistenţa victimelor traficului de persoane; 
• Repatrierea şi reintegrarea; 
• Relaţii externe. 

 
1.2.1.2. Instrumente internaţionale cu referire expresă la drepturile copilului, traficul de copii 
şi lupta împotriva oricărei forme de exploatare a copiilor 
 

• Convenţia privind drepturile copilului, adoptată de Adunarea 
•  Generală ONU la 20.11.1989, intrată în vigoare în 1990 şi ratificată de România prin Legea 
nr.18/1990. 

         „Aveam 15 ani când am plecat din România. 
Când aveam 12 ani, mama a murit, iar tata a început să 
bea şi ne bătea tot timpul pe mine şi pe fratele meu. Un 
văr de-al meu mi-a promis că mă ajută să scap din 
situaţia asta şi să pot duce o viaţă normală. M-a vândut 
ca pe o sclavă.” 
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16. Convenţia Naţiunilor Unite privind drepturile copilului specifică în art. 35 că Statele Părţi 
trebuie să ia toate măsurile naţionale, bilaterale şi multilaterale pentru a preveni răpirea, vânzarea 
sau traficarea copiilor, pentru orice scop şi sub orice formă. Aceste dispoziţii, care consacră dreptul 
copilului, corelativ obligaţiei Statului, de a fi protejat împotriva oricărei forme de traficare, sunt 
completate de prevederile art. 11 (obligaţia Statelor Părţi de a lupta împotriva transferului ilicit al 
copiilor peste graniţă), art. 32 (dreptul copilului de a fi protejat de exploatare economică), art. 34 
(dreptul copilului de a fi protejat de orice formă de exploatare sau abuz sexual), art. 36 (dreptul 
copilului de a fi protejat de orice formă de exploatare). O interpretare mai largă a acestui drept 
include nu numai măsuri sau acţiuni menite să prevină traficarea copilului, ci şi asigurarea 
identificării şi protecţiei copilului traficat, a sancţionării corespunzătoare a persoanelor implicate în 
traficare, a returnării, justei despăgubiri, recuperării şi reintegrării copilului în comunitatea de 
origine. Conform art. 4, Statele Părţi sunt obligate să ia toate măsurile adecvate, atât legislative, 
cât şi administrative sau de altă natură, în vederea implementării acestor drepturi.  
17. În analiza măsurilor luate de către state în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce le revin potrivit art. 
35, Ghidul UNICEF privind protecţia drepturilor copilului victimă a traficului în Europa de Est, 
2003 precizează ca esenţială luarea în considerare a următoarele principii: 

1. Măsurile luate şi acţiunile întreprinse trebuie să asigure o abordare pluri-disciplinară şi multi-
sectorială a fenomenului; 

2. Măsurile luate trebuie să respecte întregul ansamblu al drepturilor prevăzute de convenţie, 
care definesc practic interesul superior al copilului;  

3. Implicarea copilului victimă a traficului în comiterea de infracţiuni nu trebuie să umbrească 
statutul de copil şi victimă a infracţiunii şi dreptul său la protecţie adecvată; 

4. Toţi copiii victime ale traficului au dreptul la protecţie şi tratament egal, indiferent de 
naţionalitate, sex, limbă, origine etnică sau socială. 

5. Copilul are dreptul să-şi exprime opinia cu privire la orice măsură sau decizie luată în 
privinţa sa, ca de exemplu în deciziile de returnare în ţara de origine; 

6. Copilul victimă trebuie să fie informat, într-un limbaj pe care îl inţelege, cu privire la situaţia 
sa şi prevederile legale incidente, posibilităţile de reunificare familială, consecinţele juridice 
şi drepturile sale în context; 

7. Orice decizie privind copilul trebuie luată cu celeritate, inclusiv măsurile de protecţie; 
8. Orice măsură luată trebuie să corespundă particularităţilor şi nevoilor specifice de intervenţie 

şi reintegrare ale acestui grup. 
 
• Convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 182/1999 privind interzicerea celor 
mai grave forme de muncă a copiilor şi acţiunea imediată în vederea eliminării lor, adoptată 
la cea de-a 87-a sesiune a Conferinţei Generale a OIM la Geneva (1999), ratificată prin Legea 
203/2000 şi Protocolul facultativ al Convenţiei cu privire la drepturile copilului, vânzarea 
de copii, prostituţia copiilor şi pornografia infantilă (2001), publicat în Monitorul Oficial nr. 
601/27.09.2001, partea I; 

 

18. Convenţia 182/1999 defineşte drept cele mai grave forme de muncă a copiilor următoarele tipuri 
 de situaţii: 

 toate formele de sclavie sau practicile similare, ca de exemplu: vânzarea de sau 
comerţul cu copii, servitutea pentru datorii şi munca de servitor, precum şi munca 
forţată sau obligatorie, inclusiv recrutarea forţată sau obligatorie a copiilor în vederea 
utilizării lor în conflictele armate;  

 utilizarea, recrutarea sau oferirea unui copil în scopul prostituării, producţiei de 
material pornografic sau de spectacole pornografice;  

 utilizarea, recrutarea sau oferirea unui copil în scopul unor activităţi ilicite, mai ales 
pentru producţia şi traficul de stupefiante, aşa cum le definesc convenţiile 
internaţionale pertinente;  
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 muncile care, prin natura lor sau prin condiţiile în care se exercită, sunt susceptibile să 
dăuneze sănătăţii, securităţii sau moralităţii copilului.  

 
1.2.2. – Principalele acte normative  naţionale în domeniul traficului de persoane 
 

• Legea nr. 678/2001* privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 
19. O caracteristică importantă a fenomenului traficului de persoane o constituie participarea unor 
făptuitori din mai multe ţări, constituiţi de multe ori în reţele organizate transnaţionale specializate în 
traficul de fiinţe umane. În aceste condiţii, o reacţie rapidă şi eficientă a autorităţilor naţionale nu este 
posibilă decât în cadrul unui efort conjugat al tuturor statelor afectate şi al organizaţiilor 
interguvernamentale regionale şi internaţionale. 
20. Organizaţiile internaţionale au lansat un semnal de alarmă asupra acestui fenomen, iar statul 
român a reacţionat prin adoptarea Legii nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de 
fiinţe umane, cu modificările ulterioare. 
Prin această lege  s-au incriminat formele pe care le poate îmbrăca traficul de persoane, s-a creat 
cadrul juridic pentru utilizarea tehnicilor moderne de investigaţie, necesare descoperirii acestor fapte, 
s-au introdus norme pentru protecţia şi asistenţa victimelor traficului, a familiilor acestora, precum şi 
a martorilor. 
Dispoziţiile acestui act normativ sunt preluate şi prezentate în detaliu  în Regulamentul de aplicare a 

Legii nr. 678/2001 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 
299/2003. 
21. Legea 678/2001 a suferit ulterior adoptării modificări 
astfel încât legislaţia românească să conţină instrumente 
eficiente de prevenire şi combatere a traficului de 
persoane în concordanţă cu modificările pe plan 
european. Astfel, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr. 79/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
678/2001 a adus unele modificări importante. Persoana 
supusă traficului de persoane, care a săvârşit, ca urmare a 
exploatării sale, infracţiuni în legătură cu traficul de 
persoane, nueste pedepsită pentru fapta sa dacă mai 

înainte de a se fi început urmărirea penală pentru infracţiunea de trafic de persoane încunoştinţează 
autorităţile competente despre aceasta sau dacă, după ce a început urmărirea penală ori după ce 
făptuitorii au fost descoperiţi, înlesneşte arestarea acestora. De asemenea, persoana care a comis una 
dintre infracţiunile prevăzute de prezenta lege, iar în timpul urmăririi penale denunţă şi facilitează 
identificarea şi tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârşit infracţiuni prevăzute de 
prezenta lege beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege. Alte 
prevederi importante se referă la permisul temporar de şedere în România acordat victimelor 
traficului de fiinţe umane, O.U.G. nr. 79/2005 realizând astfel armonizarea legislaţiei naţionale cu  
Directiva Consiliului 2004/81/EC din 29 aprilie 2004 referitoare la permisul de rezidenţă eliberat 
cetăţenilor de o altă naţionalitate care sunt victimele traficului cu fiinţe umane sau care au fost 
subiecţii unei acţiuni de facilitare a imigraţiei ilegale, care cooperează cu autorităţile competente. 
Este de menţionat că toate Statele Membre au obligaţia de a aplica această directivă  cetăţenilor 
statelor terţe care sunt ori au fost victime ale traficului de fiinţe umane, chiar dacă au intrat în mod 
ilegal pe teritoriul Statelor Membre. Prevederile referitoare la permisul temporar de şedere prevăd că 
străinii cu privire la care există motive serioase să se considere că sunt victime ale traficului de fiinţe 
umane beneficiază de o perioadă de recuperare şi reflecţie de până la 90 de zile, pentru a se reface, a 
ieşi de sub influenţa făptuitorilor şi a lua o decizie în cunoştinţă de cauză privind cooperarea cu 
autorităţile competente, timp în care li se acordă de către Autoritatea pentru Străini, la solicitarea 
procurorului sau a instanţei, tolerarea rămânerii pe teritoriul României. În timpul sau la expirarea 
perioadei de reflecţie, străinilor victime ale traficului de persoane li se poate acorda, la cerere, un 
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permis de şedere temporară, în condiţiile prevăzute de O.U.G. nr. 194/2002, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

• Hotărârea Guvernului nr. 299/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a 
dispoziţiilor Legii 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane*7. 

 
22. Regulamentul este structurat pe 5 capitole, astfel: 

 Capitolul I, "Dispoziţii generale", este dedicat identificării cadrului legal al activităţii de 
prevenire şi combatere a traficului de persoane, precum şi al organismelor guvernamentale şi 
neguvernamentale care participă la această activitate. 

 Capitolul II reglementează activitatea de prevenire a traficului de persoane, indicându-se 
atribuţiile fiecărei instituţii în parte, în scopul responsabilizării şi eficientizării activităţii. Prin 
conţinutul său, acest capitol este destinat să clarifice rolul şi atribuţiile pe care instituţiile le-
au primit prin actele normative 
anterioare. Acest capitol include, 
de asemenea, dispoziţii 
referitoare la înfiinţarea, 
organizarea, funcţionarea şi 
atribuţiile Grupului 
interministerial de lucru pentru 
coordonarea şi evaluarea 
activităţii de prevenire şi 
combatere a traficului de fiinţe 
umane, ca organism central cu rol consultativ şi de coordonare a politicilor şi măsurilor 
sectoriale întreprinse la nivel naţional în domeniul traficului de persoane. Grupul 
interministerial este format din reprezentanţi ai tuturor ministerelor şi altor institutii centrale 
cu atribuţii în domeniu, iar la lucrările acestuia pot participa reprezentanţi ai oricăror alte 
organisme interesate, guvernamentale şi neguvernamentale, ca o expresie a principiului 
colaborării între instituţiile statului şi societatea civilă. Coordonatorul Grupului 
interministerial este un reprezentant al Ministerul Internelor şi Reformei Administrative. 
Atribuţiile Grupului au fost astfel concepute încât să-i asigure un rol centralizator al 
eforturilor de prevenire şi combatere a fenomenului, atât în raporturile dintre organismele 
guvernamentale şi neguvernamentale din ţară, cât şi în raporturile cu organizaţiile 
internaţionale cu preocupări în domeniu. 

 Capitolul III reglementează un aspect extrem de important în ceea ce priveşte sprijinirea 
imediată a victimelor traficului: Metodologia de repatriere a cetăţenilor români, victime ale 
traficului de persoane. Un rol esenţial în această problemă revine Ministerului Afacerilor 
Externe, misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României în străinătate care, cu 
sprijinul autorităţilor naţionale competente au obligaţia de a lua primele măsuri de ajutorare a 
victimelor şi de a asigura reîntoarcerea acestora în ţară într-un timp cât mai scurt, pentru a 
putea beneficia de asistenţă, consiliere şi protecţie adecvate.  

 Capitolul IV, "Asistenţa şi protecţia victimelor traficului de persoane", reglementează modul 
în care sunt sprijinite victimele în ţară. Astfel, acest capitol cuprinde dispoziţii privind 
procedura preluării victimelor la reîntoarcerea în ţară, punând-se un accent deosebit pe 
asigurarea condiţiilor necesare pentru exercitarea deplină a drepturilor pe care le au aceste 
persoane. Capitolul cuprinde, de asemenea, dispoziţii privind activitatea în centrele de 
asistenţă şi protecţie a victimelor, condiţiile de cazare, drepturile şi obligaţiile victimelor, 
tratamentul specific pentru femei şi minori, obligaţiile personalului centrelor.  

 Capitolul V „Dispoziţiile finale” face referire la răspunderea companiilor de transport care 
se implică în traficul de persoane, precum şi la posibilitatea acordării de subvenţii de la stat 
pentru asociaţiile şi fundaţiile care desfăşoară programe pentru victimele traficului de 
persoane.  

 

                                                 
7 * HG nr. 299/2003 urmează a fi modificată/completată în cursul anului 2007 

   „(...) O altă reuşită a României o constituie 
operaţionalizarea la sfârşitul anului 2006 a bazei de date 
privind victimele traficului de persoane. Această bază de 
date, printre puţinele din Europa, se află în administrarea 
Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane şi are 
ca scop furnizarea unor date statistice credibile şi 
monitorizarea asistenţei acordate victimelor traficului de 
persoane în vederea reintegrării sociale.(...)” 

 (Raportul Departamentului de Stat al SUA, iunie 2007) 
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• Hotărârea Guvernului nr. 1584/2005 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 
23. Una dintre cele mai importante măsuri legislative ale Guvernului României o reprezintă crearea 
unui organ de specialitate al administraţiei publice centrale care să coordoneze la nivel naţional 
politicile în domeniul traficului de persoane. Aşadar, această hotărâre de guvern este unul dintre cele 
mai importante  
acte normative în domeniu. 
24. România a ratificat încă din anul 2002 Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii 
transnaţionale organizate şi cele 2 protocoale ale sale, adoptate la New York la 15 noiembrie 2000, 
dar, până în anul 2006, nu a existat cadrul legal comprehensiv şi nici mecanismele concrete de 
verificare a implementării acestuia şi monitorizare a fenomenului traficului de persoane în ceea ce 

priveşte evoluţia acestuia, precum şi a 
asistenţei şi protecţiei acordate 
victimelor. Totodată, nu s-a nominalizat 
clar o instituţie centrală care să deţină un 
mandat puternic în acest scop.  
25. Una dintre etapele importante 
parcurse de România pentru reducerea 
fenomenului traficului de persoane o 
reprezintă înfiinţarea Agenţiei Naţionale 
împotriva Traficului de Persoane, 
amploarea înregistrată în ultimii ani 

reclamând o reacţie rapidă şi eficientă împotriva acestui fenomen. Agenţia coordonează, evaluează şi 
monitorizează la nivel naţional aplicarea politicilor în domeniul traficului de persoane de către 
instituţiile publice, precum şi a celor din domeniul protecţiei şi asistenţei acordate victimelor 
acestuia. 

• Hotărârea Guvernului nr. 1654/2006 pentru aprobarea Strategiei naţionale împotriva 
traficului de persoane 2006 – 2010. 

 
26. Strategia naţională se fundamentează pe  analiza următoarelor realităţi: traficul de persoane în 
contextul societăţii româneşti, în contextul internaţional, în contextul integrării europene, evoluţia 
fenomenului,  cauzele şi factori de risc. 
27. De asemenea, Strategia naţională prezintă cadrul instituţional, înregistrarea datelor şi studiul 
fenomenului, prevenirea şi nivelul de conştientizare a acestui fenomen, sistemul de condamnare a 
traficanţilor, resurse financiare ale sistemului anti-trafic, viziunea, scopul şi  principiile directoare ale 
acesteia.  
 
28. Totodată, prin Strategia naţională se constituie Sistemul Naţional Integrat de Monitorizare a 
fenomenului. 
29. Strategia naţională îşi propune, prin obiectivele strategice, să îmbunătăţească următoarele 
domenii de acţiune pentru reducerea traficului de persoane: coordonarea inter-instituţională; 
prevenirea traficului de persoane; protecţia, asistenţa şi reintegrarea socială a victimelor; combaterea 
traficului de persoane; cooperarea internaţională. 
 

• Hotărârea Guvernului nr. 1720/2006 pentru aprobarea Planului naţional de acţiune 
2006 – 2007 pentru implementarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane 
2006 – 2010. 

 
30. În vederea implementării Strategiei naţionale, a fost aprobat Planul naţional de acţiune 2006-
2007 pentru implementarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane. 
31. Metodele de îndeplinire şi evaluare a obiectivelor strategice definite în Strategia naţională sunt 
prezentate detaliat în cadrul Planului naţional de acţiune pentru implementarea acesteia. 

    „Când am ajuns acolo ne-au dus pe toate în camera unui 
hotel şi ne-au spus să aşteptăm acolo că va veni patronul. 
Mai târziu a venit un bărbat care ne-a spus că am fost 
vândute lui şi că acum fiecare trebuie să-şi plătească 
datoria, iar pentru asta trebuie să ne prostituăm. Iniţial toate 
am refuzat, dar ne-au bătut. Mai târziu au venit şi au luat 
patru dintre fete. Trebuia să mergem cu opt sau chiar 
doisprezece clienţi, câţi vroiau ei. Ne dădeau să bem alcool 
şi tot felul de pastile.  O dată una dintre noi a încercat să 
sune acasă de pe mobilul unui client. A fost cumplit bătută 
după aceea.” 
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32. Planul naţional de acţiune stabileşte obiective specifice, activităţi, responsabili, termen de 
realizare şi indicatori de evaluare pentru obiectivele strategice prevăzute în Strategia naţională.  
 
1.2.2.2. Acte normative naţionale şi prevederi speciale cu referire la traficul de copii, drepturile 
copilului şi lupta împotriva oricărei forme de exploatare a copiilor  
 

• Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului 
 
33. Legea nr. 272/2004 integrează ansamblul principiilor şi prevederilor cuprinse atât în Convenţia 
ONU referitoare la drepturile copilului, cât şi în alte convenţii şi tratate internaţionale asumate de 
România în acest domeniu. Legea stabileşte aria de reglementare la nivelul întregii populaţii de copii, 
atât copii cetăţeni români aflaţi în ţară sau în străinătate, cât şi copii fără cetăţenie română, aflaţi pe 
teritoriul ţării în situaţii de urgenţă sau solicitanţi ai statutului de refugiat. Prin acest act normativ, se 
stipulează responsabilităţile părinţilor, ale comunităţilor locale şi ale statului şi sunt puse bazele 
cooperării interinstituţionale pentru respectarea, în toate circumstanţele, a drepturilor copilului şi a 
prevalenţei interesului superior al copilului în toate deciziile care privesc copilul. Articolul 100 
precizează misiunea specifică şi rolul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului în 
cadrul cooperării interinstituţionale în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului, 
respectiv: monitorizarea respectării principiilor şi drepturilor stabilite de această lege şi de Convenţia 
Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, ratificată prin Legea nr. 18/1990, 
precum şi coordonarea şi controlul activităţii de protecţie şi promovare a drepturilor copilului.  
34. Legea nr.  272/2004 este structurată pe 13 capitole, primul conţinând dispoziţii generale şi 
definiţii, ultimul, dispoziţii finale şi tranzitorii, iar restul capitolelor privesc drepturile copilului şi 
protecţia specială a copiilor aflaţi în diverse situaţii de dificultate. Actul normativ include dispoziţii 
speciale destinate problematicii traficului de copii, iar Capitolul VI este destinat în exclusivitate 
reglementărilor privind protecţia copilului împotriva abuzului, neglijării, exploatării de orice fel, 
răpirii şi oricăror forme de traficare. În mod specific, sunt stipulate: 

 dreptul copiilor de a fi protejaţi împotriva transferului ilicit şi al nereturnării lor la 
reprezentanţii legali, împotriva încheierii de adopţii naţionale sau internaţionale în alte 
scopuri decât în interesul superior al copilului, împotriva exploatării şi violenţei sexuale, 
precum şi împotriva oricărei forme de exploatare sau traficare; 

 responsabilităţile MIRA, ANPDC şi MEdCT în efectuarea demersurilor necesare pentru 
adoptarea tuturor măsurilor legislative, administrative şi educative destinate asigurării 
protecţiei efective a copiilor împotriva oricărei forme de trafic intern sau internaţional, în 
orice scop şi sub orice formă, inclusiv de către propriii părinţi;  

 dreptul copiilor aflaţi în străinătate, neînsoţiţi de părinţi sau de un alt reprezentant legal 
ori care nu se afla sub supravegherea legală a unor persoane, de a se reîntoarce în cel mai 
scurt  timp posibil alături de reprezentanţii lor legali, precum şi responsabilităţile 
misiunilor diplomatice şi consulare ale României în străinătate, ale MIRA şi ale ANPDC 
în realizarea  

            „(...) Un pas important l-a constituit Proiectul 
„Coordonarea victimelor-martor în procesul penal”,  lansat 
în noiembrie 2006 şi implementat de către Agenţia Naţională 
Împotriva Traficului de Persoane în parteneriat cu 
Inspectoratul General al Poliţiei Române, Inspectoratul 
General al Poliţiei de Frontieră Române, Direcţia de 
Investigare a Infracţiunilor de Crimă Organizată şi Terorism 
şi Ambasada SUA la Bucureşti. Până la sfârşitul anului 
2006, prin intermediul Centrelor Regionale Împotriva 
Traficului de Persoane ale ANITP, au beneficiat de asistenţă 
în procesele penale 26 victime ale traficului de 
persoane.(...)” (Raportul Departamentului de Stat al SUA, 
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 acestui drept;  
 obligaţia părinţilor/altor 

reprezentanţi legali, a 
autorităţilor publice şi a 
organismelor private de a lua 
toate măsurile 
corespunzătoare pentru a 
facilita readaptarea 
psihologică şi reintegrarea socială a oricărui copil care a fost victima oricărei forme de 
neglijare, exploatare sau abuz, de tortură sau pedepse ori tratamente crude, inumane sau 
degradante, precum şi  

 obligaţia asigurării condiţiilor necesare pentru ca readaptarea şi reintegrarea să favorizeze 
sănătatea, respectul de sine şi demnitatea copilului.  

  
35. Prevederile Legii 272/2004 sunt completate de precizări normative şi de planuri naţionale de 
acţiune, legiferate prin hotărâri ale guvernului, în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de 
copii, abuzului şi exploatării sexuale a copiilor în scopuri comerciale şi exploatării copiilor prin 
muncă, respectiv :  
 

• Hotărârea Guvernului nr. 1295/2004 privind aprobarea Planului naţional de acţiune 
pentru prevenirea şi combaterea traficului de copii 

 
36. Planul naţional de acţiune aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1295/2004 urmăreşte reducerea 
fenomenului traficului de copii şi stabileşte obiective şi măsuri guvernamentale pentru perioada 
2004–2007,  în următoarele domenii de acţiune: 

 evaluare, analiză, cercetare; 
 prevenire; 
 combaterea traficului de copii; 
 îmbunătăţirea cadrului legislativ;  
 protecţia, reabilitarea şi reintegrarea socială a victimelor;  
 dezvoltarea capacităţii instituţionale a organismelor relevante în materie.   

37. De asemenea, în baza acestui act normativ a fost constituit – în subordinea Grupului 
interministerial pentru coordonarea şi evaluarea activităţii de prevenire şi combatere a traficului de 
persoane - Subgrupul de lucru pentru coordonarea şi evaluarea activităţii de prevenire şi combatere 
a traficului de copii. Misiunea Subgrupului este de a asigura punerea în aplicare a Planului naţional 
de acţiune. Coordonarea metodologică şi secretariatul Subgrupului sunt asigurate de către Autoritatea 
Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului (art. 2, HG nr. 1295/2004). 
 

• Ordinul comun nr. 123-429/2004 al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi 
Adopţie şi al Ministerului Administraţiei şi Internelor, publicat în Monitorul Oficial 1150 
din 6 decembrie 2004, stabileşte (cf. art. 2, alin.2 al HG 1295/2004) Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a Subgrupului. 

 

38. Subgrupul este constituit la nivel de experţi din reprezentanţi ai ministerelor şi altor instituţii ale 
administraţiei centrale cu atribuţii în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi al prevenirii şi comb 

aterii traficului de persoane, componente ale Grupului interministerial, respectiv: Autoritatea 
Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului, Ministerul Internelor si Reformei Administraţiei,  
Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului,  
Ministerul Justiţiei,  Ministerul Sănătăţii,  Ministerul Afacerilor Externe. La lucrările Subgrupului 
participă cu regularitate, alături de membrii permanenţi ai acestuia, reprezentanţi ai organizaţiilor 
neguvernamentale şi ai organismelor internaţionale implicate în domeniu (UNICEF, ILO, IOM) ; în 
funcţie de tematica şedinţelor, sunt invitaţi şi reprezentanţi ai diverselor autorităţi sau instituţii 
publice, altele decât cele reprezentate prin membrii permanenţi. 

iunie 2007) 
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• Hotărârea Guvernului nr. 1443/2004 privind metodologia de repatriere a copiilor români 

neînsoţiţi aflaţi pe teritoriul altui stat şi asigurarea măsurilor de protecţie specială în favoarea 
acestora.  

 
39. Acest act normativ stabileşte condiţiile şi termenii colaborării interinstituţionale în vederea 
facilitării protecţiei de urgenţă, pe teritoriul statelor gazdă, a copiilor români neînsoţiţi, ca posibile 
victime ale neglijării, abuzului, exploatării sau traficării, a repatrierii acestora în condiţii de securitate 
şi a asigurării măsurilor de protecţie, de reabilitare şi de reintegrare socială necesare.  
 

• Hotărârea Guvernului nr. 1504/2004 privind aprobarea Planului naţional de acţiune pentru 
prevenirea şi combaterea abuzului sexual asupra copilului şi a exploatării sexuale a copiilor 
în scopuri comerciale 

 
40. Acest act normativ a fost elaborat în baza convenţiilor internaţionale în domeniu, la care 
România este parte, precum şi ca urmare a angajamentelor asumate prin semnarea Declaraţiei şi a 
Planului Mondial de Acţiune de la Stockholm (1996) şi a Declaraţiei Globale de la Yokohama pentru 
eliminarea exploatării sexuale a copiilor în scopuri comerciale (2001). 
 

• Hotărârea Guvernului nr. 1769/2004 privind aprobarea Planului naţional de acţiune pentru 
eliminarea exploatării copiilor prin munca.  

 
41. Hotărârea a fost elaborată în baza Convenţiei ILO nr. 182/1999, ratificată prin Legea 203/2000. 
 
 
1.2.2.3. Alte instrumente legislative naţionale cu referire la traficul de persoane 

• Legea nr. 211/2004 privind 
unele măsuri pentru asigurarea 
protecţiei victimelor 
infracţiunilor. 

 
42. Legea 211/2004 este unul dintre 
principalele acte normative care au 

legătură cu domeniul traficului de persoane. Legea instituie patru categorii de măsuri, care se 
adresează în mod direct nevoilor victimei (printre care şi victimele infracţiunilor prevăzute în Legea 
nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane): 

1. informarea victimelor infracţiunilor cu privire la drepturile lor;  
2. consilierea psihologică;  
3. asistenţa juridică gratuită;  
4. compensarea financiară de către stat a victimelor unor infracţiuni. 

43. Legea nr. 211/2004 se referă în mod expres la consilierea psihologică care se acordă victimelor 
infracţiunilor prevăzute în Legea nr.678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de 
persoane. Mecanismul instituţional prin care se asigură consilierea psihologică a victimelor este 
reprezentat de serviciile de probaţiune şi protecţia victimelor care funcţionează pe lângă tribunale. În 
cadrul acestor servicii, consilierea psihologică se asigură, în mod gratuit, pentru o perioadă de cel 
mult 3 luni, iar în cazul victimelor care nu a împlinit vârsta de 18 ani, pe o perioadă de cel mult 6 
luni. Desigur, servicii pentru consilierea psihologică a victimelor infracţiunilor şi pentru asigurarea 
altor forme de asistenţă a acestora pot fi constituite şi de organizaţiile neguvernamentale, 
independent sau printr-un parteneriat cu autorităţile administraţiei publice. În acest scop, 
organizaţiile neguvernamentale pot beneficia, în condiţiile legii, de subvenţii din bugetul de stat.   
44. Asistenţa juridică gratuită se acordă, în primul rând, victimelor directe ale infracţiunilor, dar şi 
victimelor indirecte ale unor infracţiuni grave (soţul, copiii şi cei aflaţi în întreţinerea victimelor 
directe decedate prin săvârşirea infracţiunilor). Aceste măsuri de acordare a asistenţei juridice 
gratuite se adaugă celor din dreptul comun, unde se prevede cu caracter de regulă generală că în 

      „Eram ţinute ca animalele, fără nici un fel de 
exagerare. Nu aveam nici măcar posibilitatea de a ne 
spăla. Nu aveam nici măcar suficientă apă de băut, fără 
să mai zic de mâncare. Eram o dată pe zi hrăniţi, doar o 
dată şi prost.” 
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cazul în care este necesară acordarea asistenţei juridice, iar persoana în cauză nu are un apărător ales 
şi nici mijloace materiale pentru a-şi putea procura o apărare calificată, instanţa va declanşa 
procedura de desemnare a unui apărător din oficiu, care va acorda asistenţă juridică gratuită. 
45. Mecanismul cel mai important de protecţie a victimelor prevăzut în proiect priveşte compensarea 
financiară de către stat a victimelor. Legea stabileşte mai multe categorii de condiţii pentru 
acordarea compensării financiare a victimelor directe şi indirecte ale infracţiunilor menţionate, 
printre care şi sesizarea organelor de urmărire penală cu privire la săvârşirea infracţiunii, în anumite 
termene prevăzute în proiect, având în vedere faptul că raţiuni de echitate impun compensarea 
financiară a victimelor care îşi aduc o minimă contribuţie pentru constatarea la timp a infracţiunilor 
(victimele care nu au împlinit vârsta de 18 ani şi cele puse sub interdicţie nu au obligaţia de a sesiza 
organele de urmărire penală cu privire la săvârşirea infracţiunii). Legea reglementează şi posibilitatea 
acordării unui avans din compensarea financiară pentru victimele infracţiunilor aflate într-o situaţie 
financiară precară. Victimele traficului de persoane nu sunt prevăzute explicit printre categoriile de 
victime îndreptăţite la compensare financiară. Ele pot beneficia de această măsură doar dacă sunt, în 
acelaşi timp, victime ale infracţiunilor pentru care această lege stabileşte dreptul la compensaţie 
financiară. 

 
• Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală  

 
46. Aceasta conţine dispoziţii privitoare la diverse forme de cooperare judiciară internaţională în 
materie penală, cum ar fi: 

 extrădarea; 
 predarea în baza unui mandat european de arestare; 
 transferul de proceduri în materie penalã; 
 recunoaşterea şi executarea hotãrârilor în materie penalã; 
 transferarea persoanelor condamnate; 
 comisiile rogatorii; 
 înfãţişarea martorilor, experţilor şi a persoanelor urmãrite; 
 notificarea actelor de procedură care se întocmesc ori se depun în procesul 

penal; 
 cazierul judiciar. 

 
• Legea nr. 508/2004 privind organizarea şi funcţionarea 

Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de 
Criminalitate Organizată şi Terorism în cadrul 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie 

 
47. Prin aceast act normativ se înfiinţează, ca structura specializatã 
în combaterea infracţiunilor de criminalitate organizatã şi terorism 
a Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de 
Criminalitate Organizatã şi Terorism, în cadrul Ministerului Public, prin reorganizarea Secţiei de 
combatere a criminalitatii organizate şi antidrog şi a structurilor sale teritoriale. Legea stipulează 
atribuţiile, structura şi competenţa DIICOT. 
  

• Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate 
 
48. Această lege reglementeazã mãsuri specifice de prevenire şi combatere a criminalitătii organizate 
la nivel naţional şi internaţional. Sunt definite sintagmele de grup infracţional organizat şi infracţiune 
gravă, unde la punctul 12 sunt amintite infracţiunile privind traficul de persoane şi infracţiuni în 
legătură cu traficul de persoane. 
 

• Legea 682/2002 privind protecţia martorilor  
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49. Legea stabileşte măsurile de protecţie a datelor de identificare a martorilor, inclusiv a 
domiciliului. Conform acestei legi, un martor poate fi audiat sub altă identitate, inclusiv prin 
mijloace tehnice corespunzătoare care permit ca acesta să nu fie prezent în sala în care are loc 
judecarea cauzei. De asemenea, sunt prevăzute măsuri de protecţie prin supravegherea locuintei sau 
asigurarea unei alte reşedinte.  
 

• Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale  
 
50. Obiectul prezentei legi îl constituie garantarea accesului efectiv, în mod deosebit al tinerilor, la 
drepturi elementare şi fundamentale, cum sunt: dreptul la un loc de muncă, la o locuinţă, la asistenţă 
medicalã, la educaţie, precum şi instituirea unor mãsuri de prevenire şi combatere a marginalizării 
sociale şi mobilizarea instituţiilor cu atribuţii în domeniu. 
Marginalizarea socialã, în sensul prezentei legi, se defineşte prin poziţia socialã periferică, de izolare 
a indivizilor sau grupurilor cu acces limitat la resursele economice, politice, educaţionale şi 
comunicaţionale ale colectivitãţii; ea se manifestă prin absenţa unui minimum de condiţii sociale de 
viaţă. 
 

• Legea nr. 47 din 2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială 
 
51. Legea reglementeazã organizarea, funcţionarea şi finanţarea sistemului naţional de asistenţa 
socialã în România. Sistemul naţional de asistenţă socialã reprezintã ansamblul de instituţii şi 
mãsuri prin care statul, prin autoritãţile administraţiei publice centrale şi locale, colectivitatea localã 
şi societatea civilã intervin pentru prevenirea, limitarea sau înlãturarea efectelor temporare ori 
permanente ale unor situaţii care pot genera marginalizarea sau excluziunea socialã a persoanei, 
familiei, grupurilor ori comunitãţilor. Asistenţa socialã, componentă a sistemului naţional de 
protecţie socialã, cuprinde serviciile sociale şi prestaţiile sociale acordate în vederea dezvoltãrii 
capacitãţilor individuale sau colective pentru asigurarea nevoilor sociale, creşterea calitãţii vieţii şi 
promovarea principiilor de coeziune şi incluziune socialã. 
 

• Legea 416/2001 privind venitul minim garantat 
 
52. În conformitate cu această lege, familiile şi persoanele singure, cetãţeni romani, au dreptul la un 
venit minim garantat ca formă de asistenţă socialã. Venitul minim garantat se asigură prin acordarea 
ajutorului social lunar, în condiţiile prevãzute de prezenta lege. Instituirea venitului minim garantat 
se întemeiazã pe principiul solidaritãţii sociale. 
 
1.3. Etapele fenomenului traficului de persoane 
 
53. Chiar dacă fiecare dintre cazurile de trafic de persoane este unic şi prezintă caracteristici 
individuale, majoritatea lor manifestă acelaşi tipar: persoanele sunt recrutate sau răpite în ţările de 
origine, sunt transportate prin regiunile de tranzit şi apoi exploatate în ţările de destinaţie8. 
Intervenţia în oricare dintre etapele menţionate poate întrerupe acest ciclu, eliminând astfel, riscul ca 
persoana respectivă  să fie traficată/ retraficată. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Traficul de persoane: modele globale, 2006, UNODC. 
 

 RECRUTARE                                
 ameninţarea/constrângerea victimelor 
 răpirea victimelor 
 promisiuni false făcute de traficanţi victimelor 
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Fig.1. Etapele procesului de trafic de persoane (după UNODC, 2006) 

 
1.3.1. Recrutarea victimelor 
 
54. Principalele modalităţi de atragere a potenţialelor victime în procesul traficului de persoane sunt: 

 înşelarea potenţialelor victime prin promisiuni de muncă legală sau de intrare legală în ţară, 
de către traficanţi; 

 manipulare emoţională, tehnică mai nou folosită, prin care traficanţii asimilaţi unor lover 
boys, atrag victimele, ademenindu-le cu cadouri, bani, excursii, în final, ajungând să cadă în 
capcana întinsă de aceştia. 

 constrângerea şi ameninţarea potenţialelor victime de către traficanţi; 
 răpirea şi sechestrarea. 

55. Contactul traficanţilor cu viitoarele victime poate fi stabilit în următoarele situaţii: 
 direct cu potenţiala victimă în discoteci, baruri, cazinouri; 
 prin intermediul familiei, prietenilor sau cunoştinţelor potenţialei victime; 
 prin publicarea de anunţuri în ziare sau pe internet, de către traficanţi. 

56. Potenţialele victime sunt atrase de cele mai multe ori prin promisiuni ce nu vor fi niciodată 
respectate, prin prezentarea unor modele de reuşită în viaţă sau prin folosirea şantajului. Cele mai 
multe oferte venite din partea traficanţilor se referă la: 

 oferte false de muncă în străinătate, în restaurante, hoteluri, ajutor în gospodărie, educatoare, 
îngrijitoare, secretară, dansatoare, cântăreaţă etc. Sunt accentuate câştigurile financiare, chiar 
dacă oferta de muncă nu implică o muncă calificată; 

 invitaţii pentru vizite particulare; 
 căsătorie etc. 

57. Persoanele cunoscute că au practicat prostituţia sunt recrutate prin următoarele metode: 
 cumpărarea de la alţi proxeneţi; 
 prezentarea unor posibilităţi mai avantajoase de câştig; 
 prezentarea unor activităţi în cluburi private, săli de masaj etc. 

 

1.3.2. Transportul  
 
58. Transportul presupune deplasarea victimei de către traficanţi, din locul de origine către locul de 
destinaţie, unde va avea loc exploatarea. În această etapă victimele nu realizează situaţia în care se 
află, deoarece traficanţii nu se manifestă, de regulă, abuziv cu ele. Există două situaţii posibile de 
transport a victimelor, fie în interiorul ţării de origine de la o localitate la alta, fără trecerea frontierei 

TRANSPORT                                  
 calea aeriană - avion 
 calea maritimă - vapor, bac 
 calea terestră -  tren, autovehicule, mersul pe jos 

 

EXPLOATARE                               
 exploatare sexuală  
 muncă forţată în activităţi casnice, agricultură, fabrici etc 
 cerşetorie 
 prevalarea de organe 
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de stat, fie din ţara de origine către o altă ţară de destinaţie. Trecerea frontierei spre ţara de destinaţie 
se realizează cu ajutorul traficanţilor şi poate fi: 

legală - în acest caz victima posedă documentele legale şi sunt întrunite condiţiile legale de 
trecerea frontierei. Transportul se realizează, de regulă, prin intermediul unor agenţii de turism sau 
cu autoturisme închiriate; 

ilegală - victima nu posedă documente legale şi nu sunt întrunite condiţiile legale de trecere a 
frontierei. Traficanţii vor utiliza  documente false sau vor solicita ajutorul călăuzelor, în scopul 
traversării ilegale a frontierei. 

 
59. Din perspectiva transportării 
victimelor traficului de persoane, ţările 
pot fi clasificate în:  
 ţări de origine - reprezintă ţările 
de provenienţă, unde sunt recrutate 
victimele; 
 ţări de tranzit - desemnează 
ţările pe teritoriul cărora sunt transportate 
victimele, din ţările de origine către ţările 
de destinaţie; 
 ţări de destinaţie  -  reprezintă 
ţările unde are loc exploatarea victimelor9.  
60. Ţările de destinaţie pentru majoritatea victimelor din România sunt Albania, Belgia, Bosnia 
Herţegovina, Germania, Grecia, Italia, Olanda, Turcia, Marea Britanie, Austria, Bulgaria, Cipru, 
Franţa, Ungaria, Israel, Polonia, Slovenia, Spania, Macedonia10. Potrivit datelor furnizate de IGPR, 
cele mai multe dintre victimele identificate în anul 2006 au fost traficate în: Spania, Italia, Germania, 
Franţa, Grecia, Austria, Portugalia şi Turcia. 
61. România constituie ţară de tranzit şi ţară de destinaţie pentru victimele provenite din Ucraina şi 
Moldova. România este raportată ca ţară de tranzit pentru victimele traficate din Moldova, Federaţia 
Rusă şi Ucraina către Europa de Vest, în particular către Italia, Grecia şi, de asemenea, către Albania, 
Bosnia Herţegovina, Macedonia şi Turcia11.  

 

1.3.3. Exploatarea  
 
62. Aceasta este etapa în care victimele conştientizează situaţia gravă în care se află: documentele le 
sunt reţinute, sunt sechestrate, ameninţate, controlate, supravegheate şi supuse diverselor tipuri de 
violenţă de către traficanţi.  
63. În această etapă victimele sunt controlate de către traficanţi prin diferite mijloace şi numeroase 
drepturi le sunt încălcate. Enumerăm câteva dintre drepturile care le sunt încălcate şi acţiunile care 
sunt întreprinse de traficanţi pe perioada exploatării: 

 lipsirea de libertate de mişcare prin sechestrarea în locuri izolate sau bine păzite; 
- confiscarea documentelor de identitate şi/sau de călătorie; 
- lipsirea de posibilitatea de a comunica cu alte persoane, prin confiscarea şi interzicerea 

accesului la mijloacele de comunicare; 
- afectarea integrităţii fizice şi psihice a victimei prin: cazarea în condiţii inumane, 

refuzarea îngrijirilor medicale, supunerea la un program de muncă supraîncărcat, 
epuizare fizică şi psihică, folosirea diverselor forme de abuz fizic şi psihic, supunerea la 
diferite forme de violenţă; 

- ameninţarea victimei cu represalii asupra propriei familii, dacă  aceasta va încerca să 
fugă sau să denunţe traficanţii; 

- constrângerea victimei sub pretextul datoriilor avute faţă de traficanţi. 

                                                 
9 Traficul de persoane: paternuri globale, 2006, UNODC. 
10 Raportului Anual al Departamentului de Stat al SUA referitor la traficul de persoane, 2006. 
11 Traficul de persoane: paternuri globale, 2006, UNODC. 

[...] Un poliţist mi-a spus că dacă vin în centru, o să poată să 
mă ajute şi mi l-a recomandat pe domnul M.R. şi pe doamna 
G.C., ca să pot să îmi rezolv probleme, să îmi limpezesc 
mintea, ca să pot să discut despre problemele mele [...]. Mi-a 
rezolvat şi actele până acum. Cei de la poliţie mi-au dat o 
ideea să mă gândesc şi totuşi este bine[...]. Înainte să vin aici  
îi spuneam mamei că nu vreau să vin, pentru că o să stau tot 
timpul închisă, că nu o să pot vorbi la telefon, că nu o să pot 
să trimit o scrisoare, mă rog chestii dintre acestea. Însă M.R. 
mi-a explicat că dacă nu îmi place pot să plec.” (victima 
R.T., 20 ani, asistenţă în regim rezidenţial) 
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64. Principalele efecte psihologice ale exploatării asupra victimei sunt: şoc şi frică, dezorientare şi 
confuzie, resemnare, încercări de a evita retrăirea traumei prin minimalizarea experienţei, tendinţă de 
izolare, sentimente de neajutorare, panică şi pierderea controlului, frică pentru ceea ce ar putea să-i 
ofere viitorul12. 

 

1.3.4. Alte aspecte privind procesul 
complex al traficării victimelor 

 
65. Pe perioada exploatării, victima poate 
fi vândută sau revândută către alţi 
traficanţi. Transferul poate  
avea loc în ţările de destinaţie sau de 
tranzit, fără ştirea victimelor care devin 
“proprietatea” unor patroni. Victimele 
intră într-un ciclu al falselor datorii şi cei 
care le cumpără pretind că trebuie să-şi 
recupereze  
banii din “munca” lor. În momentul în 
care victima reuşeşte să-şi plătească 
„datoria”, urmează o revânzare către un 

alt “patron” care, la rândul său, pretextează că îşi recuperează suma plătită. 
66. În  unele  cazuri, cu   ajutorul  unor clienţi, al  poliţiei   sau   profitând   de   neatenţia  celor  care   
le  
supraveghează, victimele reuşesc să evadeze din situaţia de trafic. Dacă exploatarea a avut loc pe 
teritoriul altui stat decât cel de provenienţă, victima este repatriată cu sprijinul unor organizaţii 
neguvernamentale internaţionale sau al ambasadelor/ consulatelor, fiindu-le eliberate documente de 
călătorie. 
67. Identificarea constituie elementul cheie în ajutorarea persoanelor traficate, însă foarte puţine 
victime sunt identificate (UNODC, 2005). Victima identificată este persoana care, prin mijloace 
formale sau informale a fost identificată ca fiind cuprinsă într-un proces de trafic, indiferent dacă 
acceptă să coopereze sau nu cu autorităţile pentru identificarea traficanţilor13.  
68. Identificarea poate avea loc prin operaţiunile poliţiei, prin extrădare sau repatriere şi prin auto-
sesizare. Identificarea se poate realiza pe cale: 

 formală - prin sesizarea poliţiei de către victimă sau familia acesteia, prin intervenţii ale 
poliţiei, prin cooperarea internaţională dintre diverse organizaţii. Sesizarea poliţiei de către 
victimă are loc în foarte puţine dintre cazuri, iar acest fapt se poate explica prin sentimentele de 
teamă ale victimei, cu privire la represaliile din partea traficanţilor, ce pot urma sesizării; 

 informală - prin intermediul interviului, atunci când sunt sesizate încălcări ale unor drepturi 
fundamentale. 

69. După identificare, victima poate beneficia de asistenţă şi protecţie din partea instituţiilor 
guvernamentale şi a organizaţiilor naţionale sau internaţionale neguvernamentale. Putem preciza că 
lipsa suportului social, cât şi stigmatizarea socială a victimei pot conduce la situaţia de retraficare. 
 
1.4. Factorii favorizanţi ai fenomenului 
 
70. Există o serie de factori care favorizează extinderea traficului de persoane. Aceşti factori pot fi 
grupaţi pe următoarele niveluri: 

 
Nivel macro-social 

                                                 
12 O examinare generală a suportului psihologic şi a serviciilor oferite victimelor traficate, 2003, OIM. 
13 Primul raport anual asupra victimelor traficului în Sud-Estul Europei, 2003, OIM. 

    
             „ (...) Protecţia victimelor este poate domeniul în 
care s-au înregistrat cele mai mari progrese, comparativ cu 
anul 2005. Elementul definitoriu care a contribuit la aceasta a 
fost rapida dezvoltare a Agenţiei Naţionale Împotriva 
Traficului de Persoane şi operaţionalizarea centrelor sale 
regionale. 
Structurile teritoriale ale ANITP au în responsabilitate, pe 
lângă alte atribuţii, „implementarea proiectului coordonarea 
victimei-martor în procesul penal, precum şi în identificarea 
şi referirea victimelor către adăposturile guvernamentale şi 
cele ale organizaţiilor neguvernamentale.(...)” 
(Raportul Departamentului de stat al SUA, iunie 2007) 
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 Sărăcia; 
 Dezorganizarea socială; 
 Şomajul; 
 Dezvoltarea migraţiei internaţionale pentru muncă; 
 Sistemul insuficient dezvoltat de depistare şi control al traficului de persoane; 
 Politica socială ineficientă:  

– alocarea bugetară insuficientă pentru programele privind excluziunea socială şi 
combaterea traficului de persoane; 

– lipsa serviciilor de asistenţă socială comunitară de prevenţie;  
– lipsa de oportunităţi pentru tinerii care părăsesc sistemul de asistenţă socială; 
– lipsa/ insuficienţa unor programe educaţionale relevante. 

 

Nivel comunitar 

 Sărăcia; 
 Poziţionarea geografică a comunităţii în apropierea frontierelor; 
 Existenţa în comunitate a unor cazuri precedente de muncă în străinătate, care sunt cunoscute 
ca poveşti de succes; 

 Lipsa oportunităţilor de muncă. 
 Credinţa că : „nu mi se poate întâmpla tocmai mie!” 

  
Nivel familial 

 Dezorganizarea socială a familiei; 
 Relaţiile deficitare şi conflictuale; 
 Comportamentele deviante: alcoolismul, violenţa domestică; 
 Lipsa de informare; 
 Lipsa de acces la serviciile şi programele de asistenţă socială disponibile.  

 

Nivel individual 

 Capitalul uman scăzut; 
 Vârsta, deoarece s-a constatat că cele mai multe victime ale traficului fac parte din categoria de 
vârstă 18-25 ani, conform situaţiei victimelor asistate, înregistrate la nivelul ANITP, în anul 
2006; 

 Sexul, deoarece victimele traficului de sex feminin predomină în situaţia statistică a victimelor 
identificate şi asistate pe anul 2006, înregistate la nivelul ANITP şi a raportării IGPR-ului 
privind situaţia victimelor identificate. 

 Discrepanţa dintre nivelul aşteptărilor şi resursele individului pentru atingerea acestora prin 
mijloace legitime; 

 Lipsa de informare. 
 

“G.R. a pornit maşina şi ne-am deplasat la locuinţa 
acestuia, spunându-mi că o să vină vecina mea după 
mine. Aici am aflat că am fost cumpărată de vecina mea 
şi în continuare am fost ţinută împotriva voinţei mele, 
acesta abuzând sexual de mine. Într-o dimineaţă, în 
jurul orei 05.00, am fugit din locuinţa unde eram 
sechestrată şi am solicitat sprijinul unei cunoştinţe 
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pentru a merge la poliţie să depun plângere. După ce 
am depus plângerea, am fost sfătuită să locuiesc la o 
altă adresă pentru a preîntâmpina o eventuală căutare 
a lui G.R. Am mers la locuinţa cunoştinţei mele şi după 
circa o oră au sosit G.R., fratele acestuia şi vecina mea 
care au intrat cu forţa în casă, de unde m-au luat şi   m-
au urcat forţat în maşina lor. Am fost dusă în aceeaşi 
locuinţă de unde am fugit şi am fost ameninţată că mă 
vor distruge dacă voi încerca să fug din nou.” 



 24

 
 

Capitolul 2 
 Situaţia traficului de persoane în România 

 
71. Fenomenul traficului de persoane a devenit tot mai vizibil în România şi a luat amploare 
începând cu anul 1990. Poziţia geografică a României, în Sud-Estul Europei, situarea în apropierea 
rutelor principale de trafic de persoane dintre Asia şi Europa de Vest, precum şi trecerea de la o 
societate restrictivă, aşa cum a fost sistemul socialist, la o societate democratică, ce a favorizat 
circulaţia liberă peste frontiere, au permis apariţia şi dezvoltarea fenomenului traficului de persoane. 
Unul dintre efectele tranziţiei prelungite a fost scăderea calităţii vieţii. Pe fundalul sărăciei, lipsei de 
perspective, multe persoane ajung în situaţia de a accepta promisiuni false, devenind astfel victime 
ale traficului de persoane. România este citată în principal ca ţară de origine şi de tranzit14. Situaţia 
României nu este singulară în regiune. Şi în alte ţări din Sud–Estul Europei victimele sunt recrutate 
şi ajung să fie exploatate în alte state, cu precădere din Vestul Europei. 
72. Traficul de fiinţe umane este un fenomen global ce afectează persoanele indiferent de vârstă şi 
sex, neexistând un profil exact al victimelor acestuia. Datorită naturii clandestine a fenomenului, a 
dificultăţilor de identificare a victimelor şi a reticenţei acestora de a raporta autorităţilor, statisticile 
nu reflectă dimensiunea reală a fenomenului.  

 
73. În România, principala modalitate de identificare a victimelor este reprezentată de acţiunile 
întreprinse de către IGPR şi IGPF, prin intermediul structurilor subordonate. Situaţia statistică a fost 
centralizată până la sfârşitul anului 2006 de către Direcţia Generală de Combatere a Criminalităţii 
Organizate din cadrul IGPR şi, respectiv, IGPF. Conform acestor surse, situaţia victimelor 
identificate în anul 2006 este următoarea: 

 

Distribuţia victimelor identificate în anul 2006, în funcţie de sex şi vârstă
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Fig. 2 Distribuţia victimelor identificate în anul 2006 de către structurile specializate ale poliţiei  
(după DGCCO şi IGPF, 2007) 

 
74. Din totalul victimelor identificate la nivel naţional în anul 2006, cel mai numeros segment este 
constituit de către femei cu vârsta cuprinsă între 18-25 de ani, reprezentând un procent de 43,85% 
din totalul victimelor identificate de către structurile specializate ale poliţiei. Această categorie este 
urmată de cea a femeilor cu vârsta mai mare de 25 de ani, de bărbaţi cu vârsta peste 25 de ani şi cea a 
fetelor cu vârsta cuprinsă între 14-17 de ani (a se vedea anexa 1).  
 
                                                 
14 Raportului Anual al Departamentului de Stat al SUA referitor la traficul de persoane, 2007. 
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Distribuţia victimelor identificate în anul 2006,  în funcţie  de tipul 
exploatării

27,31%

8,01% 1,18%

63,50%

Exploatare sexuală Exploatare prin muncă Cerşetorie Alte forme

 
Fig. 3 Distribuţia victimelor identificate în anul 2006, în funcţie de tipul exploatării  

(după DGCCO şi IGPF, 2007) 
 

75. În anul 2006, din totalul victimelor identificate de către structurile specializate ale poliţiei, 63.5% 
dintre victimele identificate au fost traficate în scopul exploatării sexuale, 27,31%  in scopul 
exploatării prin muncă, 8,01% pentru cerşetorie, iar 1,18% au fost exploatate prin alte forme.  
 
76. În continuare, este prezentată evoluţia numărului de victime ale traficului de persoane identificate 
de către structurile de poliţie implicate în combaterea traficului de persoane în perioada 2004-2006: 

 

 
Fig. 4 Evoluţia numărului de victime  identificate de către structurile de poliţie în perioada 2004-2006  

(după DGCCO şi IGPF, 2007) 
  
Se poate observa că în anul 2006 a fost înregistrată o scădere a numărului victimelor traficului de 
persoane identificate de Poliţie faţă de 2005.  
  
77. Potrivit datelor furnizate de către IGPR, în anul 2006, cele mai multe dintre victime au fost 
identificate ca provenind din regiunile de dezvoltare N-E şi N-V. Astfel, din totalul de 1777 victime 
identificate, 19,92%  au fost din regiunea de dezvoltare N-E, 17,61% din N-V, 15,87% din Sud 
Muntenia, 14,58% din S-E, 9,9% din Centru, 8,67% din S-V Oltenia, 7,6% din regiunea de 
dezvoltare Bucureşti şi 5,85% din Banat. 
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Distribuţia victimelor identificate de către structurile IGPR în anul 
2006, în funcţie de regiunea de dezvoltare 

19,92%

14,58%

15,87%
8,67%5,85%

17,61%

9,90% 7,6%

N-E S-E Sud Muntenia S-V Oltenia Banat N-V Centru Bucureş ti 
 

Fig. 5 Distribuţia victimelor identificate de către structurile IGPR în anul 2006, în funcţie de regiunea de dezvoltare din 
care proveneau (după DGCCO, 2007) 

 
78. Dacă în anul 2006, comparativ cu anul 2005, s-a înregistrat o scădere cu 21,02% a numărului de 
victime identificate de către IGPR, în regiunile de dezvoltare N-E şi N-V s-a înregistrat o creştere cu 
6,31%, respectiv 12,59%15. Astfel, în anul 2006, la nivelul regiunilor de dezvoltare, numărul de 
victime identificate a scăzut cu: 19,38% în Banat, 28,25% în S-E, 29,68% în Sud Muntenia, 33,83% 
în Centru, 37,9% în S-V Oltenia şi 42,31% în Bucureşti. 
  
79. Conform datelor furnizate de către IGPR, se constată că în anul 2006 principalele ţări de 
destinaţie pentru exploatarea victimelor traficului de persoane sunt statele Uniunii Europene. Astfel, 
din totalul de 1777 victime identificate de IGPR, 576 au fost exploatate în Spania, 466 în Italia, 281 
în România, 95 în Germania, 64 în Franţa, 42 în Grecia, 36 în Portugalia.  
 

Numărul de victime identificate în anul 2006 de către structurile IGPR, în 
funcţie de ţara de traficare
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Fig. 6 Distribuţia victimelor identificate de către structurile IGPR în anul 2006, în funcţie de ţara de traficare 

(după DGCCO, 2007) 
 

                                                 
15 Numărul de victime identificate de către structurile IGPR 
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80. Potrivit datelor furnizate de către IGPF, numărul victimelor identificate de către structurile 
acestei instituţii a înregistrat o creştere de la 115 victime identificate în anul 2003, la 508 în anul 
2006. Pentru exemplificare este prezentată următoarea figură: 
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Fig. 7 Evoluţia numărului de victime identificate de către structurile IGPF în perioada 2003-2006 

(după IGPF, 2007) 
  

81. Faţă de anul 2005, în anul 2006 principala modificare apărută în distribuţia victimelor identificate 
este creşterea proporţiei victimelor exploatate prin muncă şi cerşetorie.  

Evoluţia distribuţiei victimelor identificate de către structurile de poliţie în 
perioada 2005-2006, în funcţie de tipul exploatării
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Fig. 8 Distribuţia victimelor identificate de către structurile de poliţie în funcţie de tipul de exploatare 
(DGCCO şi IGPF) 

 
 

82. Urmărind comparativ situaţia victimelor identificate de către structurile IGPR în 2005 şi 2006, 
după criteriile sex şi vârstă se pot menţiona o serie de aspecte, precum: 

 scăderea procentului victimelor identificate cu vârsta cuprinsă între 10-13 ani, atât pentru 
sexul feminin (de la 0,15% din totalul victimelor identificate, la 0,08%), cât şi pentru sexul 
masculin  (de la 0,74%, la 0,21%); 

 proporţia victimelor identificate cu vârsta cuprinsă între 14-17 ani a înregistrat o evoluţie 
descrescătoare pentru sexul feminin, de la 13,21% din totalul victimelor identificate în anul 
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2005, la 11,9% în 2006, dar a crescut în cazul victimelor identificate de sex masculin, de la 
1,21%, la 1,61%; 

 în aceeaşi perioadă, proporţia bărbaţilor cu vârsta cuprinsă între 18-25 ani a înregistrat o 
creştere de la 6,48%, la 7,74% din totalul victimelor identificate, iar pentru bărbaţii cu vârsta 
mai mare de 25 de ani, s-a înregistrat o creştere de la 13,4%, la 15,97%. În majoritatea 
cazurilor, aceştia sunt exploataţi prin muncă; 

 proporţia femeilor cu vârsta cuprinsă între 18-25 ani a înregistrat o scădere de la 48,88%, în 
2005, la 43,85% în anul 2006;  

 ca un efect al creşterii numărului victimelor exploatate prin muncă, s-a constatat o creştere de 
la 15,91%, la 18,59 a numărului persoanelor de sex feminin, cu vârsta mai mare de 25 de ani, 
traficate în acest scop. 
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Capitolul 3 

 Cadrul instituţional de luptă împotriva traficului de persoane 
 
3.1.Organismele guvernamentale  
 
83. Legislaţia naţională în domeniu face precizări clare privind atribuţiile şi responsabilităţile 
anumitor instituţii de stat în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de persoane. Hotărârea de 
Guvern nr. 299/2003 precizează principalele instituţii implicate în lupta împotriva traficului de 
persoane şi responsabilităţile acestora, în conformitate cu domeniul lor de competenţă, stabilite prin 
legislaţia în vigoare16. 

84. Ministerul Internelor şi Reformei Administrative17 are în subordine următoarele structuri cu 
atribuţii şi responsabilităţi distincte în lupta împotriva traficului de persoane: 
• Inspectoratul General al Poliţiei Române prin structurile subordonate, respectiv Direcţia 

Generală de Combatere a Criminalităţii Organizate,  realizează cercetarea penală a cazurilor de 
trafic de persoane prin ofiţeri anume desemnaţi, specializaţi în audierea victimelor traficului de 
persoane şi asigură, la cerere, pe teritoriul României, protecţia fizică a victimelor traficului de 
persoane, care sunt părţi în procesul penal.18 În afară de DGCCO, în cadrul IGPR mai 
funcţionează şi următoarele structuri cu atribuţii pe linia traficului de persoane după cum 
urmează:  
 Direcţia Investigaţii Criminale participă cu personal şi tehnică la desfăşurarea activităţilor de 

protecţie şi asistenţă în domeniul prevenirii şi combaterii infracţiunilor contra persoanei, 
precum şi a celor care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială; 

  Direcţia Poliţiei de Ordine Publică participă cu personal şi tehnică la desfăşurarea 
activităţilor de protecţie şi asistenţă pe segmentul de competenţă şi sprijină prin structurile de 
poliţie urbană şi rurală, programele de prevenire derulate de ANITP; 

 Direcţia Poliţiei Transporturi asigură climatul de siguranţă şi securitate pe căile şi mijloacele 
 de transport feroviar, aerian şi naval, participând cu personal şi tehnică la desfăşurarea 
activităţilor de protecţie şi asistenţă pe segmentul său de competenţă; 

 Institutul pentru Cercetarea şi Prevenirea Criminalităţii participă la desfăşurarea campaniilor 
de informare a populaţiei, precum şi a cursurilor de instruire a poliţiştilor; 

 Oficiul Naţional pentru Protecţia Martorilor participă cu personal şi tehnică la organizarea 
măsurilor de protecţie şi asistenţă a persoanelor incluse în programul de protecţie; 

 Serviciul Independent pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale acordă la cerere protecţie fizică 
victimelor traficului de persoane.       

• Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Române prin Serviciul de Combatere a 
Traficului de Persoane din cadrul Direcţiei de Combatere a Migraţiei Ilegale şi a structurilor 
specializate  existente la nivelul Direcţiilor şi a Inspectoratelor Judeţene ale Poliţiei de Frontieră, 
contribuie la identificarea persoanelor implicate în desfăşurarea de activităţi infracţionale legate 
de traficul de persoane şi are obligaţia de a asigura, la punctele de trecere a frontierei române, 
personal pentru identificarea şi preluarea victimelor, în vederea îndrumării acestora către 
instituţiile specializate. 

• Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională  include în structura sa organizatorică: 
Punctul Naţional Focal cu Serviciul Operaţional, Unitatea Naţională EUROPOL, Serviciul 
SIRENE şi Biroul Naţional INTERPOL. Acestea formează o platformă n 

                                                 
16Potrivit HG. Nr. 299/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicarea a dispoziţiilor Legii nr. 678/2001 privind 
prevenirea  şi combaterea traficului de persoane;   
17 Potrivit H.G. Nr.19 din 3.04.2007 ca urmare a unor măsuri de comasare, divizare sau a altor forme de reorganizare, 
denumirea Ministerului Administraţiei şi Internelor a fost modificată;  
18 www.politiaromana.ro 
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• aţională de cooperare poliţienească, 
păstrând individualitatea specifică a 
fiecărei structuri înglobate, stabilită 
anterior, conform legislaţiei în vigoare 
şi a obligaţiilor asumate de România, 
pe segmente de activitate ce vizează 
asistenţa juridică internaţională în 
materie penală şi schimbul 
internaţional operativ de date şi 
informaţii cu caracter poliţienesc19, 
inclusiv în aspecte ce privesc săvârşirea infracţiunii de trafic de persoane. 

• Inspectoratul General al Jandarmeriei Române este o structură specializată în apărarea ordinii 
şi liniştii publice, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, la prevenirea şi 
descoperirea infracţiunilor şi a altor încălcări ale legilor în vigoare. În domeniul traficului de 
persoane, IGJR prin structurile teritorale subordonate sprijină programele de prevenire derulate 
de ANITP în domeniu şi poate asigura la cerere protecţie în activităţile de combatere a traficului 
de persoane, cât şi în  

• activităţile de acordare a asistenţei de către instituţiile cu atribuţii în acest sens.     
• În conformitate cu prevederile legii 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de 

persoane, cu modificările şi completările ulterioare, Autoritatea pentru Străini asigură cazarea 
străinilor victime ale traficului de persoane în centrele special amenajate (Otopeni şi Arad), fără a 
mai fi necesară luarea în custodie publică a acestora. Aceste persoane sunt informate într-o limbă 
pe care o înţeleg, cu privire la procedurile judiciare şi administrative aplicate şi, conform legii, 
pot beneficia de consiliere psihică şi psihologică, precum şi de asistenţă medicală şi socială într-o 
limbă pe care o înţeleg20.  

• În cazul străinilor victime ale traficului de persoane, solicitanţi ai unei forme de protecţie în 
România, aceştia pot fi cazaţi în centrele special amenajate ale Oficiului Naţional pentru 
Refugiaţi (2 în Bucureşti şi câte unul în judeţele Maramureş, Timiş şi Galaţi). 

 
85. Ministerul Afacerilor Externe asigură prin misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale 
României asistenţă, la cerere, cetăţenilor români victime ale traficului de persoane, aflaţi pe teritoriul 
ţării în care funcţionează respectivele misiuni sau oficii. Ministerul umăreşte adoptarea măsurilor 
necesare privind regimul străinilor din România, pentru a împiedica accesul pe teritoriul României al 
cetăţenilor străini, în legătură cu care exista indicii temeinice că ar fi implicaţi în traficul de persoane. 

 
86. Ministerul Public, prin Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi 
Terorism şi structurile teritoriale ale acesteia, asigură efectuarea urmăririi penale şi sesizarea 
instanţelor judecătoreşti pentru infracţiunile de trafic de persoane, în vederea judecării cauzelor şi a 
dispunerii măsurilor prevăzute de lege. 
 
87. Ministerul Justiţiei reprezintă autoritatea centrală în ceea ce priveşte cooperarea judiciară 
internaţională în domeniu. Totodată, conform prevederilor Legii 211/2005, art. 8 alin. 1, Serviciile de 
Probaţiune de pe lângă Tribunale pot să asigure la cerere, consilierea psihologică a victimelor 
infracţiunilor prevăzute de legea 678/2001 care au fost comise pe teritoriul României.   
 
88. Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse21 contribuie la realizarea de programe 
speciale, de scurtă durată pentru iniţierea sau formarea profesională a persoanelor cazate în centre de 
asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de persoane, asigură coordonarea centrelor de asistenţă şi 
protecţie a victimelor traficului de persoane, prin structurile subordonate şi participă la elaborarea de 
                                                 
19 Conform site-ului M.I.R.A. , http://www.mai.gov.ro/index08_4.htm ;  
20 Conform OUG nr. 79/ 2005. 
21 Potrivit H.G. Nr.19 din 3.04.2007ca urmare a unor măsuri de comasare, divizare sau a altor forme de reorganizare, 
denumirea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei a fost modificată;  

„Un motiv al neaccesării serviciilor de asistenţă ar putea fi 
neîncrederea, pentru că nu este un precedent, nici nu poate 
fi mediatizată, chiar dacă avem un caz reuşit [...], pe de 
altă parte cred că nu sunt nici informate, consider că acolo 
la poliţie, poliţistul îşi face treaba, dar el se bazează pe 
prinderea traficantului, nu îl interesează , chiar dacă 
probabil îi spune, conform legii ai dreptul la asistenţă şi la 
protecţie[...].Ele nu înţeleg, nu li se explică corect de ce ar 
putea să beneficieze[...]. Există o confuzie foarte mare.” 
(reprezentant centru guvernamental, Galaţi) 
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programe privind prevenirea traficului de persoane. Totodată, victimele şi persoanele îndreptăţite la 
venitul minim garantat din zonele defavorizate, precum şi alte persoane cu risc ridicat de a fi traficate 
se cuprind ca şi "grup ţintă" în Programul naţional de ocupare a forţei de munca şi în Programul 
naţional de formare profesională anuală. 
89. În cadrul acestui minister există următoarele structuri cu rol în lupta împotriva traficului de 
persoane: 
 

• Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copiilor: asigură coordonarea 
activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială desfaşurate în interesul superior al 
copilului, având drept scop principal elaborarea şi implementarea planului de reabilitare 
şi/sau reintegrare socială pentru copiii abuzaţi, neglijaţi şi/sau exploataţi prin muncă şi prin 
exploatare sexuală în scop comercial.  

 
• Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă: dezvoltă programe de informare 

privind piaţa muncii şi drepturilor angajaţilor, programe de formare profesională a 
persoanelor cu risc ridicat de a fi 
traficate precum şi de informare a 
agenţilor economici pentru 
angajarea cu prioritate, a acestor 
persoane şi aplică prin colaborare 
şi implementare măsuri pentru 
integrarea pe piaţa muncii a 

persoanelor cu risc ridicat de a fi traficate, în special pentru femeile din zonele defavorizate şi 
pentru persoanele marginalizate social.  

 
• Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi:  printre obiectivele 

acesteia se numără şi susţinerea măsurilor de prevenire şi combatere a traficului de femei. 
Potrivit acestui obiectiv “lupta împotriva traficului de persoane în scopul exploatării sexuale 
trebuie direcţionată înspre: măsuri de prevenire, asistenţă şi protecţie a victimelor şi 
anihilarea reţelelor de traficanţi”.   

 
• Agenţia Naţională pentru Persoanele Handicapate (ANPH) -  asigură servicii sociale ce 

au drept scop menţinerea, refacerea sau dezvoltarea capacităţilor individuale pentru depăşirea 
unei situaţii de nevoie socială. Printre beneficiarii acestor servicii se află şi victimele 
traficului de fiinţe umane.  

 
• Departamentul pentru Muncă în Străinătate22: prin Direcţia pentru Protecţia Drepturilor 

Cetăţenilor Români care Lucrează în Străinătate, promovează în colaborare cu celelalte 
instituţii competente, măsuri de asigurare şi protejare a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor 
români care lucrează în străinătate, precum şi de prevenire a abuzurilor de orice fel la adresa 
acestora.  

 
90. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului23 desfăşoară programe educative pentru părinţi 
şi copii, în special pentru grupurile cu risc crescut de a deveni victime, asigură dezvoltarea de 
activităţi extraşcolare şi oferirea de alternative educaţionale elevilor şi tinerilor proveniţi din familii 
dezorganizate, predispuşi la abandon şcolar şi familial,  şi  organizarea unor acţiuni cu caracter 
regional, naţional şi internaţional privind problematica traficului de persoane şi rolul şcolii în vederea 
prevenirii traficului de persoane. Pe linia asistenţei acordate victimelor traficului de persoane, 

                                                 
22 Departamentul pentru munca în străinătate din cadrul MMSSF a fost desfiinţat în urma reorganizării Guvernului în 
aprilie 2007, atribuţiile acestuia fiind preluate de alte instituţii. 
23 Potrivit H.G. Nr.19 din 3.04.2007ca urmare a unor măsuri de comasare, divizare sau a altor forme de reorganizare, 
denumirea Ministerului Educaţiei şi Cercetării a fost modificată;  
 

„L-am cunoscut în barul x, unde lucram ca barmaniţă. 
Acesta mi-a propus să merg cu în Spania, unde îmi va 
găsi un loc de muncă, tot în calitate de barman, la un 
bar unde lucrează şi soţia lui. Mi-a spus că va fi 
încheiat un contract legal de muncă şi că voi avea un 
salariu de 1000 de euro.” 
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Ministerul trebuie să ia măsuri pentru reintegrarea elevilor victime ale traficului de persoane în 
sistemul educaţional, măsuri care trebuie luate în funcţie de specificul traumei suferite.  
 
91. Ministerul Sănătăţii Publice, prin reţeaua naţională de promovare a sănătăţii şi educaţiei pentru 
sănătate , asigură organizarea unor campanii de educare şi informare, referitoare la adoptarea unui 
stil de viaţă sănătos, la prevenirea  bolilor cu transmitere sexuală în cadrul comunităţilor vulnerabile 
şi dezvoltă programe educaţionale şi de sănătate care să vizeze grupurile de risc. Ministerul Sănătăţii 
Publice şi-a propus, încă din 2002, dezvoltarea unei reţele de asistenţă medicală comunitară, prin 
intermediul căreia să se  îmbunătăţească accesul la servicii medicale pentru segmentele populaţiei 
defavorizate, cu impact direct asupra ameliorării stării de sănătate, să se modifice atitudinea şi 
comportamentul acestei categorii sociale în sensul responsabilizării faţă de propria stare de sănătate 
şi nu în ultimul rând sensibilizarea şi creşterea implicării comunităţii faţă de nevoile populaţiei 
marginalizate. Intrarea în vigoare a Legii 95/2006 privind reforma în sănătate, prin titlul V, asistenţa 
medicală comunitară, dar şi fondurile alocate în acest an, au permis dinamizarea procesului de 
creştere atât a numărului de asistenţi medicali comunitari intraţi în program, cât şi a sistemului 
mediatorilor sanitari pentru comunităţile de romi. 
92. Reţeaua asistenţilor medicali comunitari şi a mediatorilor sanitari pentru comunităţile de romi pot 
fi foarte utile în activităţi de prevenire, monitorizare şi combatere a traficului de persoane ţinând cont 
de faptul că aceştia lucrează în comunităţi defavorizate în care riscul apariţiei fenomenului de trafic 
de persoane este crescut. 
 
93. Serviciile publice de asistenţă socială (SPAS) asigură la nivel judeţean/local aplicarea 
politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei persoanelor aflate în nevoie sau în 
dificultate. Conform Legii nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială, SPAS răspunde 
de înfiinţarea, organizarea şi furnizarea serviciilor sociale primare în comunităţile unde funcţionează, 
iar conform Legii nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane, asigură 
informaţii şi consiliere victimelor traficului de persoane pentru a beneficia de facilităţile asigurate 
prin lege şi au obligaţia să acorde cu prioritate victimelor traficului de persoane locuinţe sociale în 
localitatea de domiciliu.24 
 
94. Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Drepturilor Copilului (DGASPC) 
conform HG nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale 
DGASPC au rolul de a asigura la nivel judeţean aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă 
socială persoanelor aflate în nevoie, implicit şi victimelor traficului de persoane indiferent de vârsta 
acestora.  
Consiliile judeţene coordonează activităţile consiliilor comunale şi orăşeneşti în vederea realizării 
serviciilor publice de interes judeţean25. Totodată, acestea coordonează şi finanţează activitatea 
centrelor de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de persoane înfiinţate prin lege, precum şi a 
DGASPC-urilor.         

95. Prin Hotărârea Guvernului nr. 299 din 13 martie 2003 pentru aprobarea Regulamentului de 
aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane a 
luat fiinţă Grupul interministerial de lucru pentru coordonarea şi evaluarea activităţii de 
prevenire şi combatere a traficului de persoane26. Acesta are ca principale atribuţii: 
 - evaluarea efectelor măsurilor legislative şi ale altor măsuri luate în domeniul prevenirii şi 
combaterii traficului de persoane; 

                                                 
24 Cf. art. 1 alin.2 din HG 90/2003 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a Serviciul public 
de asistenţă socială.  
25 Cf. art. 101 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale; 
26 Potrivit  HG. nr. 299/2003, Grupul interministerial are în componenţă reprezentanţi ai Ministerului Administraţie şi 
Internelor, ai Ministerului Public, ai Ministerului de Justiţie, Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, 
Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Educaţie şi Cercetării, Ministerului Sănătăţii, Ministerul Culturii şi 
Cultelor, organizaţiilor nonguvernamentale şi ai organizaţiilor internaţionale. 
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 - analizarea datelor şi informaţiilor în domeniu pe baza cărora formulează propuneri pentru 
modificarea şi completarea legislaţiei, precum şi propuneri pentru elaborarea de noi acte normative 
în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de persoane; 
  -elaborarea de strategii de prevenire 
împreună cu instituţiile implicate şi cu 
reprezentanţii organizaţiilor 
neguvernamentale care desfăşoară 
activităţi în domeniu; 
  - sprijinirea programele locale de 
prevenire şi combatere a traficului de 
persoane; 
  - monitorizarea îndeplinirii atribuţiilor 
stabilite în Planul naţional de acţiune şi 
formularea propunerilor pentru îndeplinirea acestor atribuţii; 
  - elaborează trimestrial rapoarte de activitate pe care le supune atenţiei instituţiilor interesate. 
O dată cu înfiinţarea ANITP, o mare parte din atribuţiile Grupului interministerial au fost preluate de 
către aceasta. Astfel, Agenţia a elaborat proiectul Strategiei Naţionale împotriva traficului de 
persoane, ce a fost dezbătut în cadrul Grupului interministerial. 
Coordonatorul Grupului interministerial este directorul general al Direcţiei Generale de Combatere a 
Criminalităţii Organizate din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, Grupul 
având obligaţia de a se întruni lunar şi ori de câte ori este nevoie. 
 
96. Cu toate că responsabilităţile fiecărui minister şi ale autorităţilor locale sunt stabilite prin 
legislaţia în vigoare, devine evident faptul că fără o colaborare intensă nu va fi posibilă stoparea 
acestui fenomen. Tocmai de aceea, la sfârşitul anului 2005, Guvernul României prin Hotărârea de 
Guvern nr. 1584 din 8 decembrie 2005, modificată şi completată prin Hotărârea de Guvern nr. 1083 
din 25 august 2006, a înfiinţat Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane (ANITP). 
ANITP se află în subordinea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, fiind condusă de un 
preşedinte numit de către  
ministru şi subordonat direct acestuia. Agenţia coordonează, evaluează şi monitorizează la nivel 
naţional aplicarea politicilor în domeniul traficului de persoane de către instituţiile publice, precum şi 
a celor din domeniul protecţiei şi asistenţei acordate victimelor acestuia27, respectiv coordonarea 
activităţilor de prevenire a traficului de persoane la nivel naţional şi monitorizarea asistenţei acordate 
victimelor. 
Totodată, Agenţia colectează, stochează, procesează şi analizează date şi informaţii cu caracter în 
domeniul său de competenţă, reprezentând autoritatea responsabilă pentru furnizarea datelor cu 
caracter oficial în domeniul traficului de persoane, facilitând şi schimbul de date şi informaţii cu 
caracter statistic între instituţiile cu competenţe în domeniu, din ţară şi din străinătate.  
97.Conform prevederilor legale, Agenţia elaborează proiectul Strategiei naţionale împotriva 
traficului de persoane şi asigură coordonarea activităţilor de cooperare desfăşurate de către instituţiile 
publice cu organizaţiile neguvernamentale şi monitorizarea activităţilor acestora în raport cu 
obiectivele prevăzute în planurile de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale.  
98. ANITP a devenit operaţională în cursul lunii mai a anului 2006, reuşindu-se înfiinţarea, până la 
sfârşitul anului 2006, a opt centre regionale subordonate acesteia, în Bucureşti, Cluj-Napoca, 
Constanţa, Craiova, Galaţi, Iaşi, Piteşti şi Timişoara.  
 
99. Centrele Regionale ale ANITP asigură monitorizarea aplicării la nivel local a prevederilor 
Planului naţional împotriva traficului de persoane şi facilitează comunicarea locală şi regională între 
structurile implicate în lupta anti-trafic, sprijinind iniţiativele locale ale acestora. Reprezentanţii 
Centrelor Regionale ale ANITP pot asigura preluarea victimelor şi referirea lor către structurile sau 
organizaţiile specializate, publice sau private, în vederea furnizării asistenţei necesare: psihologice, 
sociale, medicale şi juridice şi sesizează autorităţile competente pentru soluţionarea problemelor cu 
care se confruntă victimele traficului, în procesul de asistare şi în cel de reintegrare. Totodată, 
                                                 
27 Potrivit H.G. nr. 1584 din 8 decembrie 2005, modificată şi completată prin H.G.nr. 1083 din 25 august 2006 

            „Mie nu mi s-a spus nimic, eu nu am ştiut nimic de 
aşa ceva. Aici poliţia nu prea se ocupă[...] m-am trezit ca a 
venit poliţia din Timişoara şi mi-a zis că sunt parte vătămată, 
acolo aveau pozele mele la dosar, pozele multor fete care 
erau acolo, care au fost în Italia.[...] eu când m-am întors 
din Italia nu am spus nimic şi m-am trezit că după atâţia ani 
au venit doi poliţişti”. (victima A.S., vârsta 30, nu a 
beneficiat de nici un serviciu de asistenţă până în momentul 
interviului) 
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analizează fenomenul la nivel local, informează asupra apariţiei unor noi moduri de operare şi 
identifică disfuncţionalităţi, formulând propuneri de îmbunătăţire a sistemului naţional de 
identificare şi referire. Reprezentanţii Centrelor Regionale pot, de asemenea, să informeze victimele 
asupra drepturilor conferite de lege, unul dintre acestea fiind posibilitatea constituirii ca martori sau 
părţi vătămate în procesele penale împotriva traficanţilor, asigurând ulterior coordonarea cu 
instituţiile de aplicare a legii. Reprezentanţii Centrelor Regionale ale Agenţiei au responsabilitatea de 
a  monitoriza, pentru o perioadă de cel puţin 6 luni, reintegrarea socială a victimelor traficului de 
persoane. 
 
 
3.2.Organizaţiile neguvernamentale∗ 
100. Principalii actori nonguvernamentali din România implicaţi în lupta împotriva traficului de 
persoane, în special în activităţi de acordare a asistenţei victimelor traficului de persoane sunt: 

o Asociaţia pentru Dezvoltarea Practicilor Alternative de Reintegrare şi Educatie, ADPARE se 
implică în activităţi de acordare a asistenţei în vederea reintegrării pentru victimele traficului de 
persoane, dar şi  asistenţă în situaţie de criză, respectiv: asistenţă psihologică în situaţie de criză, 
asistenţă medicală şi asistenţă juridică, educaţie privind sănătatea, consiliere vocaţională, 
orientare profesională, consiliere şi mediere familială, dar şi servicii de informare, în vederea 
prevenirii traficului de persoane28. Asociaţia se implică şi  în derularea de campanii de prevenire 
a traficului de fiinţe umane. 
o AidRom - Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din Romania a fost înfiinţată în anul 1991 şi a 
început activitatea în cadrul unei colaborări între Biserica Ortodoxă, Biserica Reformată Calvină 
şi Biserica Lutherană din România, fiind coordonată de Consiliul Ecumenic al Bisericilor. 
Asociaţia a apărut ca urmare a unor nevoi sociale existente în acel moment şi ca o reacţie faţă de 
necesitatea coordonării unitare a unor acţiuni desfăşurate de Biserici, în direcţii care să vizeze 
dezvoltarea spirituală a oamenilor, acordarea de sprijin reciproc în realizarea unor activităţi, 
precum şi acordarea de ajutor umanitar şi de binefacere - material şi spiritual - grupurilor de 
persoane aflate în nevoie, în conformitate cu procedurile acceptate29. Prin programul SENS, 
Asociaţia AidRom, abordează o gamă diversă de situaţii cu care tinerii în situaţii de risc se pot 
confrunta, respectiv consumul de droguri şi alcool, munca la negru, emigrarea ilegală, traficul de 
fiinţe umane.   
o Asociaţia „Alternative Sociale” desfăşoară programe în domeniul asistenţei victimelor 
traficului de persoane, respectiv asistenţă psihologică, asistenţă socială, asistenţă juridică şi 
asistenţă medicală, fiind implicată în diverse activităţi de prevenire şi programe de facilitare a 
colaborării interinstituţionale şi elaborare a unor ghiduri în domeniul traficului de persoane. 
În anul 2004 Asociaţia „Alternative Sociale” a iniţiat Coaliţia împotriva traficului de persoane 
care este o coaliţie regională din care fac parte ONG-uri din 8 judeţe din regiunile de Nord-Est şi 
Sud – Est a României şi care a implementat mai multe campanii de prevenire a traficului de 
persoane. Pe o perioadă de doi ani Alternative Sociale a administrat Centrul de asistenţă şi 
protecţie pentru victimele traficului de persoane, care în 2005 a fost predat Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi30. 
o Asociaţia Femeilor împotriva Violenţei, Artemis, prin cele două filiale din Baia-Mare şi 
Cluj, desfăşoară în principal activităţi de prevenire şi asistenţă în domeniul violenţei domestice, 
dar oferă şi servicii de consiliere psihologică şi asistenţă socială victimelor traficului de persoane 
în parteneriat cu alte instituţii şi organizaţii31.        
o Asociaţia „Betania” Bacău,  prin Centrul pentru persoanele victime ale traficului de fiinţe 
umane, asigură cazare şi asistenţă persoanelor victime ale traficului de fiinţe umane pe perioada 

                                                 
∗ Lista a rezultat în urma consultării Raportului Evaluarea politicilor privind traficul de fiinţe umane din România, 2005, 
UNICEF şi a site-ului  www.antitrafic.ro 
 
28 http://www.adpare.ro; http://www.antitrafic.ro  
29 www.aidrom.ro 
30 http://www.antitrafic.ro   
31 http://www.antitrafic.ro  
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desfăşurării cercetărilor penale, asociaţia implicându-se şi în programe de prevenire a traficului 
de fiinţe umane.     
o Asociaţia Caritas Bucureşti este membru al Confederaţiei Caritas România, s-a înfiinţat în 
1990, ca urmare a necesităţii de a avea o reprezentare la nivel naţional şi internaţional şi pentru a 
prezenta şi apăra interesele socio-caritative ale tuturor Caritasurilor diecezane. Confederaţia 

Caritas România este deschisă 
colaborării cu alte organizaţii, 
indiferent de religie, politică sau 
naţionalitate. Misiunea Caritas 
România este de a aduce caritatea şi 
dreptatea socială în cadrul misiunii 
sociale a Bisericii şi totodată să ajute 
la crearea unei mai bune strategii a 
proiectelor pe care Caritasurile 
Diecezane le desfăşoară în domeniul 
medical, al asistenţei sociale, al 
îngrijirii copiilor, persoanelor în 

vârstă, familiilor numeroase sau sărace, persoanelor cu handicap şi victimelor traficului de 
persoane 32. Pentru această ultimă categorie de persoane, asociaţia Caritas Bucureşti s-a implicat 
în derularea unor programe de prevenire, respectiv a reducerii riscului traficului de fiinţe umane 
în rândul tinerilor din România.  
o Fundaţia „Conexiuni” Deva desfăşoară activităţi şi programe în domeniul luptei anti-trafic 
din 2001 şi oferă victimelor traficului de persoane următoarele tipuri de asistenţă în vederea 
reintegrării sociale: consiliere pe durata reintegrării, asistenţă psihologică, medicală şi juridică şi 
suport material. Fundaţia desfăşoară activităţi de prevenire, precum şi programe şi proiecte care 
pot contribui la dezvoltarea şi îmbunătăţirea practicilor din domeniul social şi educaţional33. 
o Asociaţia „Generaţie Tânără” oferă victimelor următoarele tipuri de asistenţă în vederea 
reintegrării sociale: adăpost în locuinţe protejate, asistenţă socială şi psihologică, asistenţă 
juridică, cursuri de utilizare a calculatorului, precum şi asistenţă în vederea găsirii unei loc de 
muncă şi a reinserţiei profesionale. Este important de menţionat faptul că a fost semnat primul 
parteneriat public-privat in domeniul combaterii traficului de fiinte umane, astfel Consiliul 
Judeţean Timiş şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului au cedat serviciile 
de recuperare şi reintegrare a persoanelor din această pătura de risc, Asociaţiei “Generaţie 
Tânără”34.   
o Fundaţia Filantropia Timişoara prin „Refugiul de Vest pentru victimele traficului de 
persoane” a Mitropoliei Banatului, oferă adăpost victimelor traficului de persoane, servicii de 
consiliere psihologică, asistenţă medicală şi juridică, sprijin în vederea reintegrării sociale a 
acestora, respectiv asistenţă socială, calificare şi reintegrare profesională35.  
o Organizaţia „Reaching Out” oferă victimelor următoarele tipuri de asistenţă: adăpost, 
asistenţă medicală şi psihologică juridică şi asistenţă în vederea continuării studiilor. Victimele 
pot lucra în atelierul de croitorie al organizaţiei şi sunt retribuite pentru munca depusă. Obiectivul 
acestei organizaţii este constituit de recuperarea totală a victimei, programul de recuperare fiind 
aproape dublu faţă de programele oferite de către alte organizaţii nonguvernamentale. 
o Organizaţia „Salvaţi Copiii” România este implicată în implementarea politicilor antitrafic, 
în asigurarea asistenţei victimelor traficului de persoane, în campanii de prevenire şi în 
implementarea de programe destinate respectării drepturilor copiilor, precum şi a modificării şi 
dezvoltării politicilor şi a legislaţiei naţionale în domeniul protecţiei sociale şi a drepturilor 
copiilor. Organizaţia are în prezent filiale în 15 judeţe. Serviciile sunt oferite victimelor traficului 
de fiinţe umane prin intermediul centrelor de consiliere pentru copilul abuzat/neglijat/traficat ale 
organizaţiei, acestea putând beneficia de următoarele tipuri de asistenţă: evaluare psihologică şi 

                                                 
32 www.caritasromania.ro 
33 http://www.antitrafic.ro  
34 http://www.generatietanara.ro  
35 http://www.antitrafic.ro   

„Cunoştea faptul că eram bolnavă de epilepsie. Toate 
fetele asistau la crizele mele însă nu mă puteau ajuta 
efectiv din punct de vedere medical întrucât R. Nu le 
permitea să cheme un doctor, acesta afirmând că mă 
prefac şi le spunea celorlalte fete să mă muşte că aşa 
îmi revin din crize.  La un moment dat mi-am făcut 
curaj şi am încercat să fug, profitând de faptul că R. era 
plecat, încă am fost prinsă de o fată de încredere de-a 
lui R. Şi din dispoziţia acestuia aceasta mi-a dat o 
bătaie soră cu moartea şi m-a tăiat cu cuţitul pe mâini 
şi m-a bătut cu tocurile de la pantof peste cap şi faţă.” 
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psihiatrică, asistenţă în vederea reintegrării sociale şi consiliere juridică36. Salvaţi Copiii 
România este membru afiliat ECPAT (Ending Child Prostitution and Child Trafficking). 
o Asociatia Naţională Mutuală România-Franţa ”Louis Pasteur” – Brăila este o 
organizaţie neguvernamentală înfiinţată în octombrie 2000, având ca zonă de acţiune judeţul 
Brăila şi Regiunea SE de dezvoltare. Această asociaţie acordă servicii sociale simple şi complexe 
victimelor traficului de persoane, precum şi altor categorii sociale aflate în situaţii de risc. 
Serviciile simple implică identificarea nevoilor sociale, activităţi de informare privind drepturile 
sociale, consiliere psihologică, socială, juridică. Serviciile complexe sunt acele activităţi 
extracurriculare şi activităţi de informare şi instruire privind situaţia profesională. 

101. În afară de acestea, în ţară există şi alte organizaţii neguvernamentale, respectiv: Asociaţia 
Avicena din Bacău, Asociaţia Femeilor Întreprinzătoare “Pro Familia” din Bistriţa-Năsăud, 
Asociatia Naţională Mutuală România-Franţa”Louis Pasteur”, Fundaţia pentru Copii Sf. Sava 
din Buzău,  Liga femeilor gorjene din Tg. Jiu, Prieteni de suflet din Craiova, dar şi altele care s-au 
implicat în plan local pe parcursul anului 2006 în derularea de campanii de prevenire atât în 
domeniul luptei împotriva traficului de persoane, cât şi prin abordarea altor probleme sociale conexe, 
dar şi în activităţi de asistenţă a victimelor traficului de persoane. 

    

3.3. Instituţii şi organizaţii europene şi internaţionale 
 

102. Principalele instituţii şi organizaţii europene şi internaţionale care susţin atât la nivel naţional, 
cât şi la nivel internaţional, desfăşurarea activităţilor de prevenire şi combatere a traficului de 
persoane în România, precum şi de asistare a victimelor sunt: 

• Comisia Europeană, Reprezentanţa din România, cu 
scopul de a asigura schimbul de informaţii între Comisia 
Europeană şi România. La nivel european, Comisia 
urmăreşte armonizarea legislaţiei naţionale a Statelor 
membre. Astfel, au fost adoptate 2 măsuri legislative în 
domeniul luptei împotriva traficului de persoane, respectiv: 
Decizia – Cadru a Consiliului Uniunii Europene 
2002/629/JAI referitoare la lupta împotriva traficului de 
fiinţe umane şi Decizia – Cadru a Consiliului Uniunii 
Europene 2004/68/JHA referitoare la lupta împotriva 
exploatării sexuale a copiilor şi pornografiei infantile. În 
aprilie 2004, Consiliul  pentru Afaceri Interne şi Justiţie a adoptat Directiva UE pentru acordarea 
permisului de rezidenţă cetăţenilor străini care sunt victime ale traficului de persoane şi care decid să 
coopereze cu autorităţile competente din statele membre.     
Totodată, suportul financiar acordat de Uniunea Europeană este destinat dezvoltării şi întăririi 
politicilor şi practicilor din sau între statele membre în combaterea traficului de persoane şi a 
exploatării sexuale a copiilor. Din ianuarie 2003, fondurile care au putut fi accesate prin programul 
AGIS au fost destinate îmbunătăţirii cooperării poliţieneşti şi judiciare în aspectele penale.    

 Europol – este organizaţia europeană poliţienească destinată îmbunătăţirii acţiunilor 
autorităţilor competente din Statele membre UE şi acordării de asistenţă de specialitate 
acestora, pentru prevenirea şi combaterea traficului de persoane şi a altor forme de 
criminalitate organizată şi terorism37.          

 Eurojust – este o organizaţie europeană înfiinţată în 2002 destinată printre altele şi 
combaterii traficului de persoane în contextul unei anchete penale în care sunt implicate 2 sau 
mai multe State Membre UE38. Rolul acestei structuri este de a îmbunătăţi cooperarea 
instituţională în materie penală, facilitând îndeplinirea procedurilor legale în anchete penale 
care vizează cazuri de criminalitate transfrontalieră.       

                                                 
36 http://www.salvaticopiii.ro  
37 http://www.europol.europa.eu ; 
38 http://www.eurojust.eu.int/ ; 
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 Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (IOM), desfăşoară activităţi de prevenire a 
traficului de persoane şi asistenţă a victimelor la nivel internaţional. Misiunea din România a 
OIM-ului desfăşoară din anul 2000 diferite programe de asistenţă pentru victimele traficului, 
programe care implică pregătirea repatrierii victimelor traficului de persoane care au fost traficate 
în alte ţări, asistenţă la aeroport şi în tranzit, precum şi asistenţă în cadrul Centrului de asistenţă şi 
tranzit pentru victimele traficului de persoane, unde persoanele pot beneficia de servicii de 
asistenţă socială, juridică, psihologică, medicală, cazare şi masă. Biroul OIM Bucureşti 
colaborează cu 20 de ONG-uri în vederea continuării activităţilor de asistare a victimelor 
traficului de persoane şi a reintegrării sociale a acestora.  
În acelaşi timp, OIM s-a implicat şi în realizarea de diverse campanii de informare şi prevenire 
asupra fenomenului traficului de persoane la nivel naţional. De asemenea, activitatea OIM s-a 
centrat şi pe susţinerea şi formarea capacităţii instituţionale de luptă anti-trafic, prin promovarea 
parteneriatelor inter-instituţionale şi inter-organizaţionale.39    
 Centrul Internaţional de Dezvoltare a Politicilor privind Migraţia (ICMPD), este o 

organizaţie inter-guvernamentală ce desfăşoară activităţi în domeniul managementului migraţiei. 
La nivel naţional sau regional, ICMPD oferă 
asistenţă ţărilor în vederea dezvoltării politicilor în 
domeniul luptei anti-trafic în concordanţă cu 
standardele internaţionale şi europene în domeniu, 
în colaborare cu guvernele ţărilor respective, alte 
organizaţii internaţionale şi nonguvernamentale40.  
 Biroul Internaţional al Muncii – ILO, prin 

Programul Internaţional de Eliminare a 
Muncii Copiilor - IPEC, susţine şi desfăşoară 
programe destinate reducerii, restrângerii şi 
interzicerii muncii realizate de către copii, în 
special a eliminării celor mai grave forme de 
muncă a copiilor, respectiv: traficul şi 

prostituţia41.  
 Centrul Regional al Iniţiativei de Cooperare Est-Europene - S.E.C.I., s-a înfiinţat prin 

eforturile comune a 12 ţări din Sud-Estul Europei, având ca scop eliminarea infracţionalităţii 
transfrontaliere în zone care nu aparţin spaţiului UE. Activităţile centrului vizează derularea de 
acţiuni operative în vederea anihilării unor reţele internaţionale de traficanţi de persoane42. 
 Reprezentanţa UNICEF, prin misiunea din România, s-a implicat în susţinerea unor măsuri 

speciale dedicate protecţiei şi promovării drepturilor copiilor, promovând activităţi în domeniul 
prevenirii traficului de persoane şi de susţinere şi dezvoltare a capacităţii instituţionale de luptă 
anti-trafic. Organizaţia a promovat programe destinate finanţării pachetelor de servicii oferite de 
organizaţiile neguvernamentale, precum şi campanii de prevenire destinate reducerii 
vulnerabilităţii la trafic, campanii care au fost implementate de organizaţii nonguvernamentale 
sau reprezentanţi ai unor instituţii publice43.  
 Biroul Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Droguri şi Criminalitate – UNODC, este 

mandatat să ofere asistenţă statelor membre în lupta împotriva infracţionalităţii organizate şi 
transfrontaliere, pentru intensificarea eforturilor de contracarare a efectelor acestora. Activitatea 
UNODC include cercetări şi analize în domeniul criminalităţii organizate, asistenţă acordată 
statelor pentru îmbunătăţirea legislaţiei naţionale şi a politicilor în domeniu44.     

                                                 
39 Evaluarea politicilor privind traficul fiinţelor umane din România, 2005, UNICEF România. 
40 http://www.icmpd.org/thbdactlink00000.html  
41 http://www.un.ro/ilo.html; Evaluarea politicilor privind traficul de fiinţe umane din România, 2005, UNICEF.    
42 http://www.secicenter.org;   
43 Evaluarea politicilor privind traficul de fiinţe umane din România, 2005, UNICEF; 
http://www.unicef.org/romania/activities.html  
44 http://www.unodc.org/unodc/en/about.html  
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 Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa – OSCE. Activităţile desfăşurate 
de OSCE la nivel internaţional şi regional implică susţinerea de reforme legislative destinate 
îmbunătăţirii politicilor de luptă anti-trafic în Statele membre ale OSCE45.  

 

                                                 
45 http://www.osce.org/cthb/  

„Trebuia să lucrăm zilnic între orele 17.00-05.00, 
preţurile pentru raporturile sexuale erau 63 euro pentru 
o jumătate de oră, 123 euro pentru o oră. De asemenea, 
aveam o anumită sumă de bani impusă pe care trebuia 
să o câştigăm până la o anumită oră. Dacă nu făceam 
banii, eram bătute.” 
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Capitolul 4 

Prevenirea traficului de persoane 
 

103. Orice activitate prejudiciabilă societăţii sau fiecărui individ în parte declanşează o reacţie 
firească de combatere, dar şi dorinţa de a acţiona pentru prevenire, astfel încât ceea ce este rău să nu 
se întâmple sau dacă s-a întâmplat, să nu se repete. 

 
104. Acţiunile preventive pot fi desfăşurate pe trei direcţii: 

 prevenirea primară – urmăreşte reducerea cauzelor considerate ca surse ale comportamentului 
antisocial în societate sau a vulnerabilităţii persoanelor în faţa traficanţilor (educaţie, nivel 
social). Acţiunile vizează potenţialii infractori sau potenţialele victime;  

 prevenirea secundară urmăreşte reducerea comiterii de infracţiuni, prin realizarea barierelor 
fizice şi psihice care pot descuraja sau opri o activitate ilicită. Grupul ţintă al acestor activităţi 
este format din specialişti care sunt în relaţie directă cu traficanţii sau cu victimele traficului de 
persoane (traininguri, campanii de conştientizare etc.); 

 prevenirea terţiară se realizează prin măsurile care se aplică după comiterea unei fapte 
antisociale pentru a: 

– diminua efectele (traumele) generate de comiterea unei infracţiuni asupra victimelor 
(centre de consiliere, plasament, etc.); 

– reduce posibilităţile reluării activităţii infracţionale sau a revictimizării (mediere, 
resocializare, reinserţie, etc.); 

– repeta greşelile care au constituit oportunităţi pentru infractori (factori care cresc 
vulnerabilitatea victimelor). 

 

4.1. Programe şi proiecte de prevenire naţionale 
105. În anul 2006 au desfăşurate următoarele programe şi campanii, ce au avut ca principal scop 
prevenirea extinderii traficului de persoane: 

4.1.1. Campanii naţionale 
106. Campania naţională „Ai grijă, TU plăteşti!”, realizată de către ANITP îşi propune 
sensibilizarea publicului asupra problematicii traficului, promovarea numărului TEL-VERDE 0800 
800 678, la care se poate apela pentru obţinerea de informaţii care pot contribui la reducerea 
vulnerabilităţii la trafic şi conştientizarea de către persoanele traficate că sunt victime ale acestei 
infracţiuni şi a faptului că au nevoie de asistenţă specializată. Campania a fost în întregime finanţată 
din bugetul ANITP, ordonator terţiar de credite în cadrul MIRA, suma totală fiind de aproximativ 80 
000 EURO. Din acest buget au fost realizate: spoturile radio şi TV, achiziţia unui spaţiu de 
publicitate în trei cotidiene de mare tiraj şi materialele promoţionale. Proiectul spotului TV a fost 
finanţat parţial de Ambasada Statelor Unite la Bucureşti, prin Centrul Cultural American cu suma de 
5 000 de dolari SUA. 
Până la sfârşitul anului 2006, spotul TV a fost difuzat de Realitatea TV în perioada 27–31 decembrie 
2006 (o apariţie/zi) şi cel radio a fost difuzat în aceeaşi perioadă de Radio România Actualităţi şi de 
Studiourile Regionale ale acestuia, respectiv Radio Iaşi, Radio Târgu Mureş, Radio Constanţa, Radio 
Cluj, Radio Timişoara, Radio Craiova şi Radio Bucureşti (3 difuzări/zi). 
De asemenea, în perioada 21–28 decembrie 2006, mesajul campaniei şi numărul de telefon al 
serviciului info-line au apărut în cotidienele Jurnalul Naţional, Libertatea şi Evenimentul Zilei 
astfel:  
• Jurnalul Naţional - o apariţie/săptămână x 92.000 exemplare tipărite  / 776 000 cititori,  
• Libertatea - o apariţie/săptămână x 320 000 exemplare tipărite / 1 388 000 cititori  
• Evenimentul Zilei – o apariţie pe săptămână x 95 570 exemplare tipărite / 776 000 cititori.  
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107. Celelalte 14 apariţii (Evenimentul Zilei – 7, Libertatea – 4, Jurnalul Naţional - 3) urmând a fi 
publicate în luna ianuarie 2007. Pentru campanie, au fost confecţionate următoarele materiale 
promoţionale inscripţionate cu mesajul campaniei şi numărul de telefon 0 800 800 678: pliante cu 
caracter informativ–preventiv (70 000 buc. în limba română şi 5 000 buc. în limba romanis), afişe  - 
35 000 buc., 10 000 buc. autocolante format mic, 1 000 de insigne cu sigla ANITP, 1 000 de 
brelocuri cu sigla ANITP si numărul info-line, 2 200 de pixuri inscripţionate, 12 bannere cu mesajul 
campaniei, 250 rucsaci, 500 mouse-pad-uri, 3 000 odorizante auto şi 5 000 suporturi de pahare. 
108. Agenţia Naţională pentru Romi a asigurat traducerea pliantelor în limba romanis şi distribuirea 
acestora în comunităţile de romi. 
109. Cu ajutorul Sucursalei de Distribuţiei a Energiei Electrice Bucureşti, bannerele au fost 
amplasate în Bucureşti în perioada 19 decembrie 2006 - 19 ianuarie 2007, în zonele: Universitate, 
CEC - Calea Victoriei, Piaţa Victoriei, Piaţa Romană, Pod Băneasa şi Piaţa Presei Libere.        
110. De asemenea, celelalte activităţi incluse în campanie: difuzarea spoturilor la televiziunile 
naţionale şi locale, distribuirea afişelor în licee şi pe mijloacele de transport în comun din Capitală, 
postarea afişelor în staţiile de metrou şi amplasarea acestora şi în alte locuri publice, difuzarea 
spotului pe cursele aeriene interne şi internaţionale, concursuri în şcoli pe tematica traficului de 
persoane, distribuirea suporturilor de pahare în discoteci şi distribuirea de odorizante auto către 
firmele de taxi etc., vor continua  în primul semestru al anului 2007, cu sprijinul Prefecturii 
Municipiului Bucureşti, Metrorex, companiei aviatice TAROM şi al tuturor celorlaţi parteneri locali. 
111. În derularea campaniei naţionale sociale de prevenirea traficului de persoane „Ai grija, TU 
plăteşti!” , Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane a fost sprijinită de Bulgaria şi 
Ungaria in distribuirea de pliante/flyere la punctele de 
frontieră.  
 
112. Ca urmare a parteneriatului dintre ANITP şi AIDRom, 
România a participat la eforturile ţărilor europene de prevenire 
a traficului de persoane în perioada Cupei mondiale la fotbal 
din 2006, organizată în Germania. În cadrul campaniei „Cu 
fiinţele umane nu se pasează”, alături de mesajul antitrafic, a 
fost promovat şi numărul de telefon gratuit la care puteau apela 
victimele pe teritoriul Germaniei.  Cele 500 de afişe şi 2000 de 
pliante tipărite au fost distribuite la punctele de trecere a 
frontierei.  
 
113. Campania „The only way is the legal way” (Pleacă legal!) iniţiată de OIM - misiunea din 
România, a avut ca obiectiv informarea populaţiei cu privire la riscurile implicate de migraţia ilegală, 
inclusiv traficul de persoane. Grupul-ţintă al campaniei a fost  populaţia generală, la nivel naţional. 
Campania s-a desfăşurat în perioada 2005 – 2006. Activităţile desfăşurate în cadrul campaniei au 
fost: difuzarea de spoturi radio şi TV, distribuirea de pliante şi afişe, inclusiv în punctele de trecere a 
frontierei de stat şi  activităţi de prevenire în şcoli. 
 
114. Tot în cursul anului  2006, Departamentul pentru Muncă în Străinătate a desfăşurat, alături de 
Oficiul pentru Migraţia Forţei de Muncă, campania de informare „Alegeţi migraţia legală a forţei 
de muncă” în scopul prevenirii muncii la negru în străinătate şi a cunoaşterii de către cetăţenii 
români a drepturilor şi obligaţiilor care le revin atunci când intenţionează să călătorească în scop de 
muncă în străinătate. În cadrul acestei campanii s-au ţinut conferinţe şi dezbateri pe aceste teme şi au 
fost editate şi distribuite ghiduri, broşuri şi pliante cu informaţii în domeniu. Campania va continua şi 
în cursul anului 2007.           
 
115. Campania publica de educaţie privind drepturile copilului - „Drepturile copiilor sunt lege” – 
derulată, cu finantare PHARE, in perioada octombrie 2004 - iunie 2007. În cadrul campaniei, care a 
avut ca obiectiv atât cunoaşterea şi respectarea drepturilor copilului de către publicul larg, cât şi 
educarea profesioniştilor cu privire la aplicarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului, au fost organizate, in perioada august-octombrie 2005, 100 de seminarii, cu 
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durata de 2 zile, adresate profesioniştilor din toată ţara care interacţionează cu copiii în munca de zi 
cu zi (profesori, personal medical, judecători şi procurori, poliţişti, preoţi, asistenţi sociali). 
 
116. S-a urmărit diseminarea prevederilor noii legislaţii, creşterea conştientizării asupra 
responsabilităţilor care revin fiecărui grup profesional în implementarea acestora şi încurajarea 
cooperării între aceste grupuri, precum şi continuarea diseminării cunoştinţelor dobândite. La aceste 
ateliere au participat 1 757 de profesionistii, din care 465 personal didactic, 229 reprezentanţi ai 
personalului medical, 270 judecători şi procurori, 232 poliţişti, 104 preoţi, 457 asistenţi sociali.   
Seminariile au fost organizate în strânsă colaborare cu autorităţile centrale care coordonează 
activitatea acestor grupuri profesionale. In campania actuala (decembrie 2005-iunie 2007) au fost 
prevazute si finalizate 8 sesiuni de formare de formatori la nivel regional, pentru 188 de profesionisti 
(cate 4 din fiecare judet/sector) si sunt prevazute 182 de sesiuni de formare pentru un numar de 5460 
de profesionisti, din care 1 316 personal didactic si preoti, 1 148 asistenti sociali, 1 316 personal 
medical, 364 personal DGASPC, 1 316 magistraţi şi poliţişti. 
 
117. La sfârşitul lunii martie 2006, a fost realizată evaluarea finală a acţiunilor Programului de 
interes naţional « Reintegrarea socială a copiilor repatriaţi neînsoţiţi şi a copiilor victime ale 
traficului » (PIN 3/2005). Rezultatele acestuia sunt următoarele : 

- au fost înfiinţate 2 noi centre judeţene pentru protecţia şi asistenţa copiilor victime ale 
traficului, în judeţul Mehedinţi, cu o capacitate de cazare de 10 locuri, şi în judeţul Giurgiu, 
cu o capacitate de 6 locuri  - astfel încât numărul total de astfel de centre (care funcţionează 
în cadrul DGASPC) este în prezent de 12, cu o capacitate totală de cazare de 122 de locuri; 

- au fost create 10 noi echipe interinstituţionale judeţene (2 echipe în judetele GR şi MH şi alte 
8 echipe în judeţe care nu dispun de centre specializate pentru victimele traficului – GJ, DJ, 
OT, VL, SJ, TR, HD, VS), care au beneficiat totodată de o sesiune de formare în domeniul 
traficului de copii – astfel încât numărul total de echipe interinstituţionale existente este în 
prezent de 19;  

- au beneficiat de sesiuni de formare în materie de trafic de copii 109 profesionişti din cadrul 
DGASPC (23 de judeţe) ; 

- au fost derulate campanii de informare în şcoli, pentru copii, părinţi şi profesori  - cu o 
participare de circa 5500 de elevi ; 

- 362 de familii au beneficiat de evaluare şi consiliere pentru prevenirea migraţiei ilegale şi a 
traficului de copii, din care 255 de copii au beneficiat de support material/financiar ; 

- 24 de copii repatriaţi/returnaţi au beneficiat de suport pentru reintegrare în familie, din care 
16 copii au beneficiat de suport pentru repatriere şi de asistenţă în centrele de tranzit.  

Acest program a fost implementat de 3 ONG-uri : Salvaţi Copiii, SOS Copiii Gorjului şi Fundaţia 
Română pentru Copil, Comunitate şi Familie. 

 
118. Programul AGIS 138 “Minori străini neînsoţiţi”, cu desfăşurare în perioada octombrie 2004 – 
iunie 2006, finanţat de Comisia Europeană. Programul AGIS 138 a fost iniţiat de către Ministerul 
Francez al Justiţiei şi este coordonat de către această instituţie. Statele implicate în proiect sunt 
Franţa, Italia şi Spania, ca state « gazdă », şi România şi Maroc, ca state preponderent « de origine a 
copiilor migranţi ». Fiecare stat este reprezentat, la nivel de experţi, de către Ministerul Justiţiei, 
Ministerul de Interne, Parchet şi Autoritatea naţională responsabilă pentru protecţia drepturilor 
copilului (respectiv ANPDC). Pentru fiecare stat participant, coordonarea logistică a programului 
este asigurată de către Ministerul Justiţiei. Programul este destinat cunoaşterii reciproce a legislaţiei 
din ţările partenere şi colaborării în vederea propunerii unor proceduri de lucru care să faciliteze 
protecţia, repatrierea şi reintegrarea socială a copiilor neînsoţiţi aflaţi în dificultate în străinătate. 
Acesta a prevăzut reuniuni de lucru comune între experţii tuturor ţărilor participante, expertize 
încrucişate între ţări, elaborarea de rapoarte de ţară şi elaborarea de propuneri privind proceduri 
comune şi specifice în materie. În perioada ianuarie – iulie 2006, au avut loc expertizele încrucişate 
între ţări (România a derulat expertiza încrucişată cu Italia şi Spania) şi a fost elaborat de către 
coordonatorii francezi raportul final al programului. 
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 4.1.2. Campanii locale  
119. „Fii tu însuţi!” este o campanie în curs de desfăşurare în judeţul Buzău, susţinută de Asociaţia 
pentru promovarea accesului la şanse egale şi finanţată prin proiectul MATRA. Scopul campaniei 
este de a reduce riscul victimizării elevilor de liceu, cu vârsta cuprinsă între 14 -18 ani, de către 
traficanţii de fiinţe umane. Rezultatele aşteptate sunt: pregătirea a 30 de cadre didactice ca formatori; 
formarea a 30 de elevi în domeniul traficului de persoane; informarea a 1400 de elevi; informarea a 
2000 de părinţi ai elevilor asupra riscului de victimizare a propriilor copii şi formarea unei reţele 
pluriparteneriale de acţiune continuă şi sistematică pentru prevenirea traficului de persoane. 
 
120. Campania „Dezvoltarea participativă a comunităţii”, are ca obiectiv creşterea implicării 
membrilor comunităţii în prevenirea traficului de copii. Au fost identificate două comunităţi în care 
s-a înregistrat o incidenţă crescută a cazurilor de trafic, una din judeţul Teleorman, iar cealaltă din 
judeţul Satu Mare. Perioada de desfăşurare a campaniei  este  cuprinsă între octombrie 2006 – iunie 
2007. Activităţile prevăzute în campanie constau în distribuirea de pliante şi de afişe şi  în întâlniri cu 
membrii comunităţiilor. 
 
121. Cu ocazia evenimentelor publice MTV România, care au avut loc la Cluj şi Costineşti, 
ADPARE, Caritas şi ANITP au desfăşurat în parteneriat distribuirea de pliante şi CD-uri cu mesaje 
antitrafic realizate în cadrul campaniei europene antitrafic „EXIT”, cu sprijinul MTV  Marea 
Britanie. La aceste activităţi au participat peste 13000 de tineri cu vârste cuprinse între 16 şi 25 de 
ani.  
 
122. “Trafic de persoane egal sclavie” este o campanie iniţiată de organizaţia „Semina 2000 
Roman” şi este desfăşurată în perioada decembrie 2006 – iunie 2007.  În cadrul campaniei au fost 

derulate seminarii, work-shop-uri şi 
concursuri în şcoli din judeţul Nemţ. 
 
123. “Reţeaua regională de prevenire 
şi combatere a traficului de persoane” 
este iniţiată de Asociaţia Alternative 
Sociale şi s-a desfăşurat în perioda 
octombrie 2005 – septembrie 2006. 

Principalul obiectiv a fost constituit de crearea reţelei locale de prevenire şi combatere a traficului de 
persoane din judeţele regiunii istorice Moldova. În cadrul campaniei a fost facilitată comunicarea 
între structuri  guvernamentale şi  neguvernamentale, în vederea înfiinţării grupurilor antitrafic la 
nivelul comunităţilor. Totodată  a fost realizat un ghid de informare cu privire la traficul de persoane 
care a fost distribuit către toţi membrii reţelei. 
 
124. Alianţa Internaţională Salvaţi Copiii a demarat în 2005 un program regional de prevenire a 
traficului de copii. Programul se desfăşoară în şapte ţări: Albania, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, 
România, Kosovo, Serbia, Muntenegru. În România, programul este derulat în Bucureşti şi 3 filiale 
(Timişoara, Galaţi şi Iaşi), pe o perioadă de 3 ani, începând cu octombrie 2005. Programul îşi 
propune să contribuie la creşterea protecţiei drepturilor copiilor ce au fost traficaţi şi copiilor cu risc 
de a fi traficaţi.  În perioada octombrie-decembrie 2005, Salvaţi Copiii Bucureşti a efectuat o serie de 
interviuri în 17 judeţe din România (Buzău, Brăila, Tulcea, Ialomiţa, Constanţa, Timiş, Arad, 
Hunedoara, Caraş-Severin, Mehedinţi, Dolj, Ialomiţa, Călăraşi, Giurgiu, Teleorman, Dâmboviţa, 
Argeş) şi Bucureşti  cu scopul de a evalua dimensiunea eforturilor prezente şi viitoare depuse în 
vederea combaterii traficului de fiinţe umane, precum şi pentru a pune bazele unei viitoare cooperări 
la nivelul instituţiilor vizate. Interviurile au fost efectuate cu reprezentanţi de la Direcţia de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului, Inspectorate Şcolare, Poliţia de Frontieră, Oficiul Forţei de Muncă, 
Serviciul de Probaţiune, Biroul de Combaterea a Crimei Organizate şi Antidrog. Ca urmare a acestor 
experienţe, precum şi a studiilor anterioare pe tema traficului de fiinţe umane, au fost selectate două 
regiuni pentru a fi incluse în cercetarea factorilor de vulnerabilitate în faţa traficului: regiunea de 
centru-vest a României incluzând judeţele Timiş şi Hunedoara şi  regiunea de sud-est, incluzând 

„Când am ajuns mi-a spus că de fapt nu e vorba de nici 
un loc de muncă şi că trebuie să practic prostituţia, iar 
dacă vreau să plec trebuie să îi plătesc o datorie de 
5000 de euro care reprezenta contravaloarea obţinerii 
paşaportului, transportului până în Spania şi a unei 
perechi de papuci şi pijamale pe care mi le 
cumpăraseră.” 
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judeţele Tulcea şi Buzău. În aceste judeţe au fost constituite patru grupuri consultative cu 
participarea unor reprezentanţi ai următoarelor instituţii: Direcţia Generală de Combatere a Crimei 
Organizate, Poliţia de Frontieră, Direcţia Generală pentru Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, 
Inspectoratul Şcolar, Poliţia, Biserica, Oficiul Forţei de Muncă, Direcţiile de Investigaţii de pe lângă 
tribunale precum şi diverse instituţii şi organizaţii implicate în asistarea victimelor traficului de fiinţe 
umane. Rolul acestor grupuri consultative a fost în principal, acela de a identifica locaţiile care s-a 
potrivi cel mai bine obiectivelor propuse în cercetarea privind riscurile la trafic şi mecanismele de 
protecţie. În perioada mai 2006 – octombrie 2006, au fost realizate 68 de interviuri cu copii, adulţi şi 
profesionişti. Raportul de cercetare urmează a fi lansat în luna iunie 2007.  
 
125. “Îmbunătăţirea serviciilor oferite victimelor traficului de fiinţe umane (copii şi tineri) şi 
reintegrarea pe termen lung”, program derulat cu sprijinul Biroului Internaţional al Muncii – 
Programul Internaţional pentru Eliminarea Muncii Copilului (ILO – IPEC) a debutat în aprilie 2005 
şi s-a finalizat în februarie 2007. Obiectivele au fost prevenirea retraficării, reabilitarea şi 
reintegrarea pe termen lung a copiilor/tinerilor victime ale traficului, prin îmbunătăţirea calităţii 
serviciilor furnizate în judeţele Iaşi, Botoşani, Giurgiu şi în Municipiul Bucureşti. 
Rezultate: 

 120 de specialişti (din Iaşi, Botoşani, Giurgiu, Bucureşti) au dobândit o înţelegere aprofundată 
a celor mai grave forme ale muncii copilului, dezvoltându-şi capacitatea de a aborda în mod 
global această problematică, 

 Elaborarea „Manualului specializat de instruire pentru profesioniştii implicaţi în consilierea 
psiho-socială a copiilor victime ale traficului pentru 
muncă şi în scopuri sexuale” 

 Editarea a 1 000 de broşuri cu informaţii privind 
cursurile de pregătire profesională şi locurile de 
muncă pentru persoanele aflate în dificultate, 

 Organizarea unui „atelier de lucru” naţional cu 25 de 
participanţi din Bucureşti, Giurgiu, Iaşi şi Botoşani în 
cadrul căruia au fost prezentate bune practici 
dezvoltate în cadrul proiectului cu privire la 
reabilitarea copiilor traficaţi. Bunele practici 
prezentate şi discutate: activităţi pe cazuri în 
colaborare cu centrul de tranzit pentru copiii victime 
ale traficului – referire, asistare şi monitorizare, 
consilierea şi reprezentarea copilului victimă a traficului în faţa organelor de urmărire penală şi 
în instanţă, educaţia non formală suport în reintegrarea şcolară a copiilor, întărirea capacităţii 
de intervenţie la nivel local în cazurile de trafic şi exploatare prin muncă a copiilor, Şcoala 
Mobilă – program educaţional de informare şi prevenire, informare şi conştientizare în rândul 
comunităţilor unde se află copii în risc de trafic, teatrul – un mod de sensibilizare a tinerilor cu 
privire la pericolele traficului de fiinţe umane, 

 237 copii (140 fete şi 97 băieţi) au beneficiat de intervenţiile din cadrul proiectului. Ca urmare 
a acestui proiect, 119 copii (31 de băieţi şi 88 de fete) au fost retraşi din exploatarea prin 
muncă sau în scopuri sexuale şi 118 (66 băieţi şi 52 de fete) au fost integraţi în programele de 
prevenire 

 16 tineri au urmat cursuri de formare profesională, din care 6 au reuşit să se angajeze. 
 

126. Campania “Copile, luptă împotriva vulnerabilităţii la trafic! Informează-te!” a fost iniţiată 
de către Asociaţia Femeilor Întreprinzătoare – Agenţia ProFamilia Bistriţa Năsaud şi s-a desfăşurat 
în perioada septembrie 2005 – septembrie 2006. Finanţarea campaniei a fost făcută de către 
Ambasada SUA la Bucureşti. În cadrul celor 10 sesiuni de informare susţinute în unităţi de 
învăţământ, au fost cuprinşi aproape 400 elevi si 46 cadre didactice.  
 
127. Proiectul “Prevenirea migraţiei şi traficului minorilor din Ţara Oaşului” a fost derulat de  
către “Fundaţia Română pentru copii, comunitate şi familie” din Satu – Mare. În cadrul acestui 
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proiect s-au desfăşurat în şcoli 23 sesiuni de informare privind consecinţele traficului de fiinţe 
umane. Beneficiarii acestui proiect au fost aproape 900 de elevi şi 40 cadre didactice. 
 
128. Tot în Satu-Mare, Forumul naţional al organizaţiilor pentru protecţia copilului a organizat 
înfiinţarea unui centru comunitar, ca unitate pilot, ai cărui beneficiari sunt copii ce urmează clasele 
a V-a şi a VI-a. Prin acest centru sunt organizate activităţile cu caracter preventiv destinate elevilor 
din patru comune limitrofe din judeţ. Scopul centrului este de a identifica cele mai eficiente metode 
de prevenire. 
 
129. “Prevenirea şi combaterea traficului de persone. Analize şi perspective pentru o cooperare 
între organizaţiile neguvernamentale şi autorităţile publice,” este o campanie desfăşurată la 
nivelul judeţului Cluj în anul 2006. A fost iniţiată şi finanţată prin Ratiu Family Fundation  - London, 
de către Centrul Raţiu pentru Democraţie Turda. În cadrul campaniei au fost elaborate 3000 
materiale cu caracter preventiv şi au fost formaţi 25 voluntari pentru desfăşurarea activităţilor în 
unităţile de învăţământ. Pe baza unui caz real, a fost pusă în scenă o piesa de teatru jucată de elevi. 
Reprezentaţiile au fost susţinute  
în faţa elevilor, dar şi în faţa factorilor de răspundere din instituţii şi administraţia locală. 
 
130. Campania “Educaţie permanentă”, iniţiată şi finanţată de către Crucea Roşie – Filiala 

Constanţa, a avut ca obiectiv prevenirea 
abuzului sexual asupra minorilor şi a 
traficului de minori. Desfăşurată în 
perioada ianuarie–noiembrie 2006, 
campania a constat în formarea a 30 de 
elevi din şcolile din Constanţa care au 
diseminat informaţiile în rândul 
colegilor, numărul estimativ de 

beneficiari fiind de 900 elevi. 
 
131. Proiectul “Schimburi interprofesionale româno-austriece privind sistemul intern şi 
bilateral de referire şi protecţie a copiilor migranţi neînsoţiţi şi a copiilor victime ale 
exploatării şi traficului de fiinţe umane” – ca acţiune a Subgrupului pentru coordonarea activităţii 
de prevenire şi combatere a traficului de copii, realizat la iniţiativa ANPDC, în parteneriat cu Centrul 
public pentru copii migranţi neînsoţiţi şi victime ale traficului “Am Augarten”, aflat în subordinea 
Primariei Viena – Austria. În cadrul primei etape a acestui proiect (2005), au fost organizate, în 
perioada 3-13 octombrie 2005, în judeţele Timiş, Arad, Bihor şi Satu Mare, 4 seminarii cu tema 
„Întărirea capacităţii funcţionale a centrelor de tranzit pentru protecţia şi asistenţa copiilor români 
returnaţi de pe teritoriul altor state şi copiilor victime ale exploatării sau traficului de fiinţe umane, 
precum şi a capacităţii de intervenţie a partenerilor instituţionali de la nivelul local şi central”. Aceste 
seminarii s-au desfăşurat cu sprijinul consiliilor judeţene şi al direcţiilor generale de asistenţă socială 
şi protecţia copilului din judeţele menţionate, în subordinea cărora funcţioneaza centrele de tranzit 
pentru protecţia şi asistenţa copiilor repatriaţi şi a copiilor victime ale traficului intern şi 
internaţional. Scopul acestor seminarii a fost cunoaşterea reciprocă a legislaţiei celor două ţări şi a 
modalităţilor de intervenţie utilizate în acest domeniu, în vederea atat a consolidării cooperării cu 
partenerii austrieci, cât şi a întăririi capacităţii de intervenţie a serviciilor şi partenerilor instituţionali 
implicaţi în această problematică. La aceste seminarii au participat reprezentanţi din cadrul 
următoarelor instituţii: Consiliul Judeţean, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului, Centrul de Tranzit pentru Copii Repatriaţi şi Victime ale Traficului, Inspectoratul Judeţean 
de Poliţie (Poliţia de Frontieră, Seviciul de Pasapoarte, Serviciul de Combatere a Crimei Organizate, 
Serviciul Investigatii Criminale, Serviciul Prevenire), Inspectoratul Şcolar, Oficiul pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă, Direcţia de Muncă şi Solidaritate Socială şi Organizaţii neguvernamentale active în 
domeniul prevenirii şi combaterii migraţiei ilegale şi a traficului de copii. A doua etapă a proiectului 
(anul 2006) priveşte participarea unui număr de 8 profesionişti români direct implicaţi în această 
problematică, din cadrul celor 4 judeţe menţionate anterior (TM, AR, BH, SM), precum şi a 

„Acesta pentru a crea o concurenţă între fete şi pentru 
a câştiga mai mulţi bani pe care şi-i însuşea în 
totalitate, acorda un cadou pe seară fetelor care 
câştigau cel mai mult, un parfum, bijuterii sau o ieşire 
în apartamentul acestuia, unde de fapt abuza sexual de 
noi. Ştiu că o fată a câştigat pe seară 1700 euro şi a fost 
luată la apartamentul acestuia.” 
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membrilor Secretariatului Tehnic al Subgrupului, la un stagiu de specializare în domeniu, organizat 
de Municipalitatea din Viena, în primul trimestru al anului 2006 (februarie – martie). Această a doua 
etapa a proiectului a fost determinata de aprecierea de catre partea română a unor elemente de 
eficienţă din cadrul sistemului austriac – referitoare, cu precădere, la dispoziţiile legii şi practicile 
utilizate privind protecţia copiilor migranţi neacompaniaţi sau a copiilor lipsiţi de supravegherea 
reprezentanţilor legali, la sistemul de referire a copiilor prezumaţi ca victime, la sistemul de evidenţă 
a copiilor şi la cooperarea interinstiţutională - pe care România le-ar putea adapta şi introduce în 
cadrul legal şi metodologia de lucru în materie. Perspective 2006-2007 - Evoluţia proiectului a 
condus la necesitatea negocierii şi semnării unui protocol de parteneriat (în cursul anului 2006) între 
ANPDC şi Municipalitatea din Viena, în vederea extinderii schimburilor interprofesionale bilaterale 
în toate judeţele în care funcţionează centre de tranzit pentru protecţia şi asistenţa copiilor repatriaţi 
şi victime ale traficului, precum şi în alte judeţe de interes pentru această problematică. 
 
132. Proiectul «Îmbunătăţirea serviciilor oferite copiilor victime ale traficului de fiinţe umane 
în Bucureşti şi judeţele Giurgiu, Iaşi şi Botoşani » (ILO-IPEC – Salvaţi Copiii). Acest proiect se 
desfăşoară în perioada aprilie 2005- septembrie 2006 (termenul iniţial a fost prevăzut pentru luna 
mai, însă ulterior a fost prelungit). Scopul proiectului: să contribuie la reabilitarea şi reintegrarea 
copiilor victime ale traficului prin îmbunătăţirea calităţii şi diversificarea tipurilor de servicii oferite 
acestora în Bucureşti şi judeţele Iaşi, Botoşani şi Giurgiu. Proiectul corespunde prevederilor Planului 
naţional de acţiune pentru prevenirea şi combaterea traficului de copii pentru perioada 2004-
2007(HG 1295/2004), adresându-se următoarelor obiective ale 
acestui plan: 

- Obiectiv 6 - Crearea unui sistem de servicii care să 
asigure protecţia, reabilitarea şi reintegrarea socială a 
copiilor victime ale traficului intern şi internaţional ; 

- Obiectiv - 10 Formarea personalului din structurile 
centrale şi locale, cu atribuţii în materie. 

Finanţare : Departamentul de Muncă al Guvernului SUA şi 
Guvernul Germaniei prin Biroul Internaţional al Muncii – 
Programul Internaţional pentru Eliminarea Muncii Copiilor (ILO 
- IPEC) şi de Organizaţia Salvaţi Copiii România.  
Obiective: 

- profesioniştii din instituţiile/organizaţiile membre ale Echipelor Intersectoriale Locale vor 
avea o capacitate mărită de a asigura servicii de reabilitare şi reintegrare pentru copiii victime 
ale traficului ; 

- 200 de copii/tineri retraşi din trafic vor beneficia de consiliere psihosocială, profesională şi de 
pregătire vocaţională şi 50 tineri vor beneficia de plasare pe piaţa forţei de muncă; 

- Sub-grupul Interministerial pentru prevenirea şi combaterea traficului de copii va avea o 
capacitate mărită de a monitoriza implementarea Planului Naţional de Acţiune privind 
Prevenirea şi Combaterea Traficului de Copii. 

Beneficiari direcţi: 
- 200 de copii/tineri (75 de baieti şi 125 de fete cu vârste cuprinse între 15 şi 18 ani) retraşi din 

traficul intern şi internaţional sau despre care se bănuieşte că ar fi fost traficaţi în scopul 
exploatării sexuale şi/sau prin muncă ; 

- 45 de asistenţi sociali şi psihologi din Direcţiile Judeţene pentru Protecţia Drepturilor 
Copilului şi Agenţiile Judeţene de Ocupare a forţei de Muncă din zonele selectate ; 

- 16 membri ai personalului din ONG-uri din centrele/ serviciile de reabilitare din zonele 
selectate. 

Agenţia de implementare: Organizaţia Salvaţi Copiii România 
Parteneri: Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului, Direcţiile de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Drepturilor Copilului din Iaşi, Botoşani, Giurgiu şi Bucureşti, Direcţia pentru 
Investigaţii Criminale, Direcţia Generală de Combatere a Crimei Organizate şi Antidrog, Organizaţia 
Internaţională pentru Migraţie, Agenţiile de Ocupare a Forţei de Muncă din Iaşi, Botoşani, Giurgiu şi 
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Bucureşti, , Echipele Intersectoriale Locale din Iaşi, Botoşani, Giurgiu şi Bucureşti, Salvaţi Copiii 
Iaşi.  
Stadiul actual – Agenţia de implementare nu a furnizat încă rapoarte de etapă. 
 
133. Proiectul „Crearea de oportunităţi de angajare pentru copii/ tineri din Bucureşti, 
vulnerabili la trafic şi pentru persoanele adulte din cadrul familiilor acestora” (ILO-IPEC-
CSDR).  
Perioada de implementare : octombrie 2005-septembrie 2006. 
Scopul proiectului este de a contribui la reducerea vulnerabilităţii copiilor/tinerilor la trafic prin 
promovarea ocupării tinerilor şi adulţilor din comunităţi marginalizate din Bucureşti.  
Acest proiect corespunde prevederilor Planului naţional de acţiune pentru prevenirea şi combaterea 
traficului de copii pentru perioada 2004-2007(HG 1295/2004), adresându-se următoarelor obiective 
ale planului menţionat:  

- Obiectiv - 6 Crearea unui sistem de servicii care să asigure protecţia, reabilitarea şi 
reintegrarea socială a copiilor victime ale traficului intern şi internaţional (punctele g, i şi j) ; 

- Obiectiv - 10 Formarea personalului din structurile centrale şi locale, cu atribuţii în materie. 
Finanţare: Departamentul de Muncă al Guvernului SUA şi Guvernul Germaniei prin Biroul 
Internaţional al Muncii – Programul Internaţional pentru Eliminarea Muncii Copiilor (ILO - IPEC) şi 
Confederaţia Sindicatelor Democratice din România (CSDR)  
Obiectivele: 

- personalul din instituţiile partenere şi profesorii vor avea o capacitate mărită de a oferi 
tinerilor şi adulţilor vulnerabili la trafic a/ 
dezvoltarea deprinderilor de viaţă; b/informaţii 
despre standardele fundamentale în domeniul 
muncii; c/ consiliere şi orientare privind carieră; d/ 
medierea relaţiilor pe piaţa muncii în vederea 
angajării; şi de a promova bunele practici în 
combaterea exploatării muncii copiilor; 

- cel puţin 100 de copii/ tineri din şcoli tehnice şi 
profesionale din Bucureşti şi 30 de adulti din cadrul 
famiilor acestora, vor beneficia de formare 
profesională; 30 de copii/ tineri şi 15 adulţi vor fi 

angajati;  
- organizaţiile sindicale şi patronale vor avea un grad ridicat de conştientizare privind traficul. 

Beneficiari direcţi:  
- 100 de copii din şcoli tehnice şi profesionale selectate din Bucureşti, vulnerabili la trafic în 

scopul exploatării sexuale şi/sau prin muncă, băieţi şi fete cu vârste cuprinse între 15-18 ani ;  
- 30 de membri de familie (părinţi, fraţi, surori) ai copiilor beneficiari direcţi ; 
- 57 membrii de sindicat, profesori în şcolile tehnice şi profesionale, asistenţi sociali şi 

psihologi.  
Agenţia de implementare: CSDR 
Parteneri: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Agenţia Municipală pentru Ocupare 
şi Formare Profesională Bucureşti, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, Serviciile de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Drepturilor Copilului din sectoarele selectate, C.N.S.L.R. „Frăţia”, 
C.N.S. „Cartel Alfa”, Blocul Naţional Sindical, Confederaţia Sindicală Meridian; Confederaţia 
Patronală din Industria României, Confederaţia Naţională a Patronatului Român, Consiliul Naţional 
al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii, Uniunea Generală a Industriaşilor din România, Uniunea 
Generală a Industriaşilor din România- UGIR 1903, Consiliul Naţional al Patronilor din România, 
Patronatul Naţional Român, Patronatul Român, Uniunea Naţională a Patronatului Român, Asociaţia 
Română a Antreprenorilor de Construcţii, Confederaţia Patronală a Industriei, Serviciilor şi 
Comerţului, Centrul Parteneriat pentru Egalitate, Salvaţi Copiii România. 
 
 
4.1.3. Programe de reducere a vulnerabilităţii la trafic de persoane 



 47

134. În acord cu programele privind combaterea traficului, exploatării, abuzului şi neglijării copiilor, 
Salvaţi Copiii, membru afiliat ECPAT, în parteneriat cu Ministerul Internelor şi Reformei 
Administrative – Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane, Institutul pentru Cercetarea şi 
Prevenirea Criminalităţii, Federaţia Industriei Hoteliere din România şi Asociaţia Naţională a 
Agenţiilor de Turism, derulează din România acest proiect, cu sprijinul financiar OSCE şi Austrian 
Development Agency, prin organizaţia neguvernamentală Respect – Austria. În România, Codul de 
Conduită a fost adoptat oficial în cadrul unei mese rotunde organizate în luna mai 2005. Primii 
semnatari – Hotelurile Sofitel şi Golden Tulip, Federaţia Industriei Hoteliere din România şi 
Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism – s-au angajat să adopte şi să implementeze în activitatea 
lor 6 criterii ale codului. Salvaţi Copiii România a organizat trei sesiuni de pregătire a personalului 
hotelului Sofitel, două mese rotunde cu participarea autorităţilor naţionale, hotelurilor şi instituţiilor 
de învăţământ cu profil turistic, o campanie de informare pentru promovarea proiectului în rândul 
turiştilor şi al unităţilor de cazare din 4 staţiuni de pe litoral. 5 000 de turişti şi personalul din 50 de 
hoteluri şi vile turistice au primit materiale de informare (postere şi pliante) şi au discutat cu 
reprezentanţii Salvaţi Copiii. Campania a fost urmată de un seminar tehnic adresat reprezentanţilor 
hotelurilor de pe litoral susţinut de un lector străin, membru al Comitetului de Organizare a Codului 
de Conduită.    

135. În 2006, Organizaţia Salvaţi Copiii a început realizarea studiului „Exploatarea sexuală a 
copiilor”. Studiul a urmărit evidenţierea factorilor ce determină sau favorizează implicarea copiilor 
(fete) în exploatare sexuală, a consecinţelor exploatării sexuale a copiilor şi formularea unor 
recomandări legislative în vederea prevenirii implicării copiilor în prostituţie şi în vederea creării 
unor mecanisme de reintegrare socială a copiilor exploataţi sexual. Cercetarea a cuprins investigaţii 
calitative şi cantitative realizate în Bucureşti care au permis structurarea unor concluzii şi 
recomandări care pot contribui la stoparea fenomenului şi la protecţia copilului. Studiul va fi lansat 
în 2007.  
 
136. „Programul de prevenire a traficului de copii” a fost desfăşurat de către Crucea Roşie 
Română în parteneriat cu Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane şi finanţat de către 
Crucea Roşie Daneză. Scopul acestui program a constat în pregătirea voluntarilor acestei organizaţii 
privind riscurile traficului de persoane, în special pentru minorii aflaţi în situaţii deosebite (copiii 
străzii, minori cu situaţie de abandon şcolar). În cadrul a trei seminarii a fost facilitată comunicarea 
între factorii de răspundere implicaţi în lupta antitrafic din judeţele de sud şi centrale ale ţării. De 
asemenea, au beneficiat de instruire privind identificarea timpurie a situaţiilor de trafic 82 de 
voluntari ai organizaţiei din 15 judeţe. În cadrul măsurilor luate de către statul român pentru 
prevenirea ieşirii ilegale din ţară a cetăţenilor români minori, Inspectoratul General al Poliţiei de 
Frontieră a acţionat în conformitate cu prevederile Legii nr. 248/2005, pentru:  

 verificarea atentă a autovehiculelor care se prezintă la ieşirea din ţară la frontiera cu 
Ungaria şi Bulgaria, existând situaţii când s-a încercat scoaterea din ţară ilegală a 
minorilor care nu îndeplineau condiţiile legale de ieşire din ţară, prin ascunderea 
acestora în autoturism.  

 verificarea atentă a procurilor şi declaraţiei părinţilor pentru ieşirea din ţară a 
minorilor: ştampile notariale, a prezenţei în ţară la data autentificării notariale a 
părintelui care şi-a dat acordul, a formei şi conţinutului declaraţiei acestora, 
verificarea numelor şi domiciliului părţilor, precum şi a modului în care s-a constatat 
identitatea părţilor.  

 
4.2. Info-Line 

 
137. La data de 19 august 2006 a devenit operaţională linia Info-Line în cadrul Agenţiei Naţionale 
împotriva Traficului de Persoane. La numărul de apel gratuit 0 800 800 678, persoanele care doresc 
să muncească, să studieze sau să călătorească în scop turistic în străinătate, pot fi informate cu privire 
la riscurile asociate traficului de persoane, precum şi informarea cu privire la condiţiile de obţinere a 
unei vize de muncă sau de studiu în străinătate. Totodată, victimele, familiile sau cunoştinţele 
acestora pot apela pentru a cere sprijin şi protecţie efectivă. Aceasta se poate realiza prin referire 
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către instituţiile locale de stat şi organizaţiile neguvernamentale care pot oferi asistenţă victimelor 
traficului de persoane sau prin referire către structurile teritoriale de combatere a traficului de 
persoane . 
138. Astfel, în perioada 28 septembrie – 20 decembrie 2006 au fost primite 90 de apeluri, dintre care 
8 apeluri au fost sesizări din partea familiei de cazuri cu suspiciune de trafic de persoane, 32 de 
apeluri au vizat solicitarea de informaţii privind condiţiile de călătorie în străinătate, 17 solicitări din 
partea apelanţilor de verificare a funcţionării în condiţiile legii a unor firme de plasare a forţei de 
muncă în străinătate, 9 apeluri au vizat informarea în domeniul obţinerii permisului de muncă, 8 
solicitări de informaţii privind căsătoria în străinătate, 5 apeluri privind condiţiile de călătorie în 
străinătate a unui minor, 3 solicitări privind neregularităţi în cazuri de migraţie anterioară şi 8 apeluri 
ce au vizat alte situaţii decât cele enumerate anterior.     
4.3. Formarea profesională a specialiştilor 
 
139. Programul naţional „Prevenirea traficului de fiinţe 
umane - Sens”, desfăşurat în parteneriat de către AIDRom, 
organizaţia „Parteneri pentru schimbare” şi UNICEF România, a 
constat în instruirea de poliţişti, cadre didactice şi reprezentanţi 
ai unor organizaţii neguvernamentale, în scopul dezvoltării 
abilităţilor de identificare şi soluţionare a situaţiilor care pot 
conduce la traficul de persoane şi stabilirea unor contacte 
regionale cu structuri similare. Au fost instruite 90 persoane în 
cadrul a trei seminarii şi a fost elaborat ghidul de bune practici 
“Mai multă informaţie, mai puţine riscuri”, care s-a publicat în 
martie 2007. 

140. Proiectul “Servicii sociale de calitate” a avut ca scop formarea deprinderilor de identificare 
timpurie a potenţialelor victime şi de creştere a capacităţii de sprijinire a  reintegrării acestora în 
comunitate. Desfăşurarea proiectului a fost posibilă prin cooperarea ANITP cu Fundaţia pentru 
Schimbări Democratice şi “Equilibre” România. Au fost instruiţi 20 mediatori sociali romi, care 
acţionează în comunităţi ce însumează  peste 7000 etnici romi din  judetul Galaţi.  

141. Ca urmare a cooperării dintre ANITP şi OIM,  a fost iniţiat proiectul „Migraţia ilegală şi 
exploatarea minorilor neînsoţiţi”. Proiectul îşi propune realizarea cooperării dintre specialiştii 
implicaţi  

în lupta împotriva traficului de persoane din Italia şi cei din România, din comunităţile ce reprezintă 
principalele surse de persoane traficate. În baza cercetărilor realizate de către carabinieri, au fost 
selectate localităţile Craiova, Galaţi şi Iaşi. O primă etapă a constat în  formare de formatori în 
domeniul traficului de persoane în cele trei localităţi. Instruirea a fost realizată de către un 
reprezentant al Carabinierilor din Italia. Participanţii au fost specialişti din cadrul ANITP, ai poliţiei 
de proximitate şi rurale.  

142. Organizaţia Internaţională pentru Migraţie a iniţiat în parteneriat cu Ministerul Sănătăţii Publice 
mai multe sesiuni de instruire cu titlul „Măsuri anti-trafic în România”, în scopul informării 
personalului medical cu privire la aspectele traficului de persoane.  

143. De asemenea, Institutul Naţional al Magistraturii a desfăşurat o serie de activităţi de pregătire a 
magistraţilor în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de persoane. Astfel, în colaborare cu 
Fundaţia „Terre des Homes” – Lausanne şi Asociaţia de promovare a Justiţiei pentru Minori ”Jean  

Valjean” a fost organizat la Bucureşti în ianuarie 2006, seminarul cu tema „Traficul şi migraţia 
minorilor”, seminar ce a avut ca scop formarea de formatori în domeniu, la care au participat 28 de 
magistraţi, judecători şi procurori. La Bucureşti, în decembrie 2006 a avut loc seminarul cu tema 
„Traficul de persoane în reglementarea internă şi internaţională”. Totodată, în cadrul Proiectului de 
twinning instituţional RO 03/IB/JH – 09 „Sprijin pentru dezvoltarea justiţiei pentru minori în 
România” a fost organizată şcoala de vară cu tema „Justiţia pentru minori”, în colaborare cu 
Ministerul Justiţiei din România, Ministerul Justiţiei din Franţa, Fundaţia Germană pentru Cooperare 
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Judiciară Internaţională – IRZ şi Fundaţia „Terre des Homes” – Franţa, la care au participat 35 de 
magistraţi şi un expert al Asociaţiei Alternative Sociale Iaşi, fiind abordată şi tematica traficului de 
minori. În octombrie 2006, în cadrul Programului de Asistenţă Tehnică pentru România, program 
derulat în parteneriat cu Institutul European de Administraţie Publică şi Ministerul Justiţiei şi finanţat 
de Ministerul Afacerilor Externe din Luxemburg, s-a desfăşurat un seminar în domeniul formării 
profesionale a magistraţilor şi în special cea  

a cooperării judiciare în materie civilă, comercială şi penală, la care au participat 34 de magistraţi şi 
6 experţi din cadrul Ministerului Justiţiei, fiind abordată tema „Alinierea normelor de drept penal 
material şi a luptei împotriva criminalităţii transfrontaliere în cadrul Uniunii Europene – terorism, 
trafic de droguri şi de persoane”. În plan regional, au avut loc 2 seminarii în domeniul traficului de 

persoane şi a traficului de minori la 
Timişoara, în iunie şi noiembrie 2006, la 
care au participat în total 44 de 
magistraţi.   

144. În cadrul proiectului Răspuns 
Regional la Problematica Traficului de 
Copii este cuprinsă componenta de 
pregătire a profesioniştilor. Astfel, în 

perioada 4 – 5 decembrie 2006, la Timişoara a avut loc cursul de pregătire: „Drepturile şi protecţia 
copilului victimă a traficului în scopul exploatării sexuale”. Cursul de pregătire a urmărit formarea 
profesioniştilor din cadrul instituţiilor cu responsabilităţi în domeniul prevenirii şi combaterii 
traficului de fiinţe umane, dar şi întărirea cooperării între reţelele interinstituţionale care s-au format 
în cele 3 judeţe: Timiş, Dolj şi Hunedoara.  

145. În anul 2006, Salvaţi Copiii România a participat în cadrul proiectului Trafficking 3 Project 
coordonat de Ecpat Netherlands, contribuind cu informaţii la elaborarea a două manuale apărute sub 
egida Ecpat: „Combaterea traficului de copii în scopul exploatării sexuale: Întrebări şi răspunsuri” şi 
„Combaterea traficului de copii în scopul exploatării sexuale: Manual de pregătire a 
profesioniştilor”. Pentru elaborarea manualui, Salvaţi Copiii România a organizat în colaborarea cu 
Ecpat Franţa în luna iunie 2006, o sesiune de pregătire a profesioniştilor la care au participat 
specialişti de la instituţii responsabile pentru prevenirea şi combaterea traficului de persoane.  

 

„L-am cunoscut, m-am îndrăgostit şi ne-am căsătorit. După 
o perioadă de timp am plecat împreună în străinătate. 
Trebuia să mergem la un prieten de-al lui la un bar. Când 
am intrat acolo mi-am dat seama ce fel de loc era. Soţul meu 
m-a lăsat pur şi simplu acolo şi a plecat. Am fost vândută 
într-un bordel.” 
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Capitolul 5 

Combaterea traficului de persoane 
 
 
5.1. Autorii infracţiunii de trafic de persoane  
 
146. Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, precum şi 
Convenţia ONU împotriva criminalităţii organizate transfrontaliere definesc ceea ce poate constitui 
„grupul infracţional organizat”, enumeră infracţiunile grave care pot rezulta ca urmare a constituirii 
unui  grup infracţional organizat şi legiferează săvârşirea de infracţiuni cu caracter transnaţional. Se 
consideră că de cele mai multe ori traficanţii46 sunt membri ai unor reţele criminale organizate47. 
147. Raportul Biroului Naţiunilor Unite pentru Droguri şi Criminalitate (UNODC) asupra traficului 
de persoane48,  menţionează un studiu pilot elaborat de UNODC în 2002 vizând analiza a 40 de 
grupări de criminalitate organizată în 16 ţări, şi care remarcă diversitatea mare dintre aceastea, 
evidenţiind formele pe care criminalitatea transfrontalieră o poate lua, locaţiile, activităţile şi 
structura acestora putând varia de la o grupare la alta. Dintre grupările analizate, 8 erau implicate în 
activităţi legate de traficul de persoane, dintre care 2 se ocupau exclusiv cu traficul de persoane.  
148. Analiza tipului de organizare a structurii, a reliefat existenţa a 2 tipologii ce vizează tipurile de 
reţele de crimă organizată, respectiv: reţeaua de tip piramidal şi reţeaua de tip concentric. Această 
tipologie oferă imaginea relaţiilor stabilite în cadrul acestor reţele. În cadrul reţelelor de tip piramidal 
relaţiile sunt clar delimitate, pe baza autorităţii, există canale de control şi un membru ierarhic 
superior.  
149. În cadrul reţelelor de tip concentric numărul de membri este relativ mic, formând un grup 
închis, înconjurat de o reţea de „asociaţi”, relaţiile dintre acestea fiind mai libere, numărul mic al 
reţelei fiind cel care ar permite menţinerea disciplinei interne. Acest tip de reţea rareori are o 
identitate etnică sau socială bine conturată (UNODC, 2006). Se consideră că structurile de tip 
concentric sunt motivate strict de profitul obţinut, care determină pendularea între diferite tipuri de 
activităţi infracţionale. Pentru exemplificarea acestor tipuri de reţele de trafic de persoane redăm mai 
jos următoarea figură: 

 
Reţea de tip piramidal Reţea de tip concentric 

 

 
 

 

 
Fig. 9 Tipuri de reţele de traficanţi 

 

                                                 
46 Traficantul desemnează persoana care comite infracţiunea de trafic de persoane; acesta poate fi condamnat în funcţie 
de împrejurările şi consecinţele faptei cu închisoare de la 3 ani până la 25 de ani pentru formele agravante şi interzicerea 
unor drepturi (conform Legii nr. 678/2001).  
47O reţea criminală organizată desemnează un grup structurat, alcătuit din trei sau mai multe persoane, care există de o 
anumită perioadă şi acţionează în înţelegere, în scopul săvârşirii uneia ori mai multor infracţiuni grave sau infracţiuni 
prevăzute de prezenta convenţie, pentru a obţine, direct ori indirect, un avantaj financiar sau un alt avantaj material 
(Potrivit art.nr.2 al Convenţiei Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate). 
 
48 “Trafficking in Persons: Global Patterns”, UNODC, Vienna, 2006;  
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150. În cadrul ambelor tipuri de reţele, membrii îndeplinesc funcţii/roluri bine determinate în cadrul 
procesului de trafic49: 

 Recrutorii sunt vânzătorii de iluzii, care înşală şi fraudează, abuzează de încrederea şi 
credulitatea oamenilor, în vederea racolării; 

 Cei care se ocupă de procurarea documentelor de călătorie;  
 Transportatorii sau călăuzele, de la caz la caz, sunt cei care însoţesc victimele, le 
supraveghează deplasarea. Călăuzele se ocupă de trecerea ilegală a frontierei; 

 Supraveghetorii, cei care păzesc victimele pe perioada exploatării; 
 „Patronii” locuinţelor unde sunt ţinute victimele, patronii de baruri şi cluburi sau a 
caselor de toleranţă şi proxeneţii, sau cei ai fermelor agricole sau plasatorii de forţă de 
muncă în construcţii, toţi implicaţi în exploatare; 

 Cei care sunt implicaţi în transportul/trimiterea banilor sau în spălarea banilor.   
 
151. În funcţie de tipul reţelei şi mărimea acesteia, o funcţie poate fi îndeplinită de mai multe 
persoane, dar şi o persoană poate îndeplini mai multe funcţii în cadrul reţelei de trafic. 
În funcţie de mărimea structurii, reţelele de traficanţi sunt de trei tipuri50: 

o Reţea pe scară largă – structură internaţională ierarhică, construită pe 
contacte internaţionale atât la nivel politic cât şi economic, în ţările de origine, 
de tranzit şi de destinaţie. Reţelele de acest tip folosesc metode variate de 
recrutare şi tranzitează în mod frecvent mai multe ţări. 

o Reţea pe scara medie – victimele sunt păstrate sub controlul reţelei pentru 
exploatare şi nu sunt vândute către alte grupuri criminale. 

o Reţea pe scara mică - Modul de acţiune constă în faptul că proprietarul 
clubului din ţara de destinaţie are nevoie de victime noi. Prin intermediul 
persoanelor de contact din sfera prostituţiei şi proxenetismul 

o ui lansează o comandă, persoanele de contact le recrutează şi le conduc la 
destinaţie, unde le predau  proprietarului. 

152. Diferenţele dintre reţelele de traficanţi, rezultate din modul de organizare al structurii reţelei şi a 
mărimii acesteia, sunt deosebit de 
importante pentru pregătirea 
investigaţiei, fiecare tip necesitând o 
abordare diferită.  
153. Potrivit Europol-ului, în România 
majoritatea grupărilor de traficanţi se 
înscriu în categoria reţelelor pe scară 
mică. Astfel, aceleaşi persoane pot fi 
implicate fie în recrutarea şi transportarea 
victimelor sau pot îndeplini chiar rolul de 

exploatatori şi supraveghetori. Astfel, la nivelul instanţelor se constată că în cursul anului 2006 s-a 
înregistrat un număr de 36 de cauze referitoare la încălcări ale Legii nr. 39/2003 privind prevenirea şi 
combaterea criminalităţii, comparativ cu un total de 430 de cauze înregistrate referitoare la încălcări 
ale Legii 678/200151. O posibilă explicaţie poate fi şi faptul că încadrarea juridică a cauzelor nu are 
întotdeauna în vedere şi considerarea acţiunii traficanţilor în cadrul unui grup organizat, chiar dacă 
acesta este constituit pe criterii de rudenie sau şi-au desfăşurat activitatea infracţională (chiar dacă nu 
a fost constatată sau încriminată anterior) sporadic pe parcursul mai multor ani, pe teritoriul mai 
multor ţări sau în zone diferite din România.  
154. Direcţia Generală de Combatere a Criminalităţii Organizate (IGPR) remarcă existenţa grupărilor 
de criminalitate organizată de naţionalitate română în care activitatea criminală este stabilită la un 
anumit nivel şi în anumite zone de către vârful piramidei, precum şi existenţa grupărilor criminale 
organizate pe criterii familiale, constituite şi conduse din membrii şi apropiaţi ai acestor familii. 

                                                 
49 “Trafficking of Human Beings for Sexual Exploitation in the EU: A Europol Perspective”, EUROPOL  
50 Potrivit rapoartelor Europol 
51 Sursa: Consiliul Superior al Magistraturii, comunicare oficială cu Ministerul Justiţiei    

„Regulile impuse de R. Era să lucrăm în fiecare zi de la 
17.00 la 05.00 dimineaţa. Fără excepţie preţurile erau 
de 50 euro/20 minute, 60 euro/o jumătate de oră, 100 
pentru 45 minute, 125 euro pentru o oră. În situaţia 
când intrau mai multe fete pe cameră se plătea pentru 
fiecare dintre ele trebuia să câştigăm în fiecare seară 
peste 300 euro şi asta până la ora 24.00, altfel eram 
bătute. Am fost bătută, apoi băgată într-o cadă cu apă 
rece ca să îmi revin şi trimisă înapoi în club să lucrez.” 
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155. Din datele statistice existente furnizate de către structurile specializate ale poliţiei (DGCCO şi 
IGPF), în anul 2006 au fost cercetate 1485 persoane pentru comiterea infracţiunii de trafic de 
persoane. Dintre aceştia, 98,78% sunt de naţionalitate română, şi respectiv 96,36% în anul 2005. 
Totodată, din totalul persoanelor învinuite sau inculpate, în proporţie de 78,24% în anul 2006 şi 
75,94% în anul 2005 sunt de sex masculin şi respectiv în proporţie de 21,75% în anul 2006 şi 
24,05% în anul 2005, sunt de sex feminin.    
156. Se remarcă astfel că persoanele care sunt cercetate în România pentru săvârşirea infracţiunii de 
trafic de persoane sunt în marea majoritate a lor de cetăţenie română şi sunt predominat bărbaţi, doar 
un sfert din totalul acestora fiind femei.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

Fig. 10 Distribuţia persoanelor identificate pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de persoane,  
la nivelul DGCCO şi IGPF. 

 
 
 

157. În ceea ce priveşte ţările în care au fost săvârşite infracţiunile de trafic de persoane, în funcţie de 
canalele de cooperare folosite, s-a constat că pentru următoarele ţări: Austria, Spania, Italia, 
Germania, Franţa şi Olanda, cifrele statistice rămân constante în anul 2006 comparativ cu anul 2005 
referitor la cetăţenii români implicaţi în săvârşirea infracţiunii de trafic de persoane52.      
 
 
5.2. Practica judiciară  

 
158. Se constată o fluctuaţie a numărului persoanelor învinuite/inculpate de încălcarea prevederilor 
Legii nr. 678/2001, în perioada 2003-2005. Astfel, numărul acestora creşte de la 1068 în 2003, la 
1648 în 2004 şi scade la 1567 în 2005 şi 1485 în 200653.  
 

                                                 
52 Sursă: Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională, comunicare oficială DGCCO, IGPR;  
53 Potrivit datelor furnizate de DGCCO şi I.G.P.F pentru anul 2005 şi 2006 şi a Raportului Evaluarea politicilor privind 
traficul de fiinţe umane din România, UNICEF, 2005 
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Evoluţia numărului de persoane cercetate de către IGPR şi IGPF, pentru 
comiterea de infracţiuni prevăzute de Legea nr. 678-2001,  în perioada 2001-
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Fig. 11. Evoluţia numărului de persoane învinuite de încălcarea prevederilor Legii nr. 678/2001, 

la nivelul IGPR şi IGPFR, în perioada 2003-2006 
 
159. În cursul anului 2006, din totalul de 780 de persoane învinuite/inculpate pentru săvârşirea 
infracţiunii de trafic de persoane de către DIICOT, 271 inculpaţi au fost cercetaţi în stare de arest 
preventiv, fiind întocmite un număr de 183 de rechizitorii ca urmare a aplicării Legii 678/2001.     
 
 

Distribuţia măsurilor preventive în cazul persoane învinuite/inculpate în 
anul 2006 - DIICOT 

Arestaţi
35%

În libertate
65%
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Fig. 12 Distribuţia măsurilor preventive în cazul persoanelor învinuite/inculpate în anul 2006 – DIICOT 
 
 
160. Din datele statistice furnizate de Ministerul Justiţiei54, în anul 2006 au fost înregistrate un 
număr de 324 de noi cauze pe Legea 678/2001, dublu comparativ cu anul 2005.  Cu toate acestea 
numai 53%  în anul 2005 şi respectiv 44%  în anul 2006 au fost soluţionate, restul fiind în curs de 
judecare. 
   
 
 
 

Numărul cauzelor de soluţionat - Legea 678/2001 
 

                                                 
54 Sursa: Consiliul Superior al Magistraturii, comunicare oficială cu Ministerul Justiţiei    
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Anul Stoc la 
începutul 
perioadei 

Număr 
de cauze 
intrate 

Total 
cauze de 

soluţionat

Cauze 
soluţionate

2005 82 149 231 124 
2006 106 324 430 189 

 
 

Durata soluţionării cauzelor  
 

Anul 0-6 luni 6-12 luni 1-2 ani între 2 şi 
3 ani 

Total 
cauze 

2005 69 38 12 5 124 
2006 116 49 20 8 189 

 
 

161. În urma soluţionării cauzelor în instanţele de judecată numărul persoanelor condamnate 
definitiv pentru încălcarea Legii nr. 678/2001 a înregistrat o creştere în perioada 2003-2006, de la 49 
în 2003, la 103 în 2004, ajungând la 146 în 2005, şi 187 în 2006. Din totalul acestora, 77% (2005) şi 
80% (2006) sunt fără ocupaţie, 12% (2005) şi respectiv 25% (2006) fiind recidivişti.    

  

Evoluţia numărului de condamnări pentru infracţiunea de trafic de 
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Fig. 13 Evoluţia numărului de condamnări pentru infracţiunea de trafic de persoane,  

constatate în perioada 2003-2006 
 

162. Creşterea numărului de persoane condamnate pentru infracţiunea de trafic de persoane, 
comparativ cu anii anteriori poate fi rezultatul unei mai bune cunoaşteri şi aplicări a Legii nr. 
678/2001. Totuşi, numărul scăzut de condamnări comparativ cu totalul cauzelor intrate pe rolul 
instanţelor de judecată poate fi explicat prin complexitatea fenomenului traficului de persoane, a 
faptului că infracţiunile sunt comise de către reţele de traficanţi bine organizate, existând şi situaţii 
când victima îşi retrage plângerea din cauza ameninţărilor şi presiunii traficanţilor, dar şi a faptului 
că de cele mai multe ori aceştia angajează avocaţi experimentaţi, spre deosebire de cei care sunt 
numiţi din oficiu pentru victime, tergiversându-se soluţionarea cauzei prin diverse instrumente 
procedurale: recuzarea completelor de judecată, amânarea repetată a cauzelor, ridicarea de excepţii 
etc. 
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Distribuţia condamnărilor definitive pentru infracţiunea de trafic de persoane 
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Fig. 14 Distribuţia condamnărilor definitive pentru infracţiunea de trafic de persoane constatate în anul 2006 

163. Cu toate acestea, din totalul condamnărilor definitive pentru infracţiunea de trafic de persoane 
numai 38% au primit pedepse ale căror cuantum depăşeşte 5 ani, majoritatea, respectiv 62% primind 
pedeapsa minimă. Acest fapt denotă că, deşi infracţiunea de trafic de persoane este considerată a fi 
una dintre cele mai grave încălcări ale drepturilor şi libertăţilor persoanei, ea nu este percepută ca 
atare de către instanţe.            
 
 
5.3. Protecţia martorului  
 
164. Legea nr. 682/19.12.2002 (modificată prin O.U.G. nr. 157/17.11.2005), H.G. nr. 
760/14.05.2004 - pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 682/2002 privind protecţia 
martorilor şi O.M.A.I. nr. 353/03.09.2004 reglementează cadrul legal de iniţiere şi realizare a 
măsurilor de asistenţă şi protecţie a martorilor. Astfel, structura însărcinată pentru implementarea 
Programului de protecţie a martorului, revine Oficiului Naţional pentru Protecţia Martorului, care se 
organizează în cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, aflat în subordinea 
Inspectoratului General al Poliţiei Române55. 
 
165. Legea asigură instituirea şi aplicarea măsurilor de protecţie şi asistenţă a martorilor a căror 
viaţă, integritate corporală sau libertate este ameninţată ca urmare a deţinerii sau furnizării de către 
aceştia a unor informaţii ori date cu privire la infracţiuni grave, printre care şi cele privitoare la 
traficul de persoane. Solicitarea pentru includerea în Program se face fie la propunerea organelor de 
cercetare penală în faza urmăririi penale, propunerea fiind în acest caz înaintată procurorului, fie la 
propunerea procurorului, în faza judecăţii, care poate solicita instanţei includerea în program a unui 
martor.       
166. La nivelul Oficiului Naţional pentru Protecţia Martorului s-a înregistrat până în prezent un 
număr de 6 solicitări de includere în Program a unor persoane audiate în cauze penale privind 
infracţiunea de trafic de persoane. Din acestea, 4 persoane au fost incluse în Program, reprezentând 
martori protejaţi care au furnizat date şi informaţii pe linia comiterii infracţiunii de trafic de 
persoane, majoritatea cu ramificaţii externe56. 
167. În afară de măsurile de protecţie care se pot lua în cadrul Programului de protecţie a martorului, 
procurorul, în cursul urmăririi penale, respectiv instanţa în cursul judecăţii, poate să dispună audierea 
martorului sub o altă identitate pentru protejarea vieţii, integrităţii corporale sau a libertăţii acelui 

                                                 
55 Coform H.G. Nr.  760/2004 pentru Regulamentului de aplicare a Legii nr. 682/2002 privind protecţia martorilor;  
56 Sursa: ONPM, comunicare oficială  ANITP;  
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martor sau a altei persoane57. Totodată procurorul sau, după caz, instanţa de judecată poate să 
dispună ca organele poliţiei să supravegheze domiciliul martorului sau să-i asigure o reşedinţă 
temporară, precum şi să asigure protecţia acestuia la sediul parchetului sau a instanţei şi înapoi la 
domiciliul acestuia58.     
 
 
       

                                                 
57 Conform Art. 86^1, alin.1 şi 2, din Codul de procedură penală;  
58 Conform Art. 86 ^5, alin.1, din Codul de procedură penală.  
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Capitolul 6 

Asistenţa şi reintegrarea socială a victimelor traficului de persoane 
 
 
6.1. Serviciile de asistenţă şi protecţie destinate reintegrării sociale a victimelor 
traficului de persoane 
 
168. Traficul de persoane nu poate fi oprit dacă nu se acordă suficientă atenţie drepturilor şi nevoilor 
victimelor acestuia, iar asistenţa şi protecţia acestora trebuie să fie asigurată tuturor victimelor, fără 
nici un fel de discriminare.    
169. În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare59, victimele traficului de persoane pot 
beneficia de servicii de asistenţă şi protecţie, fie în centre guvernamentale, fie în adăposturi sau 
centre ale organizaţiilor neguvernamentale care dezvoltă programe de asistenţă în acest domeniu. 
Acordarea de servicii se poate realiza la sediul centrelor sau la domiciliul victimelor,  în regim de 
zi sau rezidenţial (adăpost), în funcţie de situaţia victimei şi de resursele organizaţiei.  
170. În funcţie de durata de acordare a serviciilor, acestea pot fi clasificate în: servicii de asistenţă 
în regim de urgenţă sau servicii de lungă durată. 

 Serviciile de asistenţă şi protecţie în regim de urgenţă oferite persoanelor identificate ca 
victime ale traficului de persoane constau în cazare într-un adăpost, hrană, îmbrăcăminte, 
intervenţie psihologică de urgenţă, asistenţă medicală de urgenţă, protecţie, informare asupra 
drepturilor pe care le are victima 
ca martor sau parte vătămată în 
procesul penal, sprijin pentru 
obţinerea de noi documente de 
identitate, contactarea familiei. 

 Serviciile de asistenţă şi 
protecţie pe termen lung se 
referă la asistenţă psihologică, 
asistenţă socială, asistenţă 
medicală, asistenţă juridică, 
protecţie. Scopul programelor de 
asistenţă pe termen lung îl 
reprezintă reintegrarea socială a victimei şi reducerea posibilităţilor ca aceasta să fie 
retraficată. Pe durata asistenţei, se încearcă medierea relaţiilor cu familia, facilitarea 
relaţiilor cu autorităţile locale, integrarea/reintegrarea într-o formă de învăţământ, dezvoltarea 
abilităţilor de viaţă independentă, integrarea / reintegrarea şcolară / profesională. 
 

171. La nivel naţional, se pot acorda următoarele tipuri de servicii, în funcţie de tipul de asistenţă de 
care victima doreşte să beneficieze şi în raport cu nevoile identificate de către specialişti: 

 asistenţă psihologică, care cuprinde: intervenţie în criză, evaluare, consiliere şi/ psihoterapie; 
 asistenţă medicală, care implică facilitarea accesului la serviciile de sănătate publică, 

respectiv: control medical, depistarea şi tratarea bolilor; 
 asistenţă juridică, care presupune: informarea victimei cu privire la drepturile şi obligaţiile 

care le are atunci când este martor sau parte vătămată şi este citată în faţa instanţei 
judecătoreşti, la drepturile sale sociale şi la reprezentarea în instanţă a victimei; 

 asistenţă socială, care implică găzduirea într-un adăpost, sprijin material sau financiar, 
obţinerea de documente de identitate, mediere şi reintegrare familială, consiliere în vederea 
integrării/reintegrării educaţionale, consiliere în vederea integrării/reintegrării profesionale, 
cuprinderea în programe de iniţiere şi formare profesională. 

 

                                                 
59  Legea Nr.678//2001, modificată şi completată prin O.U.G. 79/2005. 

 
[...] Destul de multe, care au refuzat asistenţa au revenit 
peste 2 săptămâni, au sunat, oricum li se oferă informaţii 
şi contactele. Iniţial refuză, se simt vinovate, e normal 
după trafic, se duc acasă, e şi un fel de pedeapsă pe care 
şi-o aplică [...],  dar acolo dau de greu şi apoi solicită 
serviciile de asistenţă, s-a întâmplat de multe ori aşa.  
De obicei spun: „nu am nevoie de nimic, vreau decât să 
mă duc acasă să fiu cu ai mei şi atât” (reprezentant 
ONG, Bucureşti). 
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172. Situaţia centrelor guvernamentale şi neguvernametale care acordă servicii de asistenţă în scopul 
reintegrării psihosociale a victimelor traficului de persoane, se prezintă în felul următor: 

 
I. Centre de asistenţă si protecţie a victimelor traficului de  persoane constituite în baza Legii 
nr.678/2001, aflate în subordinea Consiliilor judeţene 
 

173. Centrele asigură asistenţa şi protecţia victimelor traficului de persoane în regim de urgenţă. 
Durata de asistare este de maxim 10 zile, iar în cazul participării victimelor în procesul intentat 
traficanţilor, acestea pot beneficia de asistenţă până la terminarea procesului penal. Aceste centre îşi 
desfăşoară activitatea în judeţele: Arad, Botoşani, Galaţi, Giurgiu, Iaşi, Mehedinţi, Satu-Mare, 
Timiş. Ca urmare a unui protocol încheiat între OIM şi MIRA în anul 2005, în Bucureşti a fost 
înfiinţat un centru de asistenţă si protecţie a victimelor traficului de persoane. Acest centru 
asigură adăpost şi protecţie victimelor traficului repatriate de OIM, dar şi a victimelor identificate în 
ţară de către structurile specializate ale poliţiei. 
 Centrul de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de persoane Arad are o capacitate de 

20 de locuri şi 4 izolatoare, respectiv 10 locuri şi 2 izolatoare, atât pentru victime minore, cât şi 
pentru victime adulte ale traficului de persoane. Acest centru a fost finalizat în mai 2006, 
personalul centrului fiind format din 2 asistenţi sociali, 1 consilier juridic, 2 educatori, 1 psiholog 
şi 1 personal de pază şi protecţie, serviciile de asistenţă specializată fiind acodate în funcţie de 
nevoile identificate pentru fiecare caz  în parte. 

 Centrul de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de persoane Botoşani are 6 locuri 
disponibile pentru victime - adulţi, personalul acordând servicii de asistenţă medicală, socială şi 
psihologică. 

 Centrul de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de persoane Bucureşti este 
administrat, în ceea ce priveşte acordarea serviciilor de asistenţă şi protecţie victimelor traficului, 
de către Oficiul Naţional pentu Refugiaţi şi OIM. OIM acordă serviciile necesare prin 
intermediul organizaţiilor neguvernamentale specializate în domeniu, respectiv ADPARE, 
Salvaţi Copiii - România şi Fundaţia „Sectorul Biserica şi Societatea”- al Patriarhiei Române, 
personalul centrului fiind format din 5 asistenţi sociali, dintre care unul este coordonator. Acest 
centru are o capacitate de 14 locuri, distribuite în 7 camere şi poate asista, dar numai în situaţii 
excepţionale, şi minori-victime ale traficului de persoane. 

 Centrul de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de persoane Galaţi are o capacitate de 
8 locuri, iar personalul centrului este format din: 1 coordonator al centrului, 2 inspectori de 
specialitate, 3 inspectori, 1 jurist şi 1 psiholog. Serviciile pe care le acordă victimelor traficului 
constă în cazare, asistenţă psihologică, asistenţă juridică, asistenţă socială şi asistenţă medicală.  

 Centrul de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de persoane Giurgiu a luat fiinţă în 
urma proiectului Casa Meris, iniţiat în noiembrie 2006 de către ANITP împreună cu Asociaţia 
Caritas, Consiliul local Giurgiu (respectiv Directia de Asistenţă Socială Giurgiu) şi ADPARE. 
Spaţiul centrului este administrat de către Consiliul local, iar suportul financiar pentru serviciile 
de asistenţă este asigurat de Caritas. Capacitatea acestui centru este de 11 locuri, distribuite în 2 
camere, iar serviciile de asistenţă de care beneficiază victimele traficului sunt asigurate de 2 
asistenţi sociali, 4 asistenţi medicali, 1 psiholog cu jumătate de normă (din cadrul ADPARE) şi 1 
coordonator de centru. Din păcate, în centru sunt asistate şi persoane aparţinând altor categorii 
sociale (de exemplu, persoane fără locuinţă), care pot interfera cu victimele traficului, iar acest 
lucru poate afecta procesul de recuperare.          

 Centrul de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de persoane Iaşi are o capacitate de 
30 de locuri, personalul centrului fiind format din: 2 asistenţi sociali, 2 psihologi şi 1 consilier 

juridic, care asigură coordonarea centrului. 
 Centrul de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului 

de persoane Mehedinţi are 2 locaţii confidenţiale, 
respectiv, două apartamente cu 4 camere, unul destinat 
victimelor adulte, celălalt victimelor minore ale traficului. 
Serviciile de asistenţă sunt asigurate de un personal format 
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din: 1 asistent social, 1 psiholog, 1 sociolog, 1 consilier juridic, 1 educator,  2 asistenţi medicali şi 
1 supraveghetor. După părăsirea centrului, victima este monitorizată pentru o perioadă de 6 luni, 
în această perioadă specialiştii din centru urmărind reintegrarea victimei în plan social, 
profesional, şcolar, acordându-i acesteia suportul necesar atunci când este cazul. 

 Centrul de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de persoane Recaş, judeţul Timiş, 
oferă asistenţă de la 10 zile, la 3 luni, cu posibilitate de prelungire după terminarea programului 
de asistenţă în centru. Victima este monitorizată pe o perioadă de maxim un an, menţinând 
legătura cu aceasta telefonic sau prin organizarea unor întâlniri. Din luna ianuarie 2006, în urma 
încheierii unei Convenţii de Colaborare între Asociaţia „Generaţie Tânără” din Timişoara şi 
DGASPC Timiş (în subordinea căruia se află centrul), asociaţia menţionată asigură personalul 
necesar recuperării şi reintegrării psihosociale a victimelor traficului, suportând şi costurile de 
funcţionare ale centrului, inclusiv cheltuielile de personal. Conform aceleiaşi convenţii, 
DGASPC Timiş monitorizează modul de acordare a serviciilor de asistenţă de către Asociaţia 
„Generaţie Tânără”.  

 Centrul de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de persoane Satu-Mare are o 
capacitate de 11 locuri, personalul fiind alcătuit din: 1 coordonator de centru, 1 psiholog, 1 
asistent social, 2 îngrijitori, 2 educatori. Serviciile pe care le asigură victimelor traficului de 
persoane constau în asistenţă medicală, socială (se urmăreşte reintegrarea socio-profesională a 
victimei), consiliere psihologică (cu scopul reabilitării psihice a victimei), ergoterapie şi protecţie 
fizică necesară asigurării unui spaţiu sigur victimei traficului. 
 
II. Centre de tranzit/în regim de urgenţă pentru minorii neînsoţiţi sau victime ale traficului 
de persoane 
 

174. Aceste centre funcţionează în cadrul DGASPC din subordinea 
Consiliilor judeţene Satu-Mare, Arad, Bihor, Timiş, Mehedinţi, 
Giurgiu, Iaşi, Neamţ, Botoşani, Suceava, Galaţi şi Sector 2 
Bucureşti - Centrul „Gavroche”, fiind destinate în exclusivitate 
pentru asigurarea protecţiei şi asistenţei specializate a copiilor 
victime ale traficului de persoane. Centrele au fost înfiinţate în 
2004 şi 2005 cu fonduri guvernamentale, ca urmare a aprobării şi 
implementării Programului de Interes Naţional 415, de către 
ANPDC, în parteneriat cu Organizaţia „Salvaţi Copiii” - România. 

 
 III. Organizaţiile neguvernamentale 

 
175. Acestea acordă servicii complexe si specializate de asistenţă pentru victimele traficului de 
persoane pe o perioadă îndelungată de timp. Astfel, victimele traficului sunt asistate pe o perioadă de 
minimum 6 luni sau până la rezolvarea problemelor cu care se confruntă, în special de natură 
psihologică, ca urmare a experienţei traumatice prin care au trecut, dar şi ca urmare a unor probleme 
medicale, juridice şi de natură socială. Asistenţa se acordă la adăposturile organizaţiilor, atât în regim 
de zi, cât şi în regim rezidenţial. Organizaţiile neguvernamentale care dispun de adăposturi proprii 
sunt următoarele: ADPARE Bucureşti, Asociaţia Betania Bacău, Conexiuni Deva, Generaţie 
Tânără Timişoara, Mitropolia Banatului Timişoara, Organizaţia Internaţională pentru Migraţie 
şi  Reaching Out Piteşti.  

 
176. Din situaţia centralizată la nivelul ANITP, în cursul anului 2006, numărul de victime care au 
beneficiat de asistenţă, atât din partea autorităţilor de stat, cât şi a organizaţiilor neguvernamentale şi 
internaţionale cu activitate în domeniu, a fost de 424 de victime60. Dintre acestea  50 de victime au 
fost de sex masculin şi 374 de sex feminin. 

Distribuţia în funcţie de categoria de vârstă a victimei traficului: 
                                                 
60 Notă: Acest număr nu conţine si numărul de victime asistate direct de către Organizaţia Internaţională pentru 
Migraţie. 
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 La categoria de vârsta sub 14 ani s-au înregistrat 39 de victime asistate. 
 La categoria de vârsta 14-17 ani, s-au înregistrat 129 de victime asistate. 
 La categoria de vârstă 18-25 ani, s-au înregistrat 191 de victime asistate. 
 La categoria de vârstă peste 25 de ani s-au inregistrat 65 de victime  asistate. 

 
177. Un număr de 294 victime au primit asistenţă după ce au fost traficate pentru exploatare sexuală, 
49 în urma exploatării prin cerşetorie, iar 11 dintre acestea au fost victime ale exploatării prin muncă 
forţată.  De remarcat numărul mic de victime exploatate prin muncă forţată şi asistate ulterior în 
centre guvernamentale sau neguvernamentale, explicabil prin percepţia diferită pe care victimele o 
au asupra propriei condiţii, în multe cazuri aceste persoane refuzând să se considere victime şi să 
primească asistenţă. 
178. Distribuţia în funcţie de tipul de exploatare şi categoria de vârstă a victimei, indică faptul că la 
categoria de vârstă 18-25 ani, au beneficiat de asistenţă 152 victime ale exploatării sexuale, urmată 
de cat 
egoria de vârstă 14-17 ani cu 94 victime, în timp ce în cazul exploatării prin cerşetorie, categoria de 
vârstă unde s-au înregistrat cele mai multe victime a fost cea sub 14 ani (26 victime asistate), urmată 
de categoria de vârstă 14-17 ani, cu 18 victime asistate.    
179. Comparativ cu anul anterior, când s-au înregistrat 175 victime asistate (150 de victime de sex 
feminin şi 25 de sex masculin), se poate observa o creştere semnificativă, mai mare de 140%, a 
numărului victimelor asistate.  
180. O serie de factori cumulaţi pot explica această situaţie pozitivă. În primul rând, este vorba 
despre efortul deosebit pe care personalul din organizaţiile 
neguvernamentale şi din ce 
ntrele guvernamentale  
l-au depus pentru îmbunătăţirea unei situaţii dificile, lucru cu 
atât mai meritoriu cu cât, mai ales în cazul organizaţiilor 
neguvernamentale, s-a constatat o diminuare a susţinerii 
financiare, în special cea externă. Din păcate, nici alocările 
financiare de la bugetele locale nu au fost întotdeauna 
suficiente. În al doilea rând, informarea victimelor cu privire la 
existenţa adăposturilor şi a celorlalte posibilităţi de asistare le-a 
ajutat să înţeleagă avantajele de care pot beneficia. Nu în ultimul rând, organizarea şi funcţionarea 
ANITP, începând cu luna mai 2006, şi a centrelor regionale ale acesteia, începând cu luna septembrie 
2006, a permis o mai bună evaluare a fiecărui caz individual şi o referire mai eficientă a victimelor 
către serviciile de asistenţă specializată, în funcţie de nevoile acestora şi de serviciile disponibile. În 
plus, ANITP a asigurat o monitorizare efectivă a victimelor asistate, în scopul îmbunătăţirii calităţii 
asistenţei primite.  
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Distributia tipurilor de exploatare pe categoriile de varsta
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Fig.  15 Distribuţia victimelor asistate în 2006, în funcţie de tipul exploatării şi vârstă 

 
 
181. Există totuşi o diferenţă aparent foarte mare între numărul de victime identificate în anul 2006 
(2285) şi numărul de victime care au beneficiat de servicii de asistenţă şi protecţie specială în centre 
de stat şi neguvernamentale (424), iar acest lucru necesită o clarificare.  
Astfel: 
• În toate cazurile, în momentul identificării, victimele au beneficiat de o evaluare iniţială a 
nevoilor de asistenţă şi au fost informate cu privire la drepturile lor şi serviciile de asistenţă 
disponibile. Totuşi, în unele cazuri, această etapă a avut un caracter mai degrabă formal, iar deciziile 
victimelor nu au fost întotdeauna fundamentate pe o înţelegere corectă a posibilităţilor de recuperare. 
Situaţia s-a îmbunătăţit în a doua jumătate a anului 2006, odată cu operaţionalizarea centrelor 
regionale ale ANITP, al căror personal specializat (psihologi, asistenţi sociali), independent sau 
împreună cu specialişti din cadrul organizaţiilor neguvernamentale, au reuşit să câştige încrederea 
victimelor şi să comunice mai bine cu acestea;  
• Nu întotdeauna victimele acceptă serviciile de asistenţă, refuzându-le şi preferând să se întoarcă 
în familie, într-un mediu sigur, protejat şi intim, unde se pot reface în urma experienţei traumatizante 
pe care au trăit-o. Mai mult, atitudinea discriminatorie a publicului faţă de victimele traficului de 
persoane, „confundate” adesea cu „prostituatele”, le determină pe victime să ascundă experienţa 
trăită, să refuze comunicarea şi să evite orice abordare ce ar putea să „deconspire” la nivelul 
comunităţii locale faptul că au fost exploatate;  
• De multe ori, victimele au manifestat rezerve pentru internarea în adăposturile specializate, 
dominate fiind de prejudecata că acestea sunt mai degrabă centre de detenţie, decât centre de 
reabilitare psiho-socială. Traficanţii nu sunt străini de această imagine deformată. Pe parcursul 
perioadei de exploatare, presiunile lor sunt îndreptate împotriva oricărui potenţial sprijin a 
• l victimelor – organizaţiile ne 
• guvernamentale,  
• dar mai ales instituţiile de aplicare a legii - inducând victimelor ideea că nu pot fi salvate, că 
pentru ele nu există alternativă la exploatare, că nimeni nu poate interveni în favoarea lor, iar 
adăposturile nu sunt altceva decât un alt tip de „penitenciare”; 
• O mare parte dintre victimele identificate în străinătate sunt preluate de instituţii sau organizaţii 
specializate în asistenţă şi beneficiază de suportul necesar în ţara de destinaţie, pentru perioade 
cuprinse între o săptămână şi câteva luni, uneori chiar mai mult (de exemplu, în cazurile în care 
victima participă ca martor în procesele penale împotriva traficanţilor), astfel încât, la întoarcerea în 
ţară, acestea sunt, în mare măsură, recuperate, iar continuarea asistării nu mai reprezintă întotdeauna 
o prioritate pentru victime;  
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• În cazul victimelor traficate pentru muncă forţată - un segment destul de important, respectiv 
27% din totalul victimelor identificate – sunt puţin numeroase situaţiile în care acestea acceptă 
propunerile de asistenţă pe termen lung. De cele mai multe ori, nevoile victimelor se referă la 
consiliere juridică şi sprijin în vederea repatrierii şi mai puţin la suport psihologic în adăposturi 
specializate.  
• Nu în ultimul rând, un număr mare de victime au fost asistate în afara adăposturilor, beneficiind 
de suportul necesar la domiciliu, în comunitate. 
 
182. În contextul prezentat, numărul victimelor asistate dobândeşte o pondere mai mare decât 
cea reieşită din simpla raportare la numărul total al victimelor identificate. 
 
183. Referitor la asistenţa acordată victimelor traficului de persoane pe parcursul anului 2006, 301 de 
victime (71%) au fost asistate în centre neguvernamentale (faţă de 115 în 2005), în timp ce 123 de 
victime (29%) au beneficiat de servicii de asistenţă în centre guvernamentale (faţă de 60 în 2005). 
 
184. Distribuţia ţărilor de destinaţie a traficului în funcţie de categoria de vârstă a victimei indică 
traficul intern pe primul loc cu 126 victime asistate, aproximativ 50% dintre victimele având vârsta 
cuprinsă între 14-17 ani. Dintre destinaţiile externe, cele mai multe victime asistate au fost traficate 
în Italia (96 victime), 51 dintre acestea cu vârste cuprinse între 18 şi 25 ani. Un număr de 48 victime 
au fost asistate după ce au fost traficate în Spania, 21 dintre acestea cu vârste 18-25 ani. De 
asemenea, în cursul anului 2006 au fost asistate victime care au fost traficate iniţial în ţări precum 
Franţa (16), Macedonia (12), Serbia (12), Germania (11), Olanda (11), Turcia (9), Marea Britanie 
(6), Austria (5) sau Belgia (5).  

 
Fig. 16 Distribuţia victimelor asistate în funcţie de ţara de destinaţie şi vârstă 

 
 

185. Numărul de victime asistate a crescut de la 46 în 2005, la 126 în 2006 (trafic intern), şi de la 129 
în 2005, la 298 în 2006 (trafic extern), ceea ce indică o mai bună identificare a cazurilor de trafic în 
plan intern, dar şi o mai bună referire a victimelor identificate către serviciile de asistenţă şi protecţie. 
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6.2 Activitatea Centrelor Regionale ale ANITP 
 
186. La solicitările Direcţiei Generale de Combatere a Criminalităţii Organizate, Brigăzilor de 
Combatere a Criminalităţii Organizate, Serviciilor de Combatere a Criminalităţii Organizate, 
Inspectoratelor Judeţene ale Poliţiei de Frontieră, Serviciilor sau Birourilor Teritoriale ale DIICOT, 
reprezentanţii centrelor regionale ale Agenţiei au efectuat evaluarea iniţială a victimelor identificate 
de cele două structuri. De la caz la caz, victimele au fost sprijinite să intre în sistemul de asistenţă, fie 
în centrele de asistenţă şi protecţie, fie în asistenţa la domiciliu, angajaţii centrelor realizând şi 
monitorizarea calităţii serviciilor de care persoanele beneficiază.  
187. În total au fost monitorizate 83 victime sau potenţiale victime, 46,98% dintre acestea provenind 
din mediul rural, iar 53,02% din mediul urban. La sfârşitul anului 2006, situaţia detaliată pe fiecare 
centru regional se prezintă conform anexei 2.  
     
188. Centrul Regional Bucureşti monitorizează 8 victime/potenţiale victime ale traficului de 
persoane, 5 dintre acestea au fost referite de către structurile poliţiei de combatere a criminalităţii 
organizate şi 3 situaţii au fost semnalate la linia telefonică Help–line a Agenţiei, 2 dintre victime 
provenind din mediul rural şi 6 din mediul urban.  
 
189. Centrul Regional Cluj–Napoca monitorizează 7 victime/potenţiale victime ale traficului de 
persoane, 6 dintre victime au fost referite centrului regional de către structurile poliţiei de combatere 
a criminalităţii organizate şi o situaţie a fost semnalată de către o organizaţie neguvernamentală. În 
ceea ce priveşte mediul de provenienţă al acestora: o victimă provine din mediul rural, iar celelate 6 
provin din mediul urban. 
 
190. Centrul Regional Constanţa monitorizează 13 victime/potenţiale victime ale traficului de 
persoane, o victimă a fost referită centrului regional de către structurile poliţiei de combatere a 
criminalităţii organizate şi 12 au fost referite de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului.5 dintre victime provin din mediul rural şi 8 victime din mediul urban.  
 
191. Centrul Regional Craiova monitorizează 13 victime/potenţiale victime ale traficului de 
persoane, 10 dintre acestea au fost referite de către structurile poliţiei de combatere a criminalităţii 
organizate, o victimă a fost referită de către DGASPC, una a fost referită de către un ONG, iar într-
un caz , familia s-a adresat direct Centrului Regional. 8 dintre victime provin din mediul rural şi 5 
din mediul urban.  
 
192. Centrul Regional Galaţi monitorizează 6 victime/potenţiale victime ale traficului de persoane, 
2 dintre victime au fost referite centrului regional de către structurile de  
combatere a criminalităţii organizate şi 2 
victime au fost referite de către DGASPC, o 
situaţie a fost semnalată la linia telefonică 
Help–line a Agenţiei şi o situaţie a intrat în 
atenţia Centrului în urma unui articol din ziar, 
prin autosesizare În ceea ce priveşte mediul de 
provenienţă al acestora: o victimă provine din 
mediul rural, iar celelate 5 provin din mediul urban. 
 
 
193. Centrul Regional Iaşi monitorizează 20 victime/potenţiale victime ale traficului de persoane, 4 
dintre acestea au fost referite de către structurile poliţiei de combatere a criminalităţii organizate, 13 
victime a fost referită de către DGASPC, o victimă a fost referită de către un ONG, o altă victimă a 
fost referită de OIM şi un caz de către structura teritorială a IGJR. 9 dintre victime provin din mediul 
rural şi 11 din mediul urban.  
 

         „Bunicul meu a luat numărul de la televizor şi am 

luat legătura cu ei [...]” (victima F.O., 22 ani, nu a 

beneficiat de nici un serviciu de asistenţă până în 

momentul interviului) 
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194. Centrul Regional Piteşti monitorizează 5 victime/potenţiale victime ale traficului de persoane, 
2 dintre victime au fost referite centrului regional de către structurile poliţiei de combatere a 
criminalităţii organizate, o situaţie a fost semnalată la linia telefonică Help–line a Agenţiei, o victimă 
a fost referită de către un ONG, iar într-un caz  inspectorul de specialitate s-a autosesizat prin 
cunoaşterea situaţiei la nivelul comunităţii. În ceea ce priveşte mediul de provenienţă al acestora: 3 
victime provin din mediul rural, iar celelate 2 provin din mediul urban. 
 
195. Centrul Regional Timişoara monitorizează 11 victime/potenţiale victime ale traficului de 
persoane, 2 victime au fost referite de către structurile poliţiei de combatere a criminalităţii 
organizate şi 9 de către DIICOT. 10 victime provin din mediul rural şi o victimă din mediul urban.  
Ca urmare a cooperării Agenţiei în cadrul programului REFLEX, o victimă repatriată a fost preluată 
de catre reprezentanţii Centrului teritorial Bucuresti de la aeroport şi referită unui centru de asistenţă. 
În prezent, victima se află în asistenţă la domiciliu. 
 
196. Din totalul de 83 de situaţii referite Centrelor Regionale, au fost identificate 62 de victime ale 
traficului de persoane, pentru 21 dintre acestea existând doar suspiciunea că s-ar afla într-o situaţie 
de exploatare. Din cele 62 de victime identificate, 58% au acceptat să beneficieze de cel puţin o 
formă de asistenţă, restul de 42% au refuzat, urmând să fie monitorizate la domiciliu de către 
reprezentanţii centrelor regionale ale ANITP în vederea urmăririi evoluţiei situaţiilor şi pentru a se 
interveni în cazul în care victimele se răzgândesc.     
197. În proporţie de 38,55% din cazuri, victimele au fost referite centrelor regionale ale ANITP de 
către structurile specializate ale poliţiei, 33,73% dintre victime au fost referite de către DGASPC, 
10,84% dintre victime au fost referite de către structurile DIICOT, iar 6% din cazuri au fost 
semnalate la linia telefonică Help–line a ANITP, iar restul de 10,84% dintre victime au fost referite 
de către organizaţii neguvernamentale, comunitate, structura jandarmeriei române şi OIM. 
198. Chiar dacă în cursul anului 2006 activitatea centrelor regionale a cuprins o perioadă de 4 luni, 
personalul acestor structuri teritoriale ale ANITP a însoţit victimele pe parcursul procesului de 
asistenţă, realizând legătura dintre instituţiile locale şi organizaţiile neguvernamentale competente în 
furnizarea serviciilor necesare.     
         
 



 65

 
Capitolul 7 

Cooperarea interinstituţională 
 
7.1. Cooperare interinstituţională în domeniul prevenirii traficului de persoane şi 
al asistenţei acordate victimelor acestuia 
199. Proiectul Casa Meris a fost lansat în noiembrie 2005 de către ANITP, in parteneriat cu 
Asociatia Caritas, Directia de Asistenţă Socială Giurgiu şi ADPARE, cu suportul financiar al 
Associazzione Vicenza Bucureşti. Proiectul urmăreşte dezvoltarea unui parteneriat public-privat şi 
vizează înfiinţarea Centrului de asistenţă şi protecţie a persoanelor aflate în dificultate, care să 
asigure asistenţa şi protecţia victimelor traficului de persoane identificate pe raza Curţii de Apel 
Bucureşti, acordarea de asistenţă psihologică, medicală şi juridică victimelor în vederea reintegrării 
socio-profesionale a acestora şi a altor persoane aflate în situaţii asemănătoare de risc. Proiectul are o 
durată de 6 luni, fază pilot, urmărindu-se prelungirea acestuia în funcţie de rezultatele obţinute.  
200. La data de 20 iulie 2006 Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse a lansat Apelul 
deschis pentru propuneri de proiecte intitulat "Dezvoltarea Serviciilor Sociale" în cadrul Programului 
Phare 2004–2006 „Coeziune economică şi socială – Schema de finanţare nerambursabilă pentru 
dezvoltarea serviciilor sociale”. Între activităţile eligibile se găsesc servicii integrate/specializate cum 
ar fi găzduire, îngrijire, recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru victime ale violenţei 
domestice sau ale traficului de fiinţe umane. 

201. În vederea reducerii fenomenului traficului de persoane, ANITP a încheiat şi implementează o 
serie de protocoale de colaborare cu instituţii cu atribuţii în domeniu, precum Inspectoratul General 
al Poliţiei Române, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, Jandarmeria Română, Autoritatea 
Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului, Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse 
ş.a.m.d.. Obiectivele acestora se referă la armonizarea acţiunilor din domeniul traficului de persoane, 
consultarea şi informarea reciprocă a părţilor asupra măsurilor şi acţiunilor întreprinse de către 
acestea sau de către terţe persoane, la nivel naţional sau internaţional, identificarea victimelor 
traficului de persoane şi furnizarea datelor necesare elaborării proiectului Strategiei Naţionale şi a 
Planurilor de acţiune în domeniul traficului de persoane. 

202. Organizaţia Conexiuni - Deva a organizat o serie de dezbateri pe tema “Protecţia victimelor 
între lege şi practică” cu actorii locali implicaţi în prevenirea şi combaterea traficului din judeţele 
Hunedoara, Alba şi Sibiu. În cadrul grupurilor de discuţii, constituite în fiecare judeţ au fost analizate 
cauzele care generează dificultăţi în aplicarea legii în domeniul traficului de persoane. De asemenea, 

a fost elaborat un ghid cu privire la drepturile victimelor 
pentru prevenirea revictimizării. 

 
7.2. Cooperare interinstituţională în domeniul 
combaterii traficului de persoane  
 
203. În instrumentarea cazurilor privind săvârşirea 
infracţiunii de trafic de persoane, procurorii DIICOT au 
colaborat cu organele de poliţie judiciară din cadrul 
DGCCO şi a poliţiei de frontieră, fiind constituite echipe 
mixte de investigare procurori/poliţişti.  

204. Un alt progres înregistrat în domeniul cooperării inter-instituţionale îl reprezintă încheierea 
„Protocolului de cooperare pentru operaţionalizarea bazei de date privind cazuistica din domeniul 
traficului de persoane şi a traficului de migranţi”, proiect care va permite o cunoaştere mai bună a 
problematicii traficului de persoane şi a traficului de migranţi şi alinierea la standardele 
internaţionale privind analiza şi evaluarea informaţiilor. Proiectul va pune la dispoziţia organelor de 
urmărire şi cercetare penală un instrument de lucru cu aplicabilitate practică şi va permite accesul 
procurorilor DIICOT la datele necesare în activitatea de investigaţii şi urmărire penală.      
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205. În vederea îmbunătăţirii gradului de participare a victimelor traficului de persoane care participă 
în procesul penal, ANITP, în parteneriat cu Direcţia de probaţiune din Ministerul Justiţiei, DIICOT 
din  Ministerul Public, şi Direcţia Generală de Combatere a Criminalităţii Organizate din IGPR, 
ANITP a iniţiat proiectul “Coordonarea victimelor traficului de persoane în procesul penal”.  
Acest proiect se desfăşoară cu sprijinul Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Bucureşti. El 
urmăreşte crearea unui răspuns unitar, coordonat, destinat victimelor traficului de persoane care sunt 
martori sau părţi vătămate în procesul penal prin coordonarea interinstituţională dintre următoarele 
instituţii implicate în lupta împotriva traficului de persoane: IGPR, IGPF, IGJR, Parchet, instanţe de 
judecată, ANITP, Servicii de probaţiune, dar şi cu furnizorii de asistenţă specializată: organizaţii 
neguvernamentale, DGASPC, centre de asistenţă pentru victimele traficului de persoane.    
206. Mandatul programului de coordonare a victimelor traficului de persoane în procesul 
penal:   

 Menţinerea contactului permanent cu victimele traficului de persoane;  
 Oferirea de informaţii victimelor despre drepturile pe care le au şi serviciile la care pot să se 

adreseze pentru asistenţă specializată; 
 Informarea victimei în legătură cu aspectele legate de procesul penal şi mersul cazului;  
 Informarea şi pregătirea victimelor în legătură cu aspectele cu care se pot confrunta pe 

parcursul derulării procesului penal.     
207. Prima etapă a acestui proiect a constituit-o organizarea la Galaţi, în perioada 15-17 noiembrie, a 
seminarului regional la nivelul Curţilor de Apel Bacău, Constanţa, Galaţi şi Iaşi. La acest seminar au 
participat reprezentanţii centrelor regionale ale ANITP din Iaşi, Galaţi, Constanţa, Bucureşti şi 
Craiova, reprezentanţi ai Brigăzilor şi Serviciilor de Combatere a Criminalităţii Organizate, procurori 
ai Direcţiilor de Investigare a Infracţiunilor de Crimă Organizată şi Terorism şi judecători ai secţiilor 
penale ale Tribunalelor şi Curţilor de Apel Bacău,  Neamţ, Constanţa, Tulcea, Galaţi, Vrancea, 
Brăila, Iaşi, Suceava, reprezentanţi DGASPC şi consilieri de probaţiune de pe lângă Tribunalele mai 
sus menţionate.  
208. Proiectul este în plină desfăşurare, evaluarea rezultatelor primei etape a acestuia urmând să fie 
realizată în semestrul al doilea al anului 2007. Rezultatele parţiale arată că, până la sfârşitul anului 
2006, din 26 de victime asistate şi monotorizate în cadrul proiectului, niciuna nu a părăsit procesele 
în care erau implicate. 
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Capitolul 8 

Reflectarea fenomenului în mass-media 
 
209. În anul 2006 s-a remarcat un interes crescut la nivelul mass-
media pentru activităţile desfăşurate în domeniul traficului de 
persoane şi pentru instituţiile care desfăşoară aceste activităţi, 
inclusiv pentru ANITP care a devenit operaţională la 15 mai 2006.  
210. În perioada august – decembrie 2006, au fost monitorizate un 
număr de 17 cotidiene din presa scrisă centrală  (Ziua, 
Evenimentul Zilei, România liberă, Curentul, Gândul, Jurnalul 

Naţional, Cotidianul, Gardianul, Realitatea Românească, Adevărul, Atac, Economistul, Cronica 
Română, Ziarul, Azi, Libertatea, Curierul Naţional) şi 12 cotidiene din presa locală (Obsevatorul 
Arădean - Arad, Timpolis, Agenda Zilei - Timişoara, Impact – Craiova, Cuget liber, Ziarul Lumina – 
Constanţa, Evenimentul – ziar al regiunii Moldova, Ziarul de Bacău, Monitorul de Vaslui, Ziua de 
Iaşi, Monitorul de Galaţi, Ziarul de Roman), iar din presa audio-vizuală au fost monitorizate 8 
posturi de radio (Radio România Actualităţi, Europa FM, Radio Guerilla, Radio Total, BBC, Info 
Pro, Radio Mix, Radio Lynx)  şi 8 posturi de televiziune (Prima TV, Antena 1, Antena 3, TVR 1, 
Realitatea TV, Naţional TV, B1 TV). 
Astfel, din totalul de 185 prezenţe mediatice cu referire la traficul de persoane, 120 articole au fost 
publicate în presa centrală, 26 în presa locală, 16 difuzate de posturile de radio şi 23 de cele de 
televiziune. 
211. Din analiza de conţinut a celor 185 de articole cu referire la traficul de persoane, apărute în 
perioada de referinţă, cele mai multe articole (48) au făcut referire la prinderea traficanţilor şi  
anihilarea reţelelor de traficanţi, 42 de articole au prezentat activitatea Agenţiei (înfiinţarea structurii, 
lansarea liniei telefonice info-line 0800.800.678 şi campania de prevenire a 
traficului de persoane „Ai grijă, TU plăteşti!”), 22 de articole au semnalat creşterea 
alarmantă a traficului de persoane în Marea Britanie, după aderarea României şi 
Bulgariei la Uniunea Europeană, ştiri preluate din cotidianul britanic „The Sun”, 
18 articole au făcut referire la creşterea traficului de copii, odată cu deschiderea 
graniţelor, 12 articole au prezentat eforturile autorităţilor pentru stoparea 
fenomenului traficului de persoane, 11 articole au fost despre 
experienţele victimelor acestui fenomen, celelalte 32 de articole 
prezentând colaborări pe plan internaţional cu diferite instituţii cu atribuţii 
în stoparea traficului de persoane, măsurile luate la graniţă odată cu 
deschiderea lor, obligaţia reţelelor hoteliere, de taximetrie, construcţii şi 
firme de transport internaţional pentru semnalarea aspectelor de trafic de 
persoane conform Planului Naţional de Acţiune 2006-2010 pentru implementarea 
Strategiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane ş.a. 
212. Un pas important în vederea creşterii gradului de informare şi conştientizare al 
populaţiei faţă de traficul de persoane, l-a constituit realizarea site-ului ANITP - 
http://anitp.mai.gov.ro, operaţional din luna octombrie 2006. Site-ul pune la dispoziţia cetăţenilor, 
informaţii despre legislaţia naţională şi internaţională care reglementează prevenirea şi combaterea 
traficului de persoane, informaţii despre fenomenul traficului de persoane, factorii de risc, profilul 
victimei, profilul traficantului, informaţii despre instituţiile şi organizaţiile neguvernamentale care au 
stabilit relaţii de colaborare cu ANITP, informaţii despre campaniile de informare şi prevenire a 
traficului de persoane desfăşurate, etc. 
213. De asemenea, pentru creşterea vizibilităţii ANITP în rândul opiniei publice au fost editate şi 
distribuite broşuri (150 ex.), pliante (200 ex.) şi fluturaşi (2.000 ex.) cu informaţii despre structura şi 
activitatea ANITP, Help-line-ul 0800 80 678, sfaturi şi informaţii utile pentru cetăţeni privind 
prevenirea traficului de persoane. 
 

 

http://anitp.mai.gov.ro/�
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Capitolul 9 
Afaceri europene şi relaţii internaţionale 

 

9.1 Cooperare internaţională in domeniul prevenirii traficului de persoane, a 
asistenţei şi protecţiei victimelor acestuia 
 

214. Personalul din cadrul ANITP a participat la 10 reuniuni internaţionale, având ca tematică 
traficul de persoane: ● cea de-a 35-a sesiune a  Comitetului ONU pentru eliminarea discriminării faţă 
de femei, New York/Statele Unite ale Americii (23-29 mai 2006); ●  conferinţa regională pivind 
permisele temporare de rezidenţă pentru victimele traficului şi asistenţa victimelor, Belgrad/ Serbia 
(29- 31 mai 2006); ●  reuniunea Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) 
privind Implementarea Dimensiunii Umane, Varşovia/ Polonia, (2 – 13 octombrie 2006); ● cea de-a 
treia Conferinţă a Părţilor la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii organizate 
transnaţionale, Viena/ Austria, (9 – 18 octombrie 2006); ●  întâlnirea cu ofiţerii de legătură locali din 
cadrul Programului de Dezvoltare a Mecanismelor Transnaţionale de Referire a Victimelor pentru 
Europa de Sud-Est, organizată de ICMPD, Viena/Austria, (10-11 octombrie 2006); ● conferinţa 
consacrată combaterii traficului de persoane de la Varşovia/Polonia (10-12 octombrie 2006) 
organizată de Organizaţia Internaţională pentru Migraţie; ● reuniunea din cadrul „Programului 
pentru sprijinirea dezvoltării unor mecanisme transnaţionale de referire pentru persoanele traficate în 
Europa de Sud - Est”, Tirana/Albania (07 -09 noiembrie 2006); ●  conferinţa cu titlul Alianţa 
împotriva Traficului de Persoane, organizată de OSCE  la  Viena/Austria (15-17 noiembrie 2006); ● 
atelierul regional privind bunele practici în asistenţa juridică a victimelor traficului de persoane, 
Chişinău/ Rep. Moldova (27-28 noiembrie 2006); ● cea de-a 92-a reuniune a Consiliului OIM, 
Geneva/ Elveţia (28 noiembrie – 1 decembrie 2006). 

215. Proiectul “Cooperare transfrontalieră pentru prevenirea traficului de persoane” a avut ca 
scop facilitarea comunicării şi armonizării sistemelor între ţări vecine, în vederea creşterii eficienţei 
luptei împotriva traficului de persoane. Promotorii acestui proiect au fost ANITP, Caritas şi 
ADPARE. Participanţii la acest proiect au fost reprezentanţi ai unor instituţii şi organizaţii implicate 
în lupta împotriva traficului de persoane din România, Moldova şi Ucraina. Întâlnirea de lucru a fost 
organizată la Suceava, cu sprijinul financiar al  Ambasadei SUA la Bucureşti. În acelaşi scop s-au 
desfăşurat întâlnirile de lucru la Ruse, în Bulgaria şi Giurgiu. În cadrul acestor întâlniri s-a realizat o 
punte de comunicare între administraţiile locale, poliţia de 
frontieră, unităţile de învăţământ şi organizaţiile 
neguvernamentale din cele două oraşe.  

216. În urma vizitei efectuate în România de către o delegaţie a 
UNODC în perioada 12-16 iunie 2006, a fost elaborat un raport 
de evaluare şi, pe baza propunerilor M.I.R.A.. şi ale Comisiei 
Europene, a fost realizat proiectul unui Program Comun de 
Acţiune privind Consolidarea Statului de Drept în România. 

217. În august 2006, Agenţia a primit vizita ambasadorului 
S.U.A. la Bucureşti. În cadrul discuţiilor purtate, au fost 
identificate o serie de posibilităţi de colaborare; una dintre 
acestea s-a concretizat în  iniţierea proiectului Victims Witness Coordination care este derulat de 
ANITP, în parteneriat cu Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi 
Terorism, Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate şi Ministerul Justiţiei şi care are ca scop 
îmbunătăţirea gradului de participare a victimelor traficului de persoane la procesul penal.  Acest 
proiect a fost lansat în cadrul primului seminar regional, care a avut loc la Galaţi, în noiembrie 2006, 
urmărindu-se continuarea proiectului şi în anul 2007. 
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218. În cadrul proiectului Programme to Support the Development of Transnational Referral 
Mechanisms for Trafficked Persons in South-Eastern Europe desfăşurat de Centrul Internaţional de 
Dezvoltare a Politicilor privind Migraţia (ICMPD) a fost semnat la data de 25 septembrie 2006, 
acordul de cooperare dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi ICMPD în scopul 
definirii cadrului de cooperare între părţi pentru implementarea mecanismului transnaţional de 
referire.  Acest program este finanţat de USAID şi implementat în parteneriat cu ACTA (reţea de 
organizaţii non-guvernamentale împotriva traficului de fiinţe umane şi a corupţiei), MARRI 
(Iniţiativa Regională pentru Migraţie, Azil şi Refugiaţi) şi Ministerul de Interne din Bulgaria. Ca 
urmare a semnării acordului de cooperare, în noiembrie 2006, managerul de proiect de la Viena a 
efectuat o misiune de evaluare a situaţiei privind traficul de persoane în România şi a avut o serie de 
întâlniri cu principalele instituţii şi organizaţii non-guvernamentale cu atribuţii în domeniu.  
219. În domeniul afacerilor europene, România a avut ca scop dezvoltarea colaborării cu Statele 
Membre şi structurile specializate ale Uniunii Europene în domeniul prevenirii şi combaterii 
traficului de persoane şi acordării asistenţei necesare victimelor acestuia. Astfel, în vederea 
informării reciproce şi a transferului de experienţe, know-how şi bune-practici în domeniu, la nivel 
bilateral şi multilateral, România a asigurat participarea la seminarul de pregătire privind 
mecanismele de cooperare dintre agenţiile de implementare a legii din statele membre ale Uniunii 
Europene şi statele candidate la aderare privind victimele traficului de persoane, ce a avut loc la 
Atena (Grecia) în cadrul programului AGIS 2005, în perioada 13-16 iunie 2006, la reuniunea 
Comitetului de Coordonare a Programului AGIS 2005, Bruxelles/ Belgia (11-12 iulie 2006), precum 
şi la seminarul privind asigurarea măsurilor concrete de identificare, protecţie şi reintegrare a 
victimelor traficului de persoane în România şi Bulgaria, la Ruse (Bulgaria) în perioada 4-6 
octombrie 2006. 

220. România a participat la cea de-a 12-a reuniune a Comitetului de Asociere România – Uniunea 
Europeană, Bruxelles (Belgia) din 7-8 iunie 2006, ocazie cu care reprezentanţii Uniunii Europene au 
remarcat realizările înregistrate de România în domeniul combaterii traficului de persoane şi şi-au 
exprimat satisfacţia faţă de înfiinţarea Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane.  
221. Agenţia a asigurat participarea la Conferinţa privind implementarea Planului Uniunii Europene 
privind combaterea şi prevenirea traficului de persoane, Bruxelles (Belgia), în perioada 28-29 iunie 
2006. Având în vedere recomandările reuniunii, precum şi calitatea de stat membru UE al României 
începând cu data de 1 ianuarie 2007, Strategia Naţională împotriva Traficului de Persoane pentru 
perioada 2006-2010 şi Planul Naţional de Acţiune 2006-2007 pentru implementarea Strategiei 
Naţionale împotriva Traficului de Persoane pentru perioada 2006-2010 au fost elaborate în 
conformitate cu recomandările Planului UE privind cele mai bune practici, standarde şi proceduri 
pentru combaterea şi prevenirea traficului de fiinţe umane şi au preluat activităţile pentru 
îndeplinirea cărora au fost desemnate responsabile Statelor Membre. 
222. Au fost elaborate şi transmise către Comisia Europeană rapoartele privind stadiul îndeplinirii 
angajamentelor asumate de România în procesul de aderare la Uniunea Europeană care au 
evidenţiat progresele înregistrate în ceea ce priveşte lupta împotriva traficului de persoane şi s-a 
raportat săptămânal stadiul măsurilor din Planul de măsuri prioritare pentru integrare europeană în 
anul 2006 în vederea remedierii aspectelor semnalate în Raportul Comprehensiv de Monitorizare al 
Comisiei Europene privind România din 16 mai 2006 şi stadiul măsurilor din Planul elaborat în urma 
reuniunii Comitetului Executiv pentru Integrare Europeană.  
223. Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane a semnat o declaraţie de parteneriat pentru 
implementarea  proiectului Operational Networking and Co-operation and Joint Multidisciplinary 
Training Process for Judicial, Law Enforcement, NGOs and IO Specialists in Fighting Trafficking in 
Human Beings  prin programul AGIS 2006, alături de Organizaţia Internaţională pentru Migraţie şi 
Inspectoratul General al Poliţiei Române. Durata de implementare a proiectului este de 15 luni, 
începând cu 01 noiembrie 2006, până la 31 ianuarie 2008. Scopul proiectului este de a contribui la 
lupta împotriva crimei organizate prin promovarea şi întărirea cooperării, prin schimbul şi 
diseminarea practicilor la nivelul UE, atât între vechile şi noile state membre, cele în curs de aderare, 
precum şi ţările vecine în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de persoane. 
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224. În perioada 03-04 octombrie 2006 a avut loc la Braşov seminarul privind schimbul de informaţii 
în domeniul traficului de fiinţe umane şi atribuţiile Raportorului Naţional privind traficul de persoane 
din Olanda şi România, susţinut de raportorul  Olandei pe problematica traficului de fiinţe umane, 
experţi olandezi şi de preşedintele Agenţiei Naţionale împotriva  Traficului de Persoane.  

225. Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră a desfăşurat acţiuni de tip "one time action", în 
cooperare cu autorităţile maghiare şi austriece, având ca principal obiectiv combaterea migraţiei 
ilegale şi a traficului de persoane ca forme ale "turismului"; în cadrul acestor acţiuni, la Punctul de 
Contact din punctul de frontieră ungar Artand au fost centralizate şi analizate zilnic toate 
evenimentele de frontieră produse la frontiera comună. 

226. În perioada iulie-septembrie, 4 ofiţeri din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră 
Română au desfăşurat 2 misiuni în calitate de ofiţeri de legătură ai Ministerului Administraţiei şi 
Internelor la frontiera ungaro-austriacă (Punctul de Trecere a Frontierei Hegyeshalom-Nickelsdorf), 
respectiv frontiera franco-spaniolă (Punctul de Frontieră La Jonquera), acordând sprijin autorităţilor 
acestor state în vederea efectuării controlului de frontieră în linia a II-a şi pentru efectuarea unui 
schimb operativ de date şi informaţii referitoare la cetăţenii români care se deplasează în spaţiul 
Schegen. Misiunea de la frontiera ungaro-austriacă a fost prelungită pentru o perioadă de 3 luni, 
începând cu data de 23 octombrie 2006. 

227. În cadrul programului Reflex, cadre ale Direcţiei Generale de Combatere a Crimininalităţii 
Organizate au derulat în mai mult de 15 cazuri, o serie de  activităţi în colaborare cu poliţiştii 
britanici.  

228. Poliţia Română a cooperat cu BKA Wiesbaden prin schimbul operativ de informaţii prin 
intermediul ofiţerilor de legătură de la Bucureşti, seminariile organizate în domeniul combaterii 
traficului de persoane şi vizitele de lucru desfăşurate. 

229. La data de 4 august 2006 a avut loc conferinţa care a marcat finalizarea proiectului PHARE RO 
03/IB/JH-07 TL „Centrul de Resurse privind combaterea traficului de fiinţe umane” desfăşurat de 
Ministerul Internelor şi Reformei Administrative (IGPR) în parteneriat cu Ministerul Federal de 
Interne din Republica Austria. Printre altele, în cadrul proiectului a fost făcută o evaluare a legislaţiei 
naţionale în domeniul traficului de pesoane, a fost elaborat un protocol de colaborare între instituţiile 
de combatere a fenomenului, ofiţerii de poliţie au fost instruiţi în domeniul relaţiilor publice şi a fost 
realizat prototipul bazei de date în domeniul cazuisticii privind traficul de persoane. 

 
9.1. Cooperarea judiciară internaţională în domeniul traficului de persoane 

 
230. Se remarcă o creştere a solicitărilor privind cooperarea judiciară internaţională între structurile 
specializate ale poliţiei similare la nivel european sau a reprezentanţilor acestora în România.   

 
Solicitările adresate CCPI prin intermediul Interpol şi PNF 
 

Anul 
Solicitări 
ofiţeri de 
legătură 
români 

Solicitări 
ofiţeri de
legătură 
străini 

Solicitări 
prin 

EUROPOL

Solicitări de la 
structurile 
interne de 
cooperare 

2005 105 57 17 266 
2006 164 77 38 329 

 
 
231. Totodată în cursul anului 2006 au fost adresate României şi au fost înregistrate la DIICOT un 
număr de 48 de cereri de comisie rogatorie, din care au fost soluţionate 38, restul de 10 cereri fiind în 
curs de soluţionare. Pentru aceeaşi perioadă de raportare, România a trimis un număr de 45 de cereri 
de comisie rogatorie, până în prezent fiind soluţionate 22. În plus, procurorii din cadrul DIICOT au 
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realizat schimburi de informaţii cu structuri similare din ţările vecine şi din ţările de destinaţie în 61 
de cauze de trafic de persoane.  
232. Potrivit informaţiilor Direcţiei de Drept Internaţional şi Tratate din cadrul Ministerului de 
Justiţie s-a înregistrat un număr de 16 solicitări de extrădare din partea României în materia traficului 
de persoane, majoritatea fiind pentru Italia (9), Spania (5), Grecia (1) şi Olanda (1). Mult mai puţine 
cereri în acelaşi domeniu au fost adresate României, una venind din partea Germaniei şi alta din 
partea Greciei. 
233. Un rol important în cadrul cooperării internaţionale în domeniu s-a realizat în cadrul proiectului 
Reflex, proiect ce urmăreşte îmbunătăţirea cooperării internaţionale între structurile poliţieneşti din 
România şi Marea Britanie, în vederea combaterii traficului de persoane şi a migraţiei ilegale. Astfel, 
în cadrul acestui proiect în anul 2006 s-au elaborat un număr de 217 pachete informative, din care 
193 s-au materializat în cauze penale declinate şi la învinuirea a 486 de persoane, 463 cetăţeni 
români şi 23 de cetăţeni străini, ce au fost implicaţi în activităţi de crimă organizată pe linia traficului 
de persoane şi a migraţiei ilegale, aproape 50% din aceştia fiind cercetaţi în stare de arest preventiv. 
Rezultatele obţinute de Proiectul Reflex au determinat prelungirea în aprilie 2006 a Memorandului 
de Înţelegere dintre M.A.I. şi Home Office, Marea Britanie.    
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Capitolul 10 
Concluzii şi recomandări 

 
 
234. Traficul de persoane este mai mult decât o problemă ocazională sau periodică, este un fenomen 
dinamic ale cărui efecte negative se repercutează la nivel social. Devenit o problemă prioritară de 
ordin social,  „traficului” de persoane trebuie să i se opună un sistem anti-trafic eficient. 
 
10.1 Concluzii 
 
235. În urma analizei situaţiei traficului de persoane în România, se pot desprinde următoarele 
concluzii: 
 

 Pentru prima dată în ultimii cinci ani, numărul total al victimelor identificate a manifestat 
o descreştere. În contextul amplificării eforturilor de prevenire a fenomenului, a 
menţinerii unei eficienţe ridicate în combaterea acestuia, coroborate cu un nivel mai înalt 
de profesionalizare a personalului implicat în identificarea şi asistarea victimelor şi cu o 
colaborare mai bună cu partenerii din ţările de destinaţie, aspectul menţionat poate fi 
semnul unei regresii a fenomenului în România; 

 România este o ţară de origine, de tranzit şi, cu o mai mică amploare, de destinaţie pentru 
victimele traficului de persoane. Odată cu accederea în Uniunea Europeană, cu atingerea 
unui nivel de dezvoltare economică superior, ţara noastră va deveni tot mai atractivă 
pentru cetăţenii altor state, iar sistemul instituţional românesc va trebui să fie capabil să 
reacţioneze eficient în faţa provocării reprezentate de noul său statut de ţară de destinaţie; 

 Deschiderea frontierelor naţionale către spaţiul Uniunii Europene va favoriza, în viitorul 
apropiat, migraţia cetăţenilor români către locuri de muncă mai bine plătite din alte State 
Membre. În egală măsură, traficanţii vor căuta să fructifice această conjunctură. Este de 
aşteptat ca numărul victimelor exploatate prin muncă forţată să crească;  

 Există o serie de factori caracteristici situaţiei actuale economico-sociale, ce au  
determinat extinderea fenomenului traficului de persoane, dar şi o serie de factori 
familiali şi individuali care cresc vulnerabilitatea unei persoane de a deveni victimă. O 
cunoaştere mai bună a acestora prin îmbunătăţirea gradului de colectare şi analiză a 
datelor în domeniu poate să ajute la iniţierea unor campanii de prevenire, dar şi a unor 
programe de asistenţă care să fie centrate pe anumite categorii sociale, cu risc ridicat de a 
fi victime ale traficului de persoane;     

 Legislaţia în vigoare prezintă o serie de incoerenţe, iar faptul că este relativ nouă a condus 
la o implementare greoaie. Planul Naţional de Acţiune 2006-2007, prevede realizarea 
unui studiu de oportunitate în ceea ce priveşte includerea victimelor infracţiunii prevăzute 
de Legea nr. 678/2001 în categoria victimelor care beneficiază de compensaţii financiare 
şi de asistenţă juridică gratuită potrivit Legii nr. 211/2004, cu antrenarea instituţiilor 
implicate în studierea, prevenirea şi combaterea traficului de persoane; 

 Insuficienta dezvoltare a cadrului instituţional, care să asigure o implementare efectivă a 
prevederilor legislative, cât şi colaborarea interinstituţională pe alocuri deficitară, 
constituie importante impedimente în reducerea dimensiunilor traficului de persoane; 

 Sistemul de asistenţă şi protecţie destinat victimelor este insuficient dezvoltat, iar 
serviciile de asistenţă şi protecţie oferite de stat nu sunt întotdeauna adecvate nevoilor 
victimelor. De aceea, contribuţia adusă de organizaţiile neguvernamentale în acest 
domeniu s-a dovedit esenţială, chiar dacă acest lucru s-a făcut, de multe ori, cu resurse 
insuficiente; 

 Înfiinţarea ANITP a contribuit, în timpul relativ scurt de la operaţionalizarea acesteia, la 
creşterea coerenţei activităţilor dezvoltate de instituţiile cu atribuţii în domeniul traficului 
de persoane.  
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10.2. Recomandări: 
 
236. În vederea îmbunătăţirii politicilor de prevenire a traficului de persoane sunt necesare măsuri 
vizând următoarele: 

• creşterea capacităţii de diseminare a informaţiilor cu privire la traficul de persoane în 
mediile vulnerabile, precum şi în medii închise sau cu potenţial scăzut de informare; 

• susţinerea proiectelor care au ca obiectiv creşterea abilităţilor de identificare a 
alternativelor în alegerea unui loc de muncă; 

• creşterea conştientizării şi implicării specialiştilor din instituţiile cu atribuţii în prevenirea 
traficului de persoane; 

• sensibilizarea media asupra implicaţiilor sociale ale traficului de persoane; 
• asigurarea resurselor necesare şi dezvoltarea de programe în vederea reducerii 

vulnerabilităţii grupurilor cu potenţial de risc crescut de a deveni victime ale traficului de 
persoane;  

• creşterea capacităţii de elaborare a proiectelor în vederea atragerii fondurilor europene. 

237. Pentru îmbunătăţirea politicilor în domeniul asistenţei şi protecţiei victimelor traficului de 
persoane, se vor urmări, cu prioritate: 

 
 modificarea prevederilor Legii 678/2001, cu privire la perioada de asistenţă şi protecţie 

oferită victimei traficului si la conditiile impuse acesteia în centrele guvernamentale de 
asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de persoane; 

 instruirea personalului direct implicat în reintegrarea socială a victimelor traficului de 
persoane, în special a celor exploatate sexual şi a minorilor, aceste categorii reprezentând 
ponderea cea mai mare a persoanelor care accessează serviciile de asistenţă; 

 dezvoltarea unor programe de interes naţional care să asigure resursele necesare derulării 
activităţilor de asistenţă şi reintegrare a victimelor traficului de persoane, programe care 
să vizeze şi organizaţiile neguvernamentale; 

 operaţionalizarea Mecanismului Naţional de Referire a victimelor traficului de persoane 
şi dezvoltarea de standarde privind asistenţa şi protecţia victimelor, în scopul asigurării 
accesului victimelor la servicii de calitate; 

 implementarea unui sistem naţional integrat de evidenţă şi monitorizare a acordării 
asistenţei şi protecţiei victimelor traficului de persoane; 

 realizarea unor studii cu privire la factorii care influenţează decizia victimelor de a accesa  
serviciile de asistenţă şi protecţie; 

 elaborarea şi prezentarea publică a unor rapoarte periodice referitoare la calitatea 
asistenţei şi impactul acesteia asupra procesului de reintegrare socială a victimelor;  

 
238.  În domeniul combaterii traficului de persoane, sunt necesare măsuri pentru:  
 

 continuarea schimburilor de date şi a cooperării internaţionale între structurile specializate 
în domeniul combaterii traficului de persoane, aspecte ce vor facilita anihilarea grupărilor 
de criminalitate organizată care operează pe teritoriul României, dar care au ramnificaţii 
şi pe teritoriul altor state; 

 folosirea unor metode care să combine culegerea de informaţii, supravegherea 
activităţilor grupărilor de criminalitate organizată şi folosirea interceptărilor telefonice, 
dar şi a ofiţerilor sub acoperire, împreună cu celelalte tehnici investigative standard, de 
către organele de cercetare şi urmărire penală, pot duce la pedepsirea cu succes a celor 
implicaţi în săvârşirea infracţiunii de trafic de persoane;  

 încurajarea victimelor de a participa, fie în calitate de martor, fie de parte vătămată, în 
procesul penal prin adoptarea unor măsuri suplimentare de protecţie şi constituirea unor 
fonduri care să asigure acoperirea cheltuielilor necesare. În acest sens, continuarea 
proiectului “Coordonarea victimelor traficului de persoane în procesul penal” ar putea 
contribui la crearea unui mecanism de coordonare interinstituţională care să 



 74

îmbunătaţească gradul de participare a victimelor la procesul penal şi de acces al acestora 
la serviciile de asistenţă şi protecţie din comunitate.   

 
239. În ceea ce priveşte cooperarea internaţională, vor fi urmărite cu prioritate: 
 

 intensificarea demersurilor pentru participarea României ca membru cu drepturi depline în 
cadrul ICMPD; 

 intensificarea contactelor cu statele din Europa de Sud-Est în vederea îmbunătăţirii 
schimbului de informaţii privind traficul de persoane în regiune; 

 participarea activă la activităţile în domeniul traficului de persoane organizate de instituţiile 
UE şi promovarea intereselor şi poziţiei României. 



ANEXA 1 
 

Situaţia statistică privind victimele traficului de persoane în funcţie de sex, vârstă, naţionalitate şi tipul exploatării, după DGCCO şi IGPF 
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DGCCO 
 1777 5 1 23 238 131 817 242 320 1776 1 1228 373 161 15 
 

IGPF 
 508 0 1 14 34 46 185 123 105 508 0 223 251 22 12 

Total 
2285 5 2 37 272 177 1002 365 425 2284 1 1451 624 183 27 
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ANEXA 2

CENTRALIZATOR ASISTENŢĂ CENTRE REGIONALE  septembrie- decembrie 2006 

Vârsta Sex Tipul de trafic Tipul de exploatare Calitatea procesuală Asistenţă primită 
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Bucureşti  
8 cazuri 
active  

- 1 6 1 - 8 7 2 1 6 1 - - - Spania (2), Italia (1), 
Franţa (1), Germania 
(3) 

2 - 5 - - 1 1 

Cluj –
Napoca 
7 cazuri 
active 

- 2 3 2 1 6 5 2 - 6 1 - 1 - Spania (2), Italia (2)  
şi Elveţia (1) 

6 - 1 - 1 2 3 

Constanţ
a 

13 cazuri 
active 

- 9 4 - 5 8 4 - 9 3 - 1 - - Turcia (1), Franţa 
(1), Spania (1), 
Olanda (1)  

3 - - - 2 - - 

Craiova  
13 cazuri 

active 

- 5 7 1 2 11 8 3 2 8 1 2 - - Spania (1), Grecia 
(1), Italia (1) şi 
Franţa (5) 
 

4 1 1 -   5 

Galaţi  
6 cazuri 
active 

1 2 2 1 - 6 5 1 - 4 1 1 - - Italia (2), Spania (1), 
Marea Britanie (1) si 
Belgia (1) 

3 - - - 1 - 3 

Iaşi  
20 cazuri 

active 

- 12 8 - 2 18 8 11 1 16 1 1 2 - Italia (2), Olanda (3), 
Serbia (1), Germania 
(1)  

4 4 2 - 7 4 1 

Piteşti  
5 cazuri 
active 

- - 3 2 - 5 5 - - 4 1 - - - Italia (1) si Spania 
(4) 

1 1 2 - - - 4 

Timişoar
a 

11 cazuri 
active  

- - 5 6 6 5 11 - - 2 9 - - - Spania (9), Italia (1), 
Franta (1)  

10 - 1 - - - - 

TOTAL 
83 cazuri 

active 

1 31 38 13 16 67 53 19 13 49 15 5 3 - Spania (20), Italia 
(10) , Olanda (4), 
Franta (8), 
Germania (4), 
Turcia (1), Grecia 
(1), Serbia (1),  
Marea Britanie (1), 
Belgia (1), Elvetia 
(1)  

33 6 12 - 11 7 18 
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