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INTRODUCERE 

 
 
Cel mai recent Raport anual privind traficul de persoane prezentat de către 

Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii1, citând un studiu desfăşurat în 2006, 
apreciază că „aproximativ 800.000 de persoane sunt traficate anual în afara graniţelor 
naţionale, cifră care nu include milioanele de persoane traficate în propriile ţări.” 

Biroul Internaţional al Muncii, structura specializată a Organizaţiei Naţiunilor 
Unite, afirmă într-un raport dat publicităţii în 2005 că, la nivel mondial, „în orice moment, 
numărul minim estimat de persoane exploatate prin muncă forţată ca rezultat al traficului 
este de 2.45 milioane”.2 
  

La rândul său, UNICEF estimează că „la nivel global, aproximativ 1.2 milioane 
copii sunt traficaţi în fiecare an, atât în ţările lor, cât şi în afara graniţelor acestora”.3  

 
Estimările privind dimensiunile fenomenului la nivel european sunt chiar mai puţin 

numeroase. În cele mai multe cazuri, acestea vizează sfârşitul anilor '90, iar metodologiile 
utilizate pentru realizarea lor nu sunt clar precizate.  

 
Astfel, conform Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE)4, 

„doar din Europa Centrală şi din noile state independente au fost traficaţi aproximativ 
175.000 femei şi copii în special către alte state OSCE”.   
 Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM)5 sugerează că în Europa, 
„aproximativ 300.000 femei ar fi afectate (n.n. de trafic) în fiecare an”.  

La începutul mileniului, „aproximativ 120.000 femei şi copii sunt traficaţi în 
Uniunea Europeană în fiecare an”, conform unor date prezentate de către Comisia 
Europeană6. 

Deşi cifrele referitoare la numărul de persoane traficate diferă uneori mult de la o 
sursă la alta, iar o estimare bazată pe o metodologie unitară, acceptată de specialiştii în 
domeniu, continuă să fie încă un deziderat, ele confirmă o realitate extrem de 
îngrijorătoare: traficul de persoane înseamnă, înainte de orice, multe, prea multe tragedii 
umane, vieţi distruse pentru profitul traficanţilor.  

                                                 
1Trafficking in Persons Report 2008, U.S. Department of State, June 2008.   
2A global alliance against forced labour, Global Report under the Follow-up to the ILO Declaration on 
Fundamental Principles and Rights at Work, International Labour Conference - 93rd Session, Geneva, 
International Labour Office, 2005. 
3Ann M. Veneman, UNICEF Executive Director, United Front for Children: Global Efforts to Combat 
Sexual Trafficking in Travel and Tourism Conference, University Minnesota, April 2006. 
4Organization for Security and Cooperation in Europe – Office for Democratic Institution and Human 
Rights, Proposed Action Plan 2000 for Activities to Combat Trafficking in Human Beings, Warsaw, 1999. 
5Analysis of Data and Statistical Resources Available in the EU Member States on Trafficking in Humans, 
Particularly Women and Children for the Purposes of Sexual Exploitation, IOM, Geneva, 1998. 
6Trafficking in Women: The Misery behind the Fantasy: From Poverty to Sex Slavery - A Comprehensive 
European Strategy, Commission of the European Communities, Brussels, March 2001. 
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*** 

 
În ceea ce priveşte ţara noastră, traficul de persoane a continuat să fie şi în anul 

2007 una dintre problemele tratate cu prioritate de către Guvernul României.  
 
În ciuda faptului că dimensiunile acestuia, aşa cum reiese din datele oficiale, se 

păstrează la cote îngrijorătoare, numărul victimelor identificate fiind de aproximativ 1800, 
fenomenul continuă o tendinţă de descreştere manifestată încă din 2006, când erau 
identificate peste 2500 de victime.  

 
Implementarea în premieră a Programului de Interes Naţional (PIN 2007) 

„Îmbunătăţirea activităţilor de asistenţă şi protecţie a  victimelor traficului de persoane”, 
operaţionalizarea deplină a Bazei naţionale de date privind victimele traficului de 
persoane, dezvoltarea Programului de coordonare a victimelor martori în procesele penale 
împotriva traficanţilor, desfăşurarea campaniilor naţionale de prevenire, elaborarea 
Standardelor naţionale specifice pentru serviciile specializate de asistenţă a victimelor 
traficului de persoane sau instruirea trupelor române ce operează în zonele de conflict din 
afara graniţelor naţionale, dar şi a celor americane găzduite în Dobrogea, cu privire la 
riscurile asociate traficului de persoane, sunt câteva dintre realizările instituţiilor şi 
organizaţiilor implicate în prevenirea şi combaterea traficului de persoane.  

 
Raportul Departamentului de Stat al SUA, menţionat anterior, remarcă progresele 

înregistrate de România în 2007, în special în domeniile prevenirii fenomenului şi asistării 
victimelor acestuia. Raportul menţionează eforturile realizate de ţara noastră pentru 
susţinerea financiară a organizaţiilor neguvernamentale care oferă asistenţă victimelor 
traficului de persoane. În acelaşi context, Baza naţională de date privind traficul de 
persoane, organizată şi gestionată de Agenţie, este menţionată printre cele patru exemple 
mondiale de bune practici pentru celelalte ţări7.  
 Totodată, raportul atrage atenţia asupra faptului că nu s-au îmbunătăţit rezultatele 
în domeniul cercetării penale, recomandându-se intensificarea acţiunilor de investigare, în 
special a cazurilor de trafic în scopul exploatării prin muncă forţată şi a eventualelor 
implicări ale unor funcţionari din instituţiile statului, pedepsirea corespunzătoare a 
traficanţilor, dezvoltarea unui sistem naţional de identificare şi referire a victimelor, 

                                                 
7“Romania: National Database Aids Rapid Response to Emerging TIP Trends - The National Agency 
Against Trafficking in Persons (ANITP) created a centralized national database for law enforcement 
personnel to input data on individual trafficking victims. This compilation of information, which includes 
roughly 100 data fields for each victim and is processed at ANITP headquarters in Bucharest, is crucial for 
identifying and quickly responding to emerging trends in trafficking. Through the use of the database, 
ANITP was the first to identify an increase in labor trafficking of Romanians to the Czech Republic, and 
disseminate the information to law enforcement and policy officials. The national database is an effective 
tool for targeting trafficking trends and serves as a model for other countries.” - Commendable Initiatives 
Around the World, Trafficking in Persons Report 2008, U.S. Department of State, p. 39, 2008.  
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precum şi instruirea poliţiştilor în scopul identificării victimelor şi tratării corespunzătoare 
a acestora.  
  

*** 
 
Prezentul raport oferă rezultatele unei analize aprofundate cu privire la situaţia 

traficului de persoane în România, în anul 2007. Pentru prima dată, la elaborarea 
raportului anual sunt utilizate informaţiile oferite de Baza naţională de date privind traficul 
de persoane.    

 
ANITP a elaborat acest raport pe baza datelor si informaţiilor proprii, a celor 

oferite de către structurile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, precum şi a 
celor oferite de către instituţiile publice şi organizaţiile neguvernamentale implicate în 
prevenirea şi combaterea traficului de persoane. 
 

Pe această cale, adresăm încă o dată mulţumirile noastre tuturor partenerilor pentru 
sprijinul oferit în elaborarea prezentului raport. 

 
Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane   
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SCURTĂ PREZENTARE A RAPORTULUI 

 
 
 

Capitolul 1 cuprinde o analiză a dimensiunilor fenomenului traficului de persoane 
în anul 2007, raportat la principalii indicatori furnizaţi de Baza centralizată de date privind 
evidenţa victimelor traficului de persoane. Astfel, este evidenţiată situaţia victimelor 
identificate în cursul anului 2007 din perspectiva caracteristicilor sociodemografice (sex, 
vârstă, nivel de instruire, mediu de provenienţă) şi a particularităţilor implicării acestora în 
fenomenul analizat (moduri de racolare, relaţia cu recrutorii, ţările de destinaţie, formele 
de exploatare, momentul intrării în trafic şi durata exploatării). În cadrul unei abordări mai 
aprofundate a fenomenului sunt analizate distinct categoria femeilor victime ale traficului, 
a victimelor de sex masculin, copiii, atât cei traficaţi în străinătate, cât şi cei exploataţi în 
interiorul graniţelor ţării, precum şi profilul victimelor celor două categorii principale de 
exploatare, respectiv prin muncă forţată şi sexuală. De asemenea, este prezentată situaţia 
victimelor distinct, pe principalele ţări de destinaţie, respectiv Italia, Spania, Cehia, în final 
fiind analizat cazul României ca şi trafic intern. 

 
Capitolul 2 prezintă Sistemul naţional integrat de monitorizare şi evaluare a 

fenomenului traficului de persoane, devenit operaţional în ianuarie 2007, un sistem 
centralizat de evidenţă a datelor privind acest fenomen care a furnizat cea mai mare parte a 
datelor statistice utilizate în elaborarea acestui raport. 

 
Capitolul 3 cuprinde Modificările legislative privind traficul de persoane, 

produse în cursul anului 2007. Este prezentată Ordonaţa de urgenţă nr. 113/2007 pentru 
modificarea Legii 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor 
infracţiunilor, precum şi modificările legislative iniţiate de ANITP în anul 2007, atât cele 
aprobate, cât şi cele aflate în proces de avizare. 

 
Capitolul 4 este destinat prezentării eforturilor întreprinse în scopul Prevenirii 

traficului de persoane, materializate în campaniile desfăşurate atât la nivel naţional, cât şi 
local şi în sesiunile de instruire a specialiştilor în acest domeniu. 

 
Capitolul 5 – Combaterea traficului de persoane abordează fenomenul traficului 

de persoane din perspectivă judiciară, cu accent pe evoluţia fenomenului infracţional, a 
particularităţilor acestuia în anul de referinţă, pe participarea victimelor în procesul penal 
şi pe investigarea infracţiunilor de trafic cu finţe umane. De asemenea, sunt prezentate 
aspectele relevante din domeniul cooperării judiciare internaţionale şi al cooperării 
interinstituţionale din cadrul Programului „Coordonarea Victimelor în Procesul Penal”.  

 
Capitolul 6 se referă la elementele care fundamentează activităţile din domeniul 

Protecţiei, asistenţei şi reintegrării sociale a victimelor traficului de persoane, 
respectiv Sistemul naţional integrat de identificare şi referire a victimelor, Standardele 
naţionale specifice pentru serviciile specializate de asistenţă a victimelor traficului de 
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persoane, Programul de Interes Naţional „Îmbunătăţirea activităţilor de asistenţă şi 
protecţie a victimelor traficului de persoane” şi contribuţia actorilor sociali 
guvernamentali şi neguvernamentali în acest domeniu, inclusiv a autorităţilor şi 
organizaţiilor străine. 

 
Capitolul 7 prezintă activitatea de coordonare şi evaluare realizată de Grupul 

Interministerial de lucru, care aduce un aport deosebit la nivelul Cooperării 
interinstituţionale în domeniul traficului de persoane şi al asistenţei acordate victimelor 
acestuia, materializat în protocoale de colaborare, planuri de cooperare si convenţii de 
parteneriat cu diferite instituţii, direcţii, ONG-uri, dar şi în reorganizarea echipelor 
interinstituţionale antitrafic regionale, necesară pentru o abordare complexă, la nivel local, 
a fenomenului traficului de persoane. Subcapitolul 7.2 prezintă modalităţile de pregătire 
profesională şi categoriile de specialişti care au beneficiat de pregătire profesională în 
domeniul traficului de persoane. 

 
Capitolul 8 - Reflectarea fenomenului în mass media reprezintă o analiză a 

modului în care problematica traficului de persoane este prezentată de presa scrisă şi 
audio-vizuală, precum şi a modului în care această problematică este receptată de către 
opinia publică. Apar astfel prezentate succint numărul de apariţii, modalitatea de abordare 
a fenomenului în presa scrisă, numărul de difuzări şi tipul de prezentare la nivelul audio-
vizualului, conferinţele de presă, dezbaterile publice cu teme specifice traficului de 
persoane.  

 
În Capitolul 9 - Cooperarea internaţională în domeniul prevenirii traficului de 

persoane, al asistenţei şi protecţiei victimelor acestuia sunt prezentate eforturile de 
colaborare cu autorităţile publice sau private din principalele state europene de destinaţie 
ale victimelor române ale traficului de persoane; activitatea de atragere a fondurilor 
externe nerambursabile; prezentarea proiectelor propuse, aprobate şi aflate în perioada de 
implementare şi a ţărilor partenere; cooperarea cu statele non-UE şi organizaţiile 
internaţionale şi participările reprezentanţilor României la întâlnirile, vizitele de studiu, 
conferinţele, reuniunile internaţionale şi regionale pe tema traficului de persoane. 

 
Capitolul 10, ultimul, este rezervat recomandărilor pentru îmbunătăţirea 

activităţilor desfăşurate de instituţiile statului şi organizaţiile partenere, interne şi 
internaţionale, în scopul reducerii amplitudinii fenomenului şi reintegrării sociale a 
victimelor acestuia..  
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Capitolul 1 
Capitolul 1 
SITUAŢIA TRAFICULUI DE PERSOANE ÎN ROMÂNIA 

 
 
1.1. Dinamica fenomenului în anul 2007 
 

 
Traficul de fiinţe umane a dobândit, în ultimii ani, dimensiunile şi particularităţile 

unui fenomen social transnaţional, responsabil pentru multe drame umane, pentru 
suferinţe devastatoare provocate victimelor, fie ele exploatate prin muncă, sexual sau sub 
o altă formă. În aceeaşi măsură, traficul de fiinţe umane reprezintă un fenomen de 
criminalitate organizată care nu cunoaşte graniţe, o infracţiune gravă prevăzută în 
legislaţia celor mai multe ţări. 

 
Ca şi în anii precedenţi, în anul 2007 România a continuat să fie o ţară de origine 

pentru victimele traficului de persoane, însă dimensiunea cantitativă a fenomenului 
continuă tendinţa de scădere manifestată în anul 2006. Astfel, numărul total al victimelor 
identificate în anul 2007 este de 17808, mai mic decât cel al victimelor identificate în anul 
anterior (2285) (Figura 1). Dintre acestea, 726 au fost traficate începând cu 2007, restul 
fiind victime implicate în trafic în anii anteriori şi identificate în anul 2007. 

 
Din totalul acestor victime, 3 au fost retraficate, fiind identificate ca atare în baza 

centralizată de date privind victimele traficului de persoane. Pe lângă aceste cazuri, un 
număr de 110 victime au declarat în cadrul interviurilor cu structurile specializate de 
aplicare a legii că au fost retraficate, însă această cifră nu poate fi validată întrucât, pe de o 
parte, se bazează exclusiv pe afirmaţiile victimelor, iar pe de altă parte, baza centralizată 
funcţionează începând cu luna ianuarie 2007, în timp ce situaţiile de victimizare raportate 
au fost anterioare acestei date.  

 
În 2007, pe teritoriul României nu au fost raportate cazuri de trafic de persoane 

ale căror victime să fi fost cetăţeni străini. 
 

 

                                                 
8Departamentul de Stat al S.U.A. a dat publicităţii, în cursul lunii iunie 2008, Raportul anual privind traficul 
de persoane în anul 2007. Raportul face referire la un număr de 1662 de victime, identificate de autorităţile 
române în anul menţionat. Diferenţa dintre numărul total al victimelor identificate (1780) şi cifrele publicate 
de raportul Departamentului de Stat se datorează introducerii în baza centralizată de date a ANITP, în 
perioada decembrie 2007 - iulie 2008, a unui număr de 118 cazuri, aşa cum au fost ele confirmate şi 
raportate ulterior de către structurile specializate ale poliţiei şi poliţiei de frontieră. 
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Figura 1. Evoluţia numerică a victimelor identificate în perioada 2004 – 2007 
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Figura 2. Distribuţia victimelor identificate în anul 2007, în funcţie de grupa de vârstă din care acestea fac 
parte. 
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Distribuţia victimelor în funcţie de grupa de vârstă9 din care fac parte indică faptul 
că persoanele care au între 18 şi 25 de ani reprezintă majoritatea populaţiei victimizate 
(737), respectiv 41% din totalul victimelor identificate în anul 2007 (Figura 2).  

Categoria următoare, relevantă ca mărime, este cea a victimelor cu vârste cuprinse 
între 26 şi 40 de ani, respectiv 553 de victime, reprezentând 31%. La această situaţie 
contribuie ponderea din ce în ce mai însemnată a victimelor traficate pentru exploatarea 
prin muncă forţată, cu vârste în general peste 25 de ani (Figura 3).  

Alte 200 victime au vârste de peste 41 de ani, reprezentând 11% din totalul celor 
identificate.  

Astfel, 84% dintre victimele traficului de persoane identificate în cursul anului 
2007 sunt persoane adulte, restul de 16% (292 victime) sunt minori (marea majoritate a 
acestora – 92% - înscriindu-se în categoria 14 – 17 ani). 

În privinţa distribuţiei victimelor traficului de persoane în funcţie de judeţul în care 
acestea îşi au domiciliul sau rezidenţa, Mureş, Teleorman şi Botoşani, cu peste o sută de 
victime fiecare, urmate de Constanţa, Braşov, Dolj, Argeş, Neamţ, Iaşi, Ialomiţa, 
Mehedinţi, Bihor, Prahova, Brăila, Olt şi Cluj, cu un număr de victime cuprins între 50 şi 
100 reprezintă principalele judeţe de provenienţă (Figura 4). Pentru celelalte judeţe, 
numărul victimelor variază între 6 (Ilfov) şi 47 victime (Vaslui). Se poate constata că 
fenomenul traficului de persoane se manifestă în toate regiunile ţării, cu diferite 
intensităţi.  

Analiza transversală anuală, privind distribuţia victimelor identificate, prin 
raportare la criteriul regiunilor de dezvoltare ale României (Figura 5), ne arată că, în 
anul 2007, principalele regiuni de dezvoltare din care au provenit cele mai multe dintre 
victime sunt: 

 
• Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia (în a cărei arie administrativ-teritorială se află 

judeţele Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman), din 
care provin 387 victime, reprezentând 22% din totalul victimelor identificate în anul 
2007, 

• Regiunea de Dezvoltare Nord-Est (în a cărei arie administrativ-teritorială se află 
judeţele Bacău, Botoşani, Neamţ, Iaşi, Suceava şi Vaslui) cu 342 victime, reprezentând 
19% din totalul victimelor identificate în anul 2007, 

• Regiunea de Dezvoltare Centru (în a cărei arie administrativ-teritorială se află judeţele 
Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu) din care provin 277 victime, procent 
reprezentând 16% din totalul victimelor identificate în anul 2007, 

• Regiunea de Dezvoltare Sud-Est (în a cărei arie administrativ-teritorială se află 
judeţele Galaţi, Vrancea, Buzău, Brăila, Tulcea, Constanţa) din care provin 251 
victime, reprezentând 14% din totalul victimelor identificate în anul 2007, 

                                                 
9Datele prezentate în raport se referă la vârsta victimelor la momentul începerii traficării. Diferenţa dintre 
numărul victimelor identificate şi totalul pentru indicatorul vârstă este datorată cazurilor de retraficare.  
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• Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia (în a cărei arie administrativ-teritorială se 
află judeţele Dolj, Olt, Vâlcea, Mehedinţi şi Gorj) din care provin 222 victime, 
reprezentând 12% din totalul victimelor identificate în anul 2007, 

• Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest (care are în aria administrativ-teritorială judeţele 
Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu-Mare şi Sălaj) - 206 victime, 
reprezentând 12% din totalul victimelor identificate, în anul 2007. 

 
Celelalte două regiuni de dezvoltare păstrează o reprezentare numerică mai slabă: 
• Regiunea de Dezvoltare Vest (în a cărei arie administrativ-teritorială se află judeţele 

Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş) - 69 victime, reprezentând 4% din totalul 
victimelor identificate în anul 2007, 

• Regiunea de Dezvoltare Bucureşti-Ilfov (în cărei arie administrativ-teritorială se află 
judeţul Ilfov şi municipiul Bucureşti) - 26 de victime, reprezentând doar 1% din totalul 
victimelor identificate în anul 2007. 
 

 În ceea ce priveşte ţările de destinaţie a traficului (Figura 6), Italia (469 victime, 
26% din numărul total) şi Spania (458 victime, respectiv 25%)  continuă să înregistreze 
cele mai mari cifre şi în anul 2007, totalizând împreună mai mult de jumătate din numărul 
victimelor identificate.  
 Cehia (242 victime – 13%) şi Grecia (189 victime – 11%) au reprezentat în 2007 
un caz special datorită creşterii rapide a numărului de victime ale exploatării prin muncă 
forţată, iar Germania (92 victime) a continuat să reprezinte o destinaţie importantă pentru 
traficul cu victime de cetăţenie română.  
 De asemenea, în România (trafic intern10) au fost identificate în 2007 un număr de 
207 victime, în exclusivitate de cetăţenie română. 
 De menţionat că 33 victime au fost traficate în două sau mai multe ţări, iar 
statistica prezentată include fiecare din situaţiile în care acea persoană a fost traficată 
(astfel, dacă totalul victimelor identificate în anul 2007 este de 1780, totalul situaţiilor de 
destinaţie a exploatării este, în mod corespunzător, mai mare, respectiv 1818). 

În funcţie de apartenenţa de gen (Figura 7), victimele de gen feminin, respectiv 
960 din totalul celor 1780 victime, reprezintă 54% din totalul populaţiei victimizate în 
anul 2007, faţă de 75% în anul precedent (1701 dintr-un total de 2285). Explicaţia este 
dată, în parte, de creşterea ponderii numărului victimelor exploatate prin muncă forţată, 
victime ce sunt predominant de gen masculin. 

                                                 
10În contextul acestui raport, prin „trafic intern” se înţelege exploatarea victimelor în interiorul graniţelor 
României. 
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Victime identificate în anul 2007 - distribuţie pe regiuni de dezvoltare 
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Figura 5. Situaţia victimelor identificate în anul 2007, în funcţie de provenienţa acestora (regiunea de 
dezvoltare). 
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Figura 6. Situaţia victimelor identificate în anul 2007, în funcţie de ţările de destinaţie 
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Victime identificate în 2007-gen
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Figura 7. Distribuţia numerică a victimelor identificate în anul 2007, în funcţie de gen.  
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Figura 8. Distribuţia numerică a victimelor identificate în 2007, în funcţie de mediul lor de provenienţă 
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Conform datelor statistice, femeile par să reprezinte în continuare categoria cea 
mai vulnerabilă la traficare, chiar dacă numărul victimelor de gen feminin identificate în 
anul 2007 a scăzut, comparativ cu anii anteriori. Ele au fost îndeosebi victime ale 
exploatării sexuale, dar prezintă ponderi importante şi în cadrul altor forme de exploatare. 

Distribuţia victimelor traficului în funcţie de nivelul de şcolarizare11 arată că 219 
(12%) dintre acestea au absolvit între 1 şi 4 clase, 745 (42%) între 5 şi 8 clase, 561 (31%) 
între 9 şi 12 clase, 140 (8%) au absolvit o şcoală profesională, iar 13 (1%) au studii 
superioare.  

Un număr de 101 persoane, reprezentând aproximativ 6% din totalul victimelor, nu 
au urmat nici o formă de învăţământ. Dintre acestea, 53 au fost traficate în scopul 
exploatării prin muncă, 31 prin obligarea la practicarea cerşetoriei şi 17 au fost exploatate 
sexual. 

Concluzionând, majoritatea persoanelor traficate, identificate în cursul anului 
2007, aveau un nivel scăzut de şcolarizare (60% dintre acestea aveau cel mult 8 clase, 
iar 18% nu au absolvit nici o formă de învăţământ ori aveau doar studii elementare). 
Nivelul scăzut de şcolarizare poate reprezenta un factor de vulnerabilitate, dar numai dacă 
este asociat cu alţi factori ce ţin de ocuparea unui loc de muncă şi de veniturile familiei. 
Vulnerabilitatea creată de prezenţa acestor factori este cu atât mai importantă pentru 
victimele provenind din mediul rural (Figura 8), unde oportunităţile pentru găsirea unui 
loc de muncă stabil şi a unui venit decent sau pentru recalificarea profesională sunt 
limitate. Prin urmare, perspectiva unei oferte de muncă bine plătită în afara ţării, pentru 
care nu se solicită nici o calificare, este extrem de atractivă, mai ales dacă vine din partea 
unei persoane cunoscute, oamenii devenind cu uşurinţă victime ale „capcanelor” 
traficanţilor. În acest context putem explica şi ponderea redusă pe care o deţin victimele 
care au absolvit o şcoală profesională sau aveau studii superioare. Dacă în cazul celor cu 
studii superioare explicaţia ţine de nivelul înalt de instruire şi educare, ce face ca 
persoanele respective să nu prezinte o vulnerabilitate ridicată, în cazul absolvenţilor de 
şcoală profesională, explicaţia constă, printre altele, în faptul că aceştia obţin o calificare 
de nivel mediu, certificată prin diplomă, care le asigură şanse mai mari de inserţie pe piaţa 
muncii, atât cea internă, cât mai ales cea din Uniunea Europeană (unde calificările de nivel 
mediu sunt mai căutate decât cele înalte, corespunzătoare studiilor superioare, pentru care, 
de regulă, sunt preferaţi cetăţenii ţării de destinaţie). De asemenea, ponderile reduse ale 
victimelor din cele două categorii poate fi explicată şi de distribuţia redusă în populaţie a 
persoanelor care au absolvit o şcoală profesională sau o facultate, comparativ, de exemplu, 
cu cei care au urmat un liceu sau colegiu. 

Traficul de persoane, ca infracţiune şi ca fenomen social, are la bază o formă de 
relaţie între victimă şi recrutor. Primul dintre cei care profită de naivitatea viitoarelor 
victime, speculând dificultăţile sociale şi economice ale acestora, este recrutorul - cel care 
atrage victima în istoria de trafic, pentru a fi ulterior exploatată în scopul obţinerii de 

                                                 
11Datele prezentate în raport se referă la nivelul de instruire a victimelor la momentul începerii traficării. 
Diferenţa dintre numărul victimelor identificate şi totalul pentru acest indicator este datorată cazurilor de 
retraficare. 
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profituri ilicite. Astfel, în anul 2007, 481 dintre victimele de gen feminin, reprezentând 
50% din totalul populaţiei feminine victimizate şi 283 dintre victimele de gen masculin, 
35% din totalul populaţiei masculine victimizate, au fost recrutate de către persoane pe 
care le-au declarat cunoştinţe sau prieteni (Figura 9). 

 
Această realitate demonstrează, înainte de toate, faptul că traficanţii au abilitatea de 

a folosi mecanisme de manipulare pentru atragerea victimelor în procesul traficării. 
Recrutorii ţintesc, deloc întâmplător, către potenţiale victime identificate atent din rândul 
celor cu care au o minimă relaţie socială, de „prietenie”, ale căror nevoi socio-economice, 
dorinţe fireşti de bunăstare şi disponibilitatea de a pleca din ţară, le sunt cunoscute.  

 
Un alt aspect relevant şi îngrijorător este dat de faptul că 40 dintre victimele de gen 

feminin identificate în anul 2007 au fost introduse în situaţia de trafic de către partenerii 
lor de viaţă (cu care erau fie în relaţii de uniune consensuală, fie căsătorite sau urmau să se 
căsătorească). Mai mult decât atât, 34 dintre acestea au fost victime ale diferitelor forme 
de exploatare sexuală.   

 
Alte 443 de victime de gen masculin şi 293 de gen feminin au fost atrase în 

circuitul exploatării de către persoane pe care nu le cunoşteau. Dacă în cazul victimelor 
înşelate/recrutate de către cunoscuţi, prieteni sau parteneri de viaţă, aceştia au abuzat de 
relaţia de încredere pe care o aveau cu victimele pentru a le atrage în istoria de trafic, în 
cazul victimelor recrutate de către persoane necunoscute este evidentă vulnerabilitatea 
ridicată a acestora, motivată de condiţia socio-economică precară şi dorinţa de soluţionare 
rapidă a problemelor economice cu care se confruntau aceste victime şi/sau familiile 
acestora.  

  
În cazul a 1018 victime (57%), principala modalitate de racolare utilizată de 

traficanţi au reprezentat-o promisiunile false, în timp ce alte 627 victime (35%) au fost 
atrase de ofertele pentru locuri de muncă bine plătite. Un număr de 35 victime (2%) au 
declarat că au fost răpite de către traficanţi şi ulterior exploatate sexual (32 victime, toate 
de gen feminin, 17 dintre ele cu vârste între 13 şi 17 ani), prin cerşetorie (2 victime, 
minore, câte una de fiecare gen) sau pornografie prin internet (1 victimă de gen feminin) 
(Figura 10).   
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Figura 9. Distribuţia victimelor identificate în anul 2007, în funcţie de relaţia acestora cu recrutorii  
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Figura 10. Distribuţia victimelor identificate în anul 2007, în funcţie de modul de racolare  
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1.2 Femeile - victime ale traficului de persoane  
 

Comparativ cu anul 2006, a scăzut semnificativ numărul victimelor de gen 
feminin, de la 1701 la 960. Dintre acestea, mai mult de jumătate, respectiv 492 (51%), 
aveau vârste cuprinse între 18 şi 25 de ani, acest interval de vârstă rămânând şi în 2007 un 
element critic, situând femeile tinere în categoria victimelor cu risc crescut de victimizare. 
Alte 240 victime de sex feminin (25%) aveau vârste cuprinse între 14 şi 17 ani, 173 (18%) 
aveau între 26 şi 40 de ani, 42 (4%) aveau peste 40 de ani12, iar 15 (2%) aveau sub 14 ani. 
În total, 706 victime de gen feminin (74%) erau adulte la momentul traficării (Figura 11)13 
. 

Dintre acestea, 504 au fost victime ale exploatării sexuale, 159 au fost traficate 
pentru exploatare prin muncă în agricultură, servicii hoteliere şi în domeniul construcţiilor. 
Alte 31 femei au fost obligate la practicarea cerşetoriei, 1 victimă a fost exploatată pentru 
comiterea de furturi, iar pentru 11 din cazuri exploatarea nu s-a produs, fiind vorba de 
tentative (Figura 12), ceea ce face ca exploatarea sexuală să rămână în continuare 
principala formă de exploatare în cazul victimelor femei, în special a celor tinere. 

Un număr de 356 dintre victimele adulte de gen feminin (50%) provin din localităţi 
situate în mediul urban, 336 (48%) din mediul rural şi doar 14 (2%) din capitală. 
 În marea lor majoritate (94%), victimele adulte de sex feminin au fost racolate prin 
intermediul falselor promisiuni legate fie de scopul deplasării, fie de o ofertă de muncă. 
Promisiunile au fost făcute de către o persoană apropiată victimei, cunoştinţă sau prieten  
în 52% din cazuri, iar de către o persoană necunoscută în 31% din cazuri.   

În ceea ce priveşte ţările de destinaţie în care au fost exploatate victimele adulte de 
gen feminin, pe primele locuri se situează Spania (226 victime), Italia (216), România - 
trafic intern  (63), Grecia (62), Germania (47) şi Republica Cehă (20). Un număr de 31 
victime adulte de gen feminin, identificate în anul 2007, au fost traficate în două sau mai 
multe ţări. 

Femeile rămân vulnerabile la promisiuni făcute de cunoştinţe, prieteni sau 
persoane apropiate, acceptând oferte de muncă false şi asumându-şi riscuri pe care nu le 
cunosc. Devin astfel, cu uşurinţă, victime ale exploatării sexuale în scopuri comerciale, 
trăind traume fizice şi emoţionale ale căror consecinţe sunt dramatice pe termen mediu şi 
lung. 

                                                 
12Din totalul victimelor de gen feminin cu vârsta peste 26 de ani, 52% au fost exploatate în scopul muncii 
forţate, 39% în scopul exploatării sexuale, 9% în scopul cerşetoriei.  
13Două dintre victimele retraficate aveau vârste diferite la momentul retraficării, faţă de prima experienţă de 
trafic. Prin urmare, sistemul de evidenţă centralizat a datelor a cuantificat separat fiecare situaţie.     
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Figura 11. Distribuţia victimelor identificate în anul 2007, în funcţie de apartenenţa la grupa de vârstă şi gen 
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Figura 12. Distribuţia victimelor femei adulte, în funcţie de tipul exploatării 
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1.3 Bărbaţii - victime ale traficului de persoane  
 

 
Victimele adulte de gen masculin reprezintă 95% din totalul victimelor de acest 

gen, respectiv 783 de persoane, dintr-un total de 820. Un număr de 380 de victime (46%) 
aveau vârste între 26 şi 40 de ani, alte 245 (30%), aveau vârste cuprinse între 18 şi 25 de 
ani, 151 (18%) între 41 şi 60 ani, 29 de victime (4%) aveau vârste cuprinse între 14 şi 17 
ani, iar în grupa de vârstă 7-13 ani au fost identificate 8 victime (1%) (Figura 11). De 
asemenea, în anul 2007 au fost identificate 7 victime vârstnice (peste 60 ani) care au fost 
obligate la practicarea cerşetoriei în Irlanda, Austria, Croaţia, Spania sau Italia.  

Dintre victimele adulte de gen masculin, 463 persoane (59%) proveneau din 
mediul rural, 316 (40,5%) din mediul urban şi doar 4 persoane (0,5%) aveau domiciliul în 
Bucureşti. Este de remarcat faptul că victimele de gen masculin care proveneau din mediul 
rural au fost exploatate, în principal, pentru: muncă forţată în agricultură (260) şi în 
domeniul construcţiilor (141), după cum victimele care aveau domiciliul/rezidenţa în 
localităţi situate în mediul urban au fost traficate, de asemenea, pentru exploatare prin 
muncă în agricultură (191 victime) şi într-o mai mică măsură pentru muncă forţată în 
domeniul construcţiilor (97). Acest fapt indică o orientare a traficanţilor în egală măsură 
către mediile urban şi rural în recrutarea victimelor, mediul rural rămânând totuşi un factor 
de vulnerabilitate major, în cazul traficului de persoane în scopul muncii forţate.   

Au fost exploatate prin muncă forţată 697 de victime adulte de gen masculin, 
după cum urmează: 454 în agricultură, 238 în construcţii, 5 în domeniul serviciilor 
hoteliere. Alte 80 de persoane au fost exploatate prin obligare la practicarea cerşetoriei, iar 
4 au fost exploatate pentru comiterea de furturi. În 2 cazuri, exploatarea nu s-a produs, 
fiind vorba de tentative (Figura 13). Nu au fost identificate victime adulte de gen masculin 
care să fi fost traficate în scopul exploatării sexuale. 

Şi în cazul victimelor adulte de gen masculin, majoritatea acestora (93%) au fost 
racolate prin intermediul falselor promisiuni privind oferte de muncă bine plătite. Doar în 
7% dintre cazuri recrutarea s-a făcut prin intermediul unui anunţ publicitar. Totodată, 
dintre victimele adulte de gen masculin, 48% au fost recrutaţi de către o persoană 
necunoscută, 34% de către o persoană apropiată, o cunoştinţă/ un prieten, în 8% din cazuri 
recrutarea s-a făcut prin intermediul unui vecin (în aceste situaţii, victimele au fost 
exploatate prin muncă şi în scopul cerşetoriei), iar pentru 10% din cazuri recrutarea a fost 
făcută de rude de până la gradul IV. 

Spre deosebire de victimele adulte de gen feminin, care, în majoritatea cazurilor, 
au fost recrutate de către o persoană cunoscută, scopul traficării fiind exploatarea sexuală, 
în cazul victimelor adulte de gen masculin recrutarea s-a făcut de către o persoană 
necunoscută, oferta de muncă primită fiind cea care a influenţat opţiunea de a pleca în 
străinătate pentru un câştig mai bun.   

În ceea ce priveşte ţările de destinaţie în care au fost exploatate victimele adulte de 
gen masculin, pe primele locuri se situează Republica Cehă (217), Spania (200), Italia 
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(155) şi Grecia (123). În anul 2007, 15 victime adulte de gen masculin au fost identificate 
ca fiind traficate, în scopul muncii forţate, în interiorul graniţelor ţării.  
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Figura 13. Distribuţia victimelor din categoria barbaţi adulţi, în funcţie de tipul exploatării 

 
 

 
 
1.4 Copiii - victime ale traficului de persoane  
 
 

Din totalul victimelor traficului de persoane identificate în anul 2007, 292 (16%) 
aveau vârste mai mici de 18 ani. Dintre aceştia, 127 (44%) au fost victime ale traficului 
intern (în interiorul graniţelor ţării), iar 166 (56%) au fost traficate pentru diferite forme 
de exploatare, în afara ţării (Figura 14). Două dintre victimele minore au fost retraficate, 
fiind exploatate iniţial în România, ulterior vândute de către proxeneţii români altor 
traficanţi, care au dus victimele în Spania, respectiv Spania şi Turcia, scopul traficului 
fiind în ambele situaţii, cel al exploatării sexuale14. 

Principala modalitate de exploatare a copiilor a fost cea sexuală, 75% dintre 
victimele sub 18 ani fiind traficaţi în acest scop. De asemenea, 35 de minori (12%) au fost 
obligaţi la practicarea cerşetoriei, 21 (7%) au fost exploataţi prin muncă, 5 au fost obligaţi 
la comiterea de furturi, 6 au fost victime ale exploatării în scop pornografic (două dintre 

                                                 
14Este vorba despre două fete în vârstă de 16 şi 17 ani.   
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ele ale celei practicate prin intermediul internetului), iar în 5 cazuri exploatarea 
nemaiavând loc, fiind vorba de tentative. 

Distribuţia celor 292 de minori-victime în funcţie de criteriile genului şi 
apartenenţei la o grupă de vârstă (Figura 15) indică faptul că marea majoritate a acestora 
(92%- 269 victime) aveau vârste cuprinse între 14 şi 17 ani (240 fete, 29 de băieţi).  

Alte 19 victime aveau vârste cuprinse între 10 şi 13 ani (12 fete, 7 băieţi), 3 victime 
aveau între 7 şi 9 ani (2 fete, 1 băiat) şi o victimă, de gen feminin avea doar 6 ani la 
momentul traficării15. Dintre aceste victime sub 13 ani, 8 fete (11-13 ani) au fost 
exploatate sexual în România, 1 băiat de 13 ani a fost exploatat prin muncă în 
agricultură tot în România, iar 14 copii (7 fete şi 7 băieţi) au fost obligaţi la practicarea 
cerşetoriei (10 în România, 3 în Spania şi 1 în Italia).  

Un aspect important cu privire la copii exploataţi este cel legat de situaţia familială 
a acestora (Figura 16). Astfel, 173 dintre cei 292 de copii, victime ale exploatării provin 
din familii biparentale, în timp ce alţi 92 trăiesc în familii cu un singur părinte, după cum 
10 dintre ei nu aveau sprijinul familiei, 9 proveneau dintr-un mediu instituţional16, alţi 7 
locuiau la rude, iar 1 victimă a fost abandonată de familie. Această stare de lucruri atrage 
atenţia asupra faptului că majoritatea copiilor-victime (59%) trăiau împreună cu ambii 
părinţi, iar vulnerabilitatea la trafic se manifestă chiar şi în familiile biparentale. Motivul 
pentru care aceşti copii au intrat în trafic depăşeşte sfera criteriilor socio-demografice 
incluse în acest studiu, fiind necesare cercetări care să permită cunoaşterea circumstanţelor 
şi a mecanismelor care au dus la traficarea copiilor. 

Analizând nivelul de şcolarizare17, se observă că un număr de 39 copii, 
reprezentând 13% din numărul total al victimelor minori, au absolvite 1-4 clase, 
majoritatea victimelor, respectiv 172 (59%) absolviseră între 5 şi 8 clase, iar alţi 69 (24%) 
absolviseră între 9 şi 12 clase. 7 minori (2%) erau absolvenţi ai unei şcoli profesionale, iar 
6 copii (2%), nu erau şcolarizaţi. Şi în 2007, minorii au reprezentat un grup extrem de 
vulnerabil, motiv pentru care sunt necesare măsuri de prevenire a abandonului şcolar, 
concomitent cu dezvoltarea activităţilor de informare/conştientizare cu privire la riscurile 
reprezentate de traficul de persoane, atât în şcoală, cât şi în afara acesteia. 

 

                                                 
15Cazul a fost identificat de către ofiţerii de poliţie din cadrul BCCO într-unul din centrele de plasament. 
Copilul este cel mai mic dintre cei 4 fraţi, toţi fiind exploataţi în scopul cerşetoriei în România, de către o 
persoană cu care aceştia nu au mai avut relaţii anterioare.    
16Dintre aceştia, 7copii au fost exploataţi sexual şi 3 în scopul cerşetoriei.   
17Datele prezentate în raport se referă la nivelul de instruire a victimelor la momentul începerii traficării. 
Diferenţa dintre numărul victimelor identificate şi totalul pentru acest indicator este datorată cazurilor de 
retraficare 
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Figura 14. Situaţia victimelor-minori identificate în 2007, în funcţie de modul exploatării şi ţara de 
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Dintre cei 166 de minori, victime ale traficului extern (Figura 17): 
• 98 au fost traficaţi şi exploataţi în Italia (13 băieţi şi 85 de fete);  

 În cazurile de trafic de copii în Italia, 70 de fete au fost victimele exploatării 
sexuale (60 de copii au fost exploataţi în stradă, 9 în locuinţe şi o fată a fost 
exploatată pentru oferirea de servicii sexuale în cluburi), 10 fete au fost obligate la 
practicarea cerşetoriei, 1 fată a fost exploatată pentru muncă forţată în domeniul 
hotelier, 1 fată a fost obligată la comiterea de furturi. În 3 cazuri, exploatarea nu a 
avut loc (tentative);  

 În cazul minorilor de sex masculin, 6 băieţi au fost obligaţi la practicarea 
cerşetoriei, 3 au fost obligaţi la comiterea de furturi, 3 au fost exploataţi pentru 
muncă forţată în domeniul agriculturii, iar 1 băiat în domeniul construcţiilor; 

• 32 au fost traficaţi şi exploataţi în Spania (6 băieţi şi 26 de fete): 
 Dintre aceştia, 22 de fete au fost exploatate sexual (12 în cluburi, 7 pe stradă şi 3 în 

locuinţe), 2 fete au fost exploatate pentru muncă forţată în domeniul agricol, una 
prin obligare la practicarea cerşetoriei, iar într-un caz exploatarea nu a mai avut loc 
(tentativă).  

 În cazul victimelor băieţi, 4 au fost exploataţi pentru muncă forţată în domeniul 
agricol, iar 2 băieţi au  fost obligaţi la cerşetorie; 

• 7 fete au fost traficate şi exploatate sexual în Olanda. 4 dintre victime au fost 
exploatate în locuinţe, pentru 2 victime locul exploatării a fost în cluburi, iar o victimă 
a fost exploatată sexual în hoteluri; 

• 5 fete au fost traficate şi exploatate în Franţa, 3 dintre acestea fiind victimele 
exploatării sexuale în stradă, iar 2 fete au fost obligate la practicarea cerşetoriei; 

• 5 băieţi au fost exploataţi în Cehia, toţi fiind victime ale traficului în scopul exploatării 
prin muncă (3 în construcţii, 2 în domeniul agricol); 

• 4 minori au fost traficaţi şi exploataţi în Germania, 4 în Grecia, 3 în Marea Britanie, 
victimele fiind de gen feminin, majoritatea acestora fiind traficate în scopul exploatării 
sexuale. O fată a fost victimă a exploatării pentru cerşetorie, în Germania. A fost 
înregistrat şi un caz de exploatare prin muncă în agricultură în Grecia; 

• 3 minori au fost exploataţi în Austria, astfel: un băiat în vederea comiterii de furturi, o 
fată pentru cerşetorie, iar altă fată a fost victima exploatării sexuale; 

• câte 2 fete au fost traficate şi exploatate în Turcia, Portugalia şi Macedonia, în toate 
cazurile fiind vorba de exploatare sexuală; 

• 1 fată a fost traficată în Croaţia în scopul exploatării sexuale18. 
 

În 4 cazuri, minorii au fost traficaţi în mai multe ţări (2 dintre ei în Italia şi Spania, 
unul în Franţa şi Italia şi unul în Turcia şi Spania. Doi dintre minorii traficaţi în afara 
graniţelor ţării, au fost exploataţi şi în România.  

 

                                                 
18 Diferenţa de total se datorează sistemului centralizat de evidenţă a datelor. Atunci când o victimă a fost 
traficată /exploatată în mai mult de o ţară, baza de date cuantifică separat fiecare din situaţii. 
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Figura 16. Victime identificate în anul 2007 - copii: mod de exploatare şi situaţia familială.  
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Ca şi în cazul victimelor adulte, se menţine preponderenţa pe ţări a anumitor tipuri 

de exploatare.  
Majoritatea victimelor minori, traficaţi în afara României, au fost victime ale 

exploatării sexuale, 70% respectiv 116 cazuri , după cum urmează: 69 copii în stradă, 22 
în locuinţe/spaţii private, 21 în cluburi, 3 în hoteluri şi 1 în bordeluri. 

Şi în acest caz, majoritatea victimelor au fost recrutate în condiţiile unor 
promisiuni false, legate de cele mai multe ori de găsirea unui loc de muncă bine plătit, 
respectiv 104 victime (90%). Alte 6 victime au fost traficate ca urmare a unei propuneri de 
căsătorie (5%), iar 6 victime au fost răpite (5%).  

De cele mai multe ori, oferta a venit din partea unei cunoştinţe sau a unei persoane 
apropiate victimei, respectiv 65 de cazuri, (56%). Pentru 29 de cazuri (25%), propunerea 
era făcută de către o persoană cu care victima nu avusese nici un fel de relaţii anterioare, 
incluzând aici şi cazurile de răpire. În alte situaţii, recrutarea a fost făcută de către vecini 
(9 cazuri, 7%) sau de către un proxenet (7 cazuri) . Un număr de 3 victime au fost recrutate 
de partener sau soţ, iar 3 victime au fost recrutate de rude. 

Şi în cazul traficului de copii în afara României, indiferent de modul de exploatare, 
victimele au suferit diferite forme de abuz: 64 au fost victime ale abuzului emoţional 
(39%), 45 au fost victime ale abuzului fizic (27%), 19 au fost victimele abuzului sexual 
(11%), unui număr de 14 victime le-au fost reţinute sau distruse documentele (8%), altor 
13 le-au fost impuse diferite penalităţi financiare (8%), 5 au fost sechestrate (3%) şi altor 3 
victime le-a fost refuzat accesul la hrană, mijloace de igienă şi recuperare, iar în alte 3 
cazuri victimele nu au ajuns în situaţia de a fi exploatate. 

Judeţele din care proveneau cei mai mulţi dintre copiii traficaţi în afara graniţelor 
ţării în anul 2007 (Figura 18) sunt, după cum urmează: Mehedinţi (21), Galaţi (14), Dolj 
(11), Botoşani (9), Constanţa (8), Argeş şi Prahova (câte 7), Iaşi (6), Bihor, Vaslui, 
Giurgiu, Dâmboviţa, Călăraşi, Buzău, Braşov (câte 5). 

 
   În anul 2007, au fost identificate 127 de victime-minori, traficate în interiorul 

graniţelor ţării (Figura 14). Dintre aceştia, 116 sunt fete, iar 11 sunt băieţi. 
Şi în cazul traficului intern, majoritatea fetelor au fost victime ale exploatării 

sexuale, respectiv 105 victime (91%), 4 în scopul pornografiei infantile, 2 pentru folosirea 
în pornografie via Internet, iar 5 dintre fete au fost exploatate prin obligarea la practicarea 
cerşetoriei. Dintre cei 11 băieţi, 7 au fost exploataţi prin obligare la practicarea cerşetoriei 
şi 4 prin obligarea la muncă forţată. 

Spre deosebire de copiii victime ale exploatării sexuale în afara graniţelor 
României, în mare parte din cazurile de copii traficaţi în România, exploatarea a avut loc 
în locuinţe /spaţii private, respectiv 67 victime (reprezentând aproximativ 63% din cazuri), 
ceea ce atrage atenţia asupra naturii subterane a acestui fenomen. Astfel de cazuri sunt 
dificil de identificat, în aceste locaţii accesul fiind mai limitat sau strict controlat de către 
traficanţi şi clienţi, fiind mai puţin vizibil, ceea ce face ca gradul de pericol social 
reprezentat de acest fenomen să fie unul foarte mare.  
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Semnificativ este şi faptul că singurele cazuri de trafic de persoane în scopul 

pornografiei cu copii (4) şi pornografiei pe Internet (2) au avut loc în interiorul graniţelor 
ţării. Două dintre victime au fost supuse şi abuzului sexual, iar 4 au fost supuse 
ameninţărilor şi presiunilor venite din partea traficanţilor. 

Cea mai mare parte dintre cele 105 fete traficate în interiorul graniţelor ţării în 
scopul exploatării sexuale, respectiv 90 victime, au fost racolate de către traficanţi în 
condiţiile unor promisiuni false, 11 victime au fost răpite, 2 victime au fost recrutate prin 
intermediul unui anunţ publicitar, iar 2 victime au fost recrutate prin intermediul unei 
căsătorii de convenienţă. 

În ceea ce priveşte relaţia dintre victimă şi recrutor în cazul exploatării sexuale, 
39 de victime (37%) au fost recrutate de către persoane pe care nu le-au cunoscut anterior 
(comparativ cu 25% dintre minorii implicaţi în traficul extern), 36 victime (34%) au fost 
recrutate de către cunoştinţe/prieteni, 14 victime (13%) au fost recrutate de către proxeneţi, 
6 victime au fost recrutate de către partener, 5 de către un vecin, 5 de către rude.  

În general, în ceea ce priveşte victimele traficului de persoane - copii, recrutarea a 
fost făcută de către o cunoştinţă sau prieten(ă) (în 45% din cazuri) existând şi cazuri de 
victime ce au fost traficate de către vecin, partener (iubit), rude de gradul I (părinţi), copiii 
fiind exploataţi în scopul cerşetoriei, sexual şi un copil prin muncă forţată. Numai 4 minori 
din cei 10 ce au fost traficaţi de rudele de gradul I, au fost exploataţi în România (3 fete cu 
vârste de 14-16 ani pentru exploatare sexuală, 1 fată pentru cerşetorie), ceilalţi 6 (3 fete şi 
3 băieţi) fiind traficaţi în Italia şi Spania (4 copii exploataţi prin cerşetorie, 1 fată 
exploatată sexual şi 1 băiat prin muncă forţată).  

În ceea ce priveşte judeţele de domiciliu sau reşedinţă ale victimelor-minori 
traficaţi în România (Figura 19), se constată o distribuţie geografică întinsă, după cum 
urmează: Iaşi (16 victime)19, Buzău, Braşov (10), Argeş (9),  Ialomiţa (7), Neamţ, 
Prahova, Vaslui, Gorj şi Alba (6), Dâmboviţa (5), Mureş, Timiş, Galaţi (4), Giurgiu, 
Bacău, Călăraşi şi Cluj (3), Maramureş, Suceava şi Tulcea (2). 

                                                 
19Oraşul Iaşi este şi unul dintre principalele oraşe în care sunt exploatate victimele traficului intern  
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Figura 18. Situaţia victimelor identificate în anul 2007 (minori în trafic extern), în funcţie de judeţele de 
domiciliu ale victimelor.  
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Figura 19. Situaţia victimelor identificate în anul 2007 (minori în trafic intern), în funcţie de judeţele de 
domiciliu ale victimelor. 
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1.5 Modalităţi de exploatare a victimelor 

 
Datele statistice indică faptul că, în anul 2007, modalităţile de exploatare au fost, 

după cum urmează 20(Figura 20): 
1. exploatare prin muncă forţată: 877 victime, reprezentând 49% din totalul 

victimelor identificate în anul 2007, 
2. exploatare sexuală: 724 victime (41%), 
3. exploatare prin cerşetorie: 146 victime (8%), 
4. exploatare pentru comiterea de furturi: 10 victime  
5. exploatare în scopul pornografiei infantile: 4 victime  
6. exploatare în scopul pornografiei prin internet: 2 victime  

Au fost înregistrare 18 situaţii (1%) de tentativă la săvârşirea infracţiunii de trafic de 
persoane. 
 Nici în anul 2007 nu au fost raportate persoane traficate pentru prelevarea de 
organe. 
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Figura 20. Situaţia victimelor identificate în anul 2007, în funcţie de modul de exploatare 

 
 
                                                 
20Diferenţa dintre numărul victimelor identificate şi totalul pentru acest indicator este datorată cazurilor de 
retraficare 
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1.5.1 Traficul de persoane pentru exploatare prin muncă  
 

Majoritatea victimelor traficului pentru muncă forţată au constituit-o cele 
exploatate în agricultură: 600 persoane, reprezentând 68% din totalul victimelor 
identificate în anul 2007 ca fiind traficate în acest scop. Alte 245 (28%) au fost victime ale 
exploatării în domeniul construcţiilor şi 32 (4%) au fost exploatate prin muncă în 
domeniul hotelier. 

 
Ofertele pentru locuri de muncă bine remunerate reprezintă modalitatea principală 

prin care se face recrutarea victimelor acestei forme de exploatare. Astfel, în 93% din 
cazuri au fost recrutate prin intermediul unor asemenea oferte şi doar în 7% din cazuri 
recrutarea s-a făcut prin intermediul unui anunţ publicitar.  

În 56% din cazuri, oferta de muncă a fost făcută de către o persoană pe care 
victima nu o cunoştea, iar în 35% din cazuri oferta de muncă a venit din partea unei 
cunoştinţe sau persoane apropiate victimei. În 7% din cazuri oferta a fost făcută de către 
un vecin, iar în 2% din cazuri de către o rudă.   

Dorinţa oamenilor pentru un loc de muncă bine plătit face ca oferta de muncă 
făcută să fie considerată extrem de atractivă, chiar dacă vine din partea unui necunoscut. În 
acelaşi timp trebuie avută în vedere şi influenţa pe care o exercită poveştile de succes ale 
românilor care muncesc în străinătate.  

 
Victimele exploatate prin muncă (Figura 21) au fost traficate în 28% din cazuri în 

Spania (244, din care 230 - 94% - în agricultură), 27% în Cehia (240, din care 180 - 75% 
- în construcţii), 21% în Italia (186, din care 142 - 76% - în agricultură), 18% în Grecia 
(162, din care 152 - 94% - în agricultură), sub 3% în România (22, din care 15 - 68 % în 
construcţii). Alte ţări de destinaţie au fost: Germania, 15 cazuri (sub 2%), Cipru, 6 cazuri 
(sub 1%), Belgia şi Slovacia, câte un caz (sub 1%). 

 
Chiar şi în cazul exploatării prin muncă, victimele suferă una sau mai multe forme 

de abuz. Astfel, 31% (274 persoane) au fost supuse la diferite penalizări şi îndatorări 
financiare, alte 27% (240 persoane) au fost victime ale diferitelor forme de abuz emoţional 
provocate de către traficanţi, de cele mai multe ori sub forma ameninţărilor, unui număr de 
21% (180 persoane) le-a fost refuzat accesul la hrană, apă şi igienă, în cazul a 11% (100 
persoane) le-au fost distruse documentele de identitate iar 40 victime (5%) au fost private 
de libertate sau izolaţi. Aproximativ 3% (29 persoane) au suferit abuzuri fizice, iar mai 
puţin de 1% (2 persoane) au fost şi victime ale abuzului sexual21. 
 
 
 

                                                 
21 Ambele victime au fost exploatate în Spania, în agricultură, una dintre ele fiind minoră.  
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Profilul general al victimelor traficului de persoane exploatate prin muncă arată că: 
 
• majoritatea semnificativă a victimelor exploatării prin muncă, respectiv 714 persoane 

(81%,) sunt de sex masculin, iar dintre aceştia 697 (98%) sunt adulţi; 
• 514 victime (59%) îşi au rezidenţa/domiciliul în mediul rural, 358 în localităţi situate 

în mediul urban (41%), iar 5 provin din Bucureşti. Mediul de provenienţă, respectiv 
mediul rural, devine în aceste condiţii, un factor de vulnerabilitate, atunci când este 
vorba de riscul traficului de persoane în scopul exploatării prin muncă; 

• 414 dintre victimele exploatate prin muncă forţată (81%), rezidente în mediul rural, 
sunt de sex masculin şi numai 19% (100 victime) de sex feminin. Victimele care 
provin din mediul urban sunt în proporţie de 83% (297 victime) de sex masculin, iar 
17% (61 victime) sunt femei. Aceasta indică orientarea preponderentă a bărbaţilor care 
provin atât din mediul urban, cât şi din cel rural (judeţele de provenienţă sunt situate în 
toate regiunile de dezvoltare ale ţării) către găsirea unor locuri de muncă mai bine 
plătite în afara graniţelor ţării, fără a lua în considerare riscurile de traficare pentru 
exploatarea forţată a muncii; 

• distribuţia victimelor infracţiunii de trafic de persoane exploatate prin muncă, în 
funcţie de nivelul de şcolarizare22, arată că 53 dintre acestea (6%) nu au studii, 107 
(12%) au absolvit între 1-4 clase, majoritatea persoanelor exploatate prin muncă, 
respectiv 318 (36%) au absolvit între 5-8 clase, 287 (33%) între 9-12 clase, 102 (12%) 
au absolvit o şcoală profesională, iar 8 au studii superioare (sub 1%), fapt ce indică, 
prezenţa unui alt factor de vulnerabilitate faţă de riscul exploatării prin muncă: nivelul 
scăzut de şcolarizare.  

• Principalele judeţe din care au provenit victimele traficului de persoane exploatate 
prin muncă au fost: Teleorman, Mureş, Botoşani, cu mai mult de 80 de victime fiecare, 
urmate de Constanţa, Ialomiţa, Dolj, Olt, fiecare având între 40 şi 80 de victime 
identificate (Figura 22). 

• Incidenţa crescută a cazurilor de trafic de persoane în scopul exploatării prin muncă în 
unele judeţe ale ţării, în condiţiile în care, caracteristicile legate de mediul de 
provenienţă şi nivelul de şcolarizare nu diferă semnificativ faţă de caracteristicile 
tuturor victimelor exploatate prin muncă, ar putea indica o activitate infracţională 
ridicată a traficanţilor în aceste zone. 

 

                                                 
22Pentru două dintre victime nu s-a putut stabili nivelul de şcolarizare. 
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Figura 21. Situaţia victimelor exploatării prin muncă, identificate în anul 2007, funcţie de ţara de destinaţie. 
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Figura 22. Situaţia victimelor exploatate prin muncă, identificate în anul 2007, în funcţie de judeţul de 
domiciliu/reşedinţă. 
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1.5.2 Traficul de persoane pentru exploatare sexuală 
 
 

Deşi în scădere ca incidenţă în numărul total al victimelor identificate în anul 2007 
(724 victime dintr-un total de 1780, ceea ce înseamnă 41%), comparativ cu anul 2006 
(1451 dintr-un total de 2285, respectiv 64%), exploatarea sexuală rămâne o formă 
importantă de victimizare, a doua ca pondere după exploatarea prin muncă forţată.  

Dacă victimele exploatate prin muncă sunt atât bărbaţi, cât şi femei, în cazul 
victimelor exploatării sexuale situaţia este total diferită: toate victimele exploatate sexual 
sunt de gen feminin. 

Exploatarea sexuală a avut, în toate cazurile, un scop comercial, traficanţii 

urmărind obţinerea unor importante sume de bani, prin vânzarea forţată a serviciilor 

sexuale pe care victimele au fost obligate să le ofere „clienţilor” de astfel de servicii. Cele 

mai întâlnite modalităţi de oferire a serviciilor sexuale sunt cele în stradă, în cluburi sau în 

locuinţe, procentele fiind apropiate, alegerea uneia sau alteia dintre aceste modalităţi fiind, 

probabil, determinată de modul în care este organizată piaţa serviciilor sexuale. 

 

În cazul exploatării sexuale, pentru un număr de 284 de victime, respectiv 39%, 
exploatarea a avut loc în stradă, 208 victime (29%) au fost exploatate în cluburi, iar 
pentru alte 183 victime (25%) exploatarea a avut loc în locuinţe sau spaţii private. În alte 
35 de cazuri (5%), exploatarea sexuală a avut loc în hoteluri, iar 15 victime (2%) au fost 
traficate pentru oferirea de servicii sexuale în bordeluri (Figura 19)23. 

 
Majoritatea victimelor traficate în scopul exploatării sexuale, respectiv 662 

persoane, reprezentând un procent de 91%, au fost traficate ca urmare a unei promisiuni 
false, care a fost făcută, în 352 dintre cazuri, de către o cunoştinţă sau prieten(ă) a victimei. 
Numai în 181 de cazuri, promisiunea legată de găsirea unui loc de muncă în străinătate a 
fost făcută de o persoană cu care victima nu avea nici un fel de relaţii, spre deosebire de 
victimele exploatării prin muncă, în care recrutarea s-a făcut, de cele mai multe ori, de 
către o astfel de persoană. În alte 25 de cazuri, recrutarea a fost făcută de către soţ sau 
partener, ori de către un vecin (33 cazuri), de către o rudă (24 cazuri), iar pentru 49 
victime, de către proxenet24. 

                                                 
23Diferenţa dintre numărul total de cazuri de exploatare sexuală şi însumarea detaliată a tuturor situaţiilor 
prezentate în funcţie de modalitatea exploatării se datorează situaţiilor de retraficare. Atunci când aceeaşi 
persoană a fost retraficată, în cazul în care datele s-au modificat faţă de experienţa anterioară, informaţia se 
adaugă în baza de date ca o nouă situaţie de exploatare. De exemplu: o persoană a fost victima exploatării 
sexuale în ambele situaţii, dar prima dată a fost exploatată în locuinţe, iar a doua oară a fost exploatată în 
stradă.         
24Diferenţa dintre totalul pentru acest indicator (relaţia cu recrutorul) şi numărul victimelor exploatării 
sexuale racolate prin promisiuni false (662) este datorată cazurilor de retraficare 
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Spre deosebire de celelalte forme de exploatare, în cazul traficului de persoane în 
scopul exploatării sexuale, 32 de victime au fost răpite (4% din totalul cazurilor de trafic 
pentru exploatare sexuală), iar pentru 17 victime intrarea în trafic s-a datorat unei 
propuneri de căsătorie (2%).  

Faptul că, de cele mai multe ori, recrutarea este făcută de o persoană apropiată, 
respectiv cunoştinţă, prieten(ă), partener/soţ, rudă sau vecin(ă), plasează victimele 
traficului de persoane într-o poziţie extrem de vulnerabilă. Doar acest factor nu are însă 
cum să explice procesul /mecanismul prin care unele femei şi copii ajung în situaţia de 
trafic, însă atrage atenţia asupra pericolului care poate să vină din partea unor persoane în 
care victima a avut încredere, astfel de persoane abuzând fără nici un fel de scrupule de 
relaţia pe care o au cu victimele.  

În aceste condiţii, oricare femeie sau copil ar putea fi victimă a traficului de 
persoane, iar campaniile de prevenire vor trebui să urmărească transmiterea clară a 
mesajului că şi persoanele de încredere pot să fie implicate în trafic.     
 

În ceea ce priveşte principalele ţări de destinaţie în cazul exploatării sexuale 
(Figura 23), cele mai multe victime au fost traficate în Italia - 239 de victime 
(reprezentând 32%), Spania - 199 victime (26%), România, ca trafic intern - 166 victime 
(22%), Germania - 33 victime (4%), Grecia şi Olanda, cu câte 19 victime identificate 
(reprezentând fiecare 3%), Franţa - 18 victime (2%), Turcia, Ungaria - 13 victime (2%), 
Elveţia - 10 victime (puţin peste 1%), Austria - 8 victime (1%), Marea Britanie - 4 victime 
(sub 1 %), Portugalia - 3 victime (sub 1 %), Macedonia, Cipru, Norvegia şi Cehia - cu câte 
2 victime (sub 1 %), Liban, Serbia, Croaţia, Irlanda şi Danemarca - cu câte 1 victimă (sub 
1 %). Un număr de 30 victime au fost traficate /exploatate în mai mult de o ţară25, iar în 3 
dintre aceste cazuri experienţa de trafic a inclus şi exploatarea în România. 
 În cazul exploatării sexuale, 276 victime (38%) au fost supuse ameninţărilor şi 
presiunilor venite din partea traficanţilor, iar 187 dintre ele (26%) au suferit diferite forme 
de violenţă fizică. 127 victime (18%) au fost supuse şi abuzului sexual, iar altor 61 (8%) li 
s-au impus diferite penalizări şi îndatorări financiare. Unui număr de 36 victime (5%) le-
au fost reţinute sau distruse documentele, iar altor 26 victime (4%) au fost private de 
libertate. În 7 cazuri (1%), traficanţii le-au refuzat victimelor dreptul la hrană26. 
 De cele mai multe ori, exploatarea sexuală implică experienţa mai multor forme de 
abuz, unele dintre cele mai violente, cum sunt abuzurile fizice, sexuale şi, de fiecare dată, 
cele emoţionale, în condiţiile în care orice tip de abuz sexual sau fizic este, în mod 
invariabil, însoţit de o agresiune psihologică semnificativă. Asemenea abuzuri provoacă 
traume severe, pentru depăşirea cărora este nevoie de o lungă perioadă de recuperare şi de 
un efort emoţional individual important din partea victimelor. 
                                                 
25Diferenţa dintre numărul total de cazuri şi numărul situaţiilor de traficare redate pentru fiecare ţară de 
destinaţie se datorează sistemului de evidenţă a datelor. Atunci când o victimă a fost traficată /exploatată în 
mai mult de o ţară, baza de date cuantifică separat fiecare dintre situaţii.    
26În 5 cazuri de tentativă la săvârşirea infracţiunii de trafic, victimele nu au suferit nici o formă de abuz. 
Diferenţa dintre numărul victimelor identificate şi totalul pentru acest indicator este datorată cazurilor de 
retraficare  
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Victime exploatate sexual identificate în  2007 - ţări de destinaţie 
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Figura 23. Situaţia victimelor traficate în scopul exploatării sexuale, identificate în anul 2007, în funcţie de 
ţara de destinaţie.  
 
  
 

Victime identificate în anul 2007 - distribuţie: exploatare sexuală şi judeţ de domiciliu
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Figura 24. Situaţia victimelor traficate în scopul exploatării sexuale, identificate în anul 2007, în funcţie de 
judeţul de domiciliu/reşedinţă.  
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Profilul general al victimelor traficului de persoane exploatate pentru oferirea 
de servicii sexuale arată că: 

 
• toate victimele au fost de gen feminin;  
• din totalul celor 724 victime ale exploatării sexuale: 

 504, reprezentând 70% din totalul victimelor exploatate pentru oferirea de servicii 
sexuale, sunt persoane adulte, din care 421 au vârste cuprinse între 18-25 de ani, 
reprezentând 58% din totalul victimelor exploatate pentru oferirea de servicii 
sexuale şi 84,  reprezentând 12% au  peste 26 de ani, 

 220 (30%) sunt minore, din care 212, reprezentând 29% au vârste cuprinse între 
14-17 ani şi 8, reprezentând 1% cu vârste cuprinse între 10-13 ani27.  

• Un indicator relevant pentru profilul victimelor exploatării sexuale este nivelul de 
şcolarizare al acestora, astfel că 17 victime (2%) nu au absolvit o formă de învăţământ, 
62 (8%) au absolvit între 1-4 clase, 362 (50%) între 5-8 clase, 242 (34%) între 9-12 
clase, 37 (5%) sunt absolvente de şcoală profesională şi doar 5 (sub1%) dintre 
victimele traficului de persoane exploatate sexual au studii superioare. Este o realitate 
care demonstrează vulnerabilitatea crescută faţă de riscul de traficare a persoanelor de 
sex feminin, în special al celor cu un nivel de şcolarizare care nu depăşeşte 8 clase;  

• Victimele exploatării pentru oferirea de servicii sexuale au provenit în special din 
mediul urban 380 (52%), dar diferenţa dintre acestea şi cele provenind din mediul rural 
(46%) este relativ mică. Doar 13 dintre victimele exploatării sexuale provin din 
Bucureşti (2%);  

• Principalele judeţe de provenienţă pentru victimele traficului de persoane exploatate 
sexual identificate în 2007 au fost: Galaţi, Brăila, cu mai mult de 40 de victime pentru 
fiecare judeţ şi Constanţa, Argeş, Iaşi, Vaslui, Prahova, Neamţ, Buzău, cu 30 - 40 de 
victime fiecare (Figura 24). 

 
Deşi fenomenul traficului de persoane în scopul exploatării sexuale se manifestă în 

toată ţara, se poate observa o incidenţă crescută în anumite judeţe ale ţării, precum Brăila 
şi Galaţi. Situaţia este oarecum similară cu cea înregistrată în cazul exploatării prin muncă 
la nivelul unor judeţe precum Teleorman, Mureş şi Botoşani. Ambele situaţii pot indica 
prezenţa unor grupări de criminalitate organizată care şi-au specializat activitatea 
infracţională pe diferite tipuri de exploatare. 

De asemenea, trebuie menţionat şi judeţul Constanţa, care are un număr ridicat de 
victime ale traficului de persoane, exploatate atât pentru oferirea de servicii sexuale, cât şi 
pentru muncă forţată şi care va intra în mod special în atenţia structurilor specializate de 
combatere a traficului de persoane. 
 
 

                                                 
27Diferenţa de total se datorează situaţiilor de retraficare. Atunci când aceeaşi persoană a fost retraficată, în 
baza de date informaţia referitoare la situaţia de retraficare se adaugă, în cazul în care datele s-au modificat 
faţă de experienţa anterioară. În acest caz, una dintre victime, avea o altă vârstă atunci când a fost retraficată.   
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1.5.3 Traficul de persoane pentru exploatare prin cerşetorie 
  

Din totalul celor 146 de victime exploatate pentru obligare la practicarea 
cerşetoriei, 95 (reprezentând 65%) au fost de gen masculin, iar 51 (35%) de gen feminin.  

Din totalul victimelor de gen masculin, 80 au fost adulţi cu vârste cuprinse între 
18 şi 25 de ani (26 victime) sau peste 26 de ani (54 victime), iar 15 au fost minori (8 cu 
vârste cuprinse între 14 şi 17 ani, 7 cu vârste cuprinse între 7 şi 13). 

Dintre victimele de sex feminin, 31 au fost adulţi cu vârste cuprinse între 18 şi 25 
de ani (12 victime) şi peste 26 de ani (19), iar 20 au fost minori (13 cu vârste cuprinse 
între 14-17 ani, 4 cu vârste cuprinse între 10-13 ani şi 3 cu vârste cuprinse între 6-9 ani). 

 
Şi în cazul exploatării prin cerşetorie, recrutarea a avut loc prin intermediul falselor 

promisiuni legate fie de scopul călătoriei (de exemplu, sunt situaţii în care victimelor le-a 
fost promisă facilitarea unei operaţii /tratament medical în străinătate), fie de o ofertă de 
muncă. Un număr de 142 de victime (97%) au fost recrutate în aceste condiţii, 2 victime 
au fost răpite, iar alte 2 au fost recrutate ca rezultat al unei propuneri de căsătorie. În toate 
aceste ultime 4 situaţii, victimele au fost minori. 

Ca şi în cazul exploatării sexuale, recrutarea a fost făcută de o persoană apropiată 
victimei: în 47% din cazuri de o  cunoştinţă sau prieten al acesteia. În alte 14% din cazuri 
recrutarea a fost făcută de un vecin, în 6% din cazuri de o rudă, pentru 5% de rude de 
gradul I şi în 3% din cazuri de partener/soţ. Doar în 25% din cazuri recrutorul a fost o 
persoană necunoscută victimei. 

Cele mai multe cazuri de exploatare în scopul cerşetoriei au fost identificate în 
Germania (44 victime), Italia (31), Spania (12), România (12), Austria (9), Franţa (9) şi 
Croaţia (9) (Figura 25). 

În ceea ce priveşte nivelul de şcolarizare, 31 dintre victime nu au urmat o formă de 
învăţământ, 44 au absolvit între 1 şi 4 clase, 56 între 5 şi 8 clase, 14 între 9 şi 12 clase, iar 
1 persoană a absolvit şcoala profesională. 

91 dintre victimele traficate în scopul cerşetoriei au provenit din mediul rural, 
reprezentând 62% din cazurile identificate, 53 din mediul urban (37%), iar 2 dintre victime 
(1%) îşi aveau domiciliul în Bucureşti. 

În ceea ce priveşte judeţele de provenienţă pentru victimele exploatării  prin 
cerşetorie (Figura 26), 52 dintre acestea (36%) aveau domiciliul în judeţul Braşov (77% 
dintre victime au provenit din mediul rural). Alte judeţe de provenienţă au fost Caraş-
Severin (16), Argeş (13), Mehedinţi (11) şi Alba (11). 
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Victime identificate în anul 2007 - exploatare pentru obligare la practicarea 
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Figura 25. Situaţia victimelor exploatate prin obligarea la practicarea cerşetoriei, identificate în anul 2007, 
în funcţie de ţara de destinaţie28. 
 

 
 

Victime identificate în anul 2007 - distribuţie multivariabilă: exploatare prin obligare la 
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Figura 26. Situaţia victimelor exploatate prin obligarea la practicarea cerşetoriei, identificate în anul 2007, 
în funcţie de judeţul de domiciliu.  

                                                 
28Diferenţa faţă de numărul total se datorează situaţiilor de retraficare. 
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1.6 Perioada de trafic  

 
În funcţie de modalitatea de exploatare şi în raport cu perioada din an în care a 

debutat exploatarea, se pot constata variaţii semnificative a numărului de victime 
implicate în trafic. Acest aspect este extrem de evident în cazul exploatării prin muncă, 
unde perioadele de vârf ale traficului corespund lunilor în care activităţile lucrative prin 
care aceste victime sunt exploatate se desfăşoară cu predilecţie. Fiind vorba de activităţi 
sezoniere, precum agricultura, construcţiile sau domeniul hotelier, perioadele în care 
numărul victimelor exploatate atinge valorile maxime sunt februarie–aprilie şi iulie-
septembrie şi, corespunzător, în perioada octombrie-decembrie se constată o reducere 
semnificativă a numărului de victime (Figura 27).  

În cazul exploatării sexuale, această periodicitate nu mai este atât de evidentă, în 
sensul că există o variaţie mai redusă a numărului de victime în funcţie de luna din an în 
care a început exploatarea. Totuşi, se observă o reducere a numărului de victime care au 
fost exploatate începând cu lunile de iarnă, respectiv noiembrie–ianuarie. 

 
Un alt aspect semnificativ în analiza fenomenului traficului de persoane îl 

reprezintă perioada de traficare (Figura 28). Între cele două modalităţi principale de 
exploatare, respectiv sexuală şi prin muncă forţată, există diferenţe considerabile în funcţie 
de acest indicator.  

Astfel, marea majoritate a victimelor exploatării prin muncă identificate în anul 
2007, respectiv 79% au fost exploatate pentru o perioadă de cel mult 3 luni (22% chiar 
mai puţin de o lună) şi numai 4% au fost exploatate mai mult de un an.  

În ceea ce priveşte victimele exploatate în scopuri sexuale, situaţia este oarecum 
diferită: deşi peste jumătate  dintre acestea (53%) au fost exploatate o perioadă mai mică 
de 3 luni (17% mai puţin de 1 lună), totuşi, aproape o treime (32%) au fost traficate între 3 
şi 12 luni. De asemenea, un procent mult mai mare decât în cazul exploatării prin muncă, 
respectiv 16%, au fost exploatate mai mult de un an. 

Aceste diferenţe pot fi explicate, în primul rând, prin modalitatea în sine de 
exploatare, în sensul că, aşa cum a fost prezentat anterior, domeniile în care se realizează 
exploatarea prin muncă implică activităţi sezoniere (agricultura, construcţiile, servicii 
hoteliere). De asemenea, aceste activităţi nu se desfăşoară în spaţii complet izolate, oferind 
mai multe oportunităţi de evadare din situaţia de traficare decât în cazul exploatării 
sexuale, mai ales în condiţiile în care este vorba de grupuri mai mari de persoane 
exploatate, uneori existând şi relaţii de rudenie între aceştia. 
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Figura 27. Situaţia victimelor traficate în scopul exploatării sexuale sau prin muncă forţată, identificate în 
2007, în funcţie de perioada de debut a exploatării29 
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Figura 28. Situaţia victimelor traficate în scopul exploatării sexuale sau prin muncă forţată, identificate în 
2007, în funcţie de durata exploatării30 

                                                 
29Diferenţele faţă de numărul total se datorează cazurilor în care nu se cunoaşte cu exactitate data intrării în 
trafic  
30Diferenţele faţă de numărul total se datorează cazurilor în care nu se cunoaşte cu exactitate perioada 
traficării 
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 Un alt aspect care nu poate fi ignorat este cel al profilului victimei, în sensul că 
majoritatea celor exploataţi prin muncă, fiind persoane de sex masculin, adulte, dispun de 
capacitatea fizică şi psihică de a se opune, de a reacţiona şi de a evada, spre deosebire de 
victimele exploatate sexual, toate femei, care de cele mai multe ori, chiar în situaţia în care 
exploatarea are loc în stradă, sunt singure, nu au nici o persoană din comunitatea din care 
provin sau de încredere pe care să se bazeze în cazul în care ar încerca să se opună şi să 
scape din situaţia de trafic.  

Mai mult decât atât, ieşirea din trafic implică pentru acestea şi dezvăluirea situaţiei 
de abuz sexual în care au fost ţinute, ceea ce determină puternice sentimente de ruşine şi 
vină, ceea ce afectează modul în care acestea se percep şi acţionează. În plus, gradul de 
violenţă în cazurile de exploatare sexuală poate să fie mult mai ridicat, iar experienţa de 
trafic să implice forme multiple de abuz, ceea ce face ca trauma suferită să aibă un impact 
mult mai grav în planul sănătăţii mintale.      

 
 

1.7 Ţările de destinaţie  
 
1.7.1 Italia 
 

Comparativ cu anul 2006, când au fost identificate 466 de victime exploatate în 
Italia, în anul 2007 numărul a rămas aproape constant, respectiv 469 victime. 

Din totalul acestora, 64% au fost de gen feminin, iar 36% de gen masculin 
(Figura 29).  

Cele mai multe dintre victimele de gen feminin, 148 (49%), au avut vârste 
cuprinse între 18 şi 25 de ani, 84 (28%) au avut vârste cuprinse între 14 şi 17 ani, 69 
victime (23%) au avut peste 26 de ani, iar o victimă a aparţinut categoriei de vârstă 10-13 
ani31. 

Majoritatea victimelor de gen masculin, respectiv 115 (68%) au avut peste 26 de 
ani, 40 (24%) au avut între 18 şi 25 de ani, iar 13 (8%) au avut între 14 şi 17 ani. 

Relevantă este şi situaţia privind nivelul de şcolarizare al celor care au fost victime 
ale traficului în Italia. Astfel, 31 victime au absolvit între 1-4 clase (7%), 206 între 5 şi 8 
clase (44%), 153 dintre victime au între 9 şi 12 clase (33%), 61 au absolvit o şcoală 
profesională (13%), 14 dintre victime nu au studii (3%), iar 4 au studii superioare (sub 
1%). 

Din totalul victimelor traficate în Italia, 251 (54%) aveau domiciliul /rezidenţa în 
localităţi situate în mediul rural, 217 (46%) proveneau din localităţi situate în mediul 
urban şi 1 persoană locuia în Bucureşti (Figura 30). 

 

                                                 
31Diferenţa faţă de numărul de total este datorată cazurilor de retraficare. Una dintre victimele de gen 
feminin a fost retraficată la vârste diferite. În ambele situaţii, exploatarea a avut loc în Italia, fapt pentru care 
sistemul de evidenţă centralizat al datelor a cuantificat separat cazul respectiv. 
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Figura 29. Situaţia victimelor exploatate în Italia, identificate în anul 2007, în funcţie de grupa de vârstă şi 
gen.  
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Figura 30. Situaţia victimelor exploatate în Italia, identificate în anul 2007, în funcţie de judeţul de 
domiciliu şi mediul de rezidenţă.  
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Principalele judeţe ale ţării din care proveneau cele mai multe victime traficate în 
Italia sunt: Sălaj, Neamţ, Mehedinţi, Mureş, Galaţi, Botoşani, Cluj, Dolj, Bihor, Suceava, 
Olt, Iaşi, Constanţa, Giurgiu şi Vaslui (Figura 30). 

 
O constatare îngrijorătoare este faptul că, un număr de 239 (79%) din cele 301 

persoane de gen feminin traficate în Italia, au fost victime ale exploatării pentru oferirea de 
servicii sexuale. Pentru cele mai multe dintre acestea (181 victime), locul exploatării a fost 
în stradă, alte 34 fiind exploatate în locuinţe, 15 în cluburi, 6 în hoteluri şi 3 în bordeluri. 
Alte 24 de victime de gen feminin au fost exploatate prin muncă în agricultură, 18 în 
servicii hoteliere, 15 prin cerşetorie şi 1 prin obligarea la comiterea de furturi 32 (Figura 
31). 

Majoritatea victimelor de gen masculin (144, respectiv 86%) au fost exploatate 
pentru muncă forţată, în principal în agricultură (118), alte 22 în domeniul construcţiilor, 
4 în servicii hoteliere. 
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Figura 31. Situaţia victimelor exploatate în Italia, identificate în anul 2007, în funcţie de modul de 
exploatare şi gen  

 
În ciuda apariţiei cazurilor de trafic în scopul exploatării prin muncă în domeniul 

agriculturii, în ceea ce priveşte Italia, traficanţii se orientează în principal spre exploatarea 
sexuală a femeilor şi copiilor. 
 

                                                 
32În alte 4 cazuri a fost vorba de tentativă de trafic, neurmată de exploatare.  
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Dintre cele 469 de victime traficate în anul 2007 în Italia, şi-au asumat calităţi 
procesuale după cum urmează: 346 victime s-au constituit părţi vătămate, 97 au decis să 
depună mărturie în calitate de martor, în timp ce 24 au decis să nu se implice. Astfel că 
peste 94% dintre victimele identificate ca traficate în Italia în anul 2007 s-au implicat în 
investigaţiile/procesele împotriva traficanţilor33. 

 
1.7.2. Spania 
 

Faţă de anul 2006, când structurile specializate ale poliţiei au identificat 576 de 
victime exploatate în Spania, în 2007 numărul acestora a fost de 458, indicând o tendinţă 
de scădere. Dintre acestea, 252 au fost femei (55 %), iar 206 bărbaţi (45%) (Figura 32). 

Cele mai multe dintre victimele de gen feminin (165) au avut vârste cuprinse între 
18 şi 25 de ani (65%), alte 61 (24%) au avut peste 26 ani, 25 de victime (10%) au avut 
vârste cuprinse între 14 şi 17 ani, iar o victimă a aparţinut categoriei de vârste 10-13 ani. 

Majoritatea victimelor de gen masculin (128) au avut peste 26 de ani (62% din 
totalul bărbaţilor traficaţi în Spania), 72 persoane, reprezentând 35% din totalul victimelor 
de gen masculin, au avut vârste cuprinse între 18 ş 25 de ani şi doar 6 victime (3%) au avut 
sub 18 ani. 

Din totalul victimelor traficate în Spania, 242 (53%) proveneau din localităţi 
situate în mediul urban, 207 (45%) aveau domiciliul/rezidenţa în localităţi situate în 
mediul rural şi 9 dintre victimele locuiau în Bucureşti (2%). 

Distribuţia victimelor exploatate în Spania, în funcţie de nivelul de şcolarizare 
arată în felul următor (Figura 33): 33 victime (7%) aveau între 1 şi 4 clase, 186 (41%) 
aveau absolvite între 5 şi 8 clase, 179 (39%) între 9 şi 12 clase, 27 (6%) absolviseră o 
şcoală profesională, 31 (7%) nu aveau studii, iar 2 victime aveau studii superioare. 

Principalele judeţe ale ţării din care proveneau cele mai multe victime traficate în 
Spania, sunt: Teleorman, Constanţa, Ialomiţa, Bihor, Brăila, Prahova, Argeş, Mureş, Olt şi 
Vaslui (Figura 34).  

Semnificativ este faptul că doar trei dintre aceste judeţe: Constanţa, Bihor şi 
Mureş, sunt principalele judeţe de provenienţă şi pentru Italia, celelalte şapte indicând o 
deplasare către zona de sud a ţării în cazul victimelor exploatate în Spania. 

 
O situaţie specială este cea a judeţului Teleorman, de unde proveneau un număr 

important de cetăţeni români traficaţi în Spania (76), comparativ cu alte 2 principale judeţe 
de provenienţă a victimelor: Constanţa (53) şi Ialomiţa (46). Majoritatea victimelor care 
proveneau din judeţul Teleorman au fost exploatate prin muncă în agricultură (60), numai 
9 persoane fiind exploatate în construcţii, iar în celelalte 7 cazuri modul de exploatare 
fiind cel sexual. De altfel, aceeaşi caracteristică se regăseşte şi în cazul victimelor care 
proveneau din judeţul Ialomiţa, majoritatea fiind exploatate în agricultură. 

                                                 
33Pentru 2 victime, calitatea procesuală nu a fost determinată 
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Figura 32. Situaţia victimelor exploatate în Spania, identificate în anul 2007, în funcţie de grupa de vârstă şi 
gen. 
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Figura 33. Situaţia victimelor exploatate în Spania, identificate în anul 2007, în funcţie de nivelul lor de 
şcolarizare. 
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Situaţia cu privire la formele de exploatare cărora le-au devenit victime cetăţenii 

români traficaţi în Spania se prezintă astfel: 244 de persoane au fost victimele 
exploatării prin muncă (230 în agricultură şi 14 în domeniul construcţiilor). Majoritatea 
victimelor de gen masculin au fost exploatate pentru muncă forţată (198), situaţie 
asemănătoare cu cea a victimelor exploatate în Italia. Alte 199 victime (reprezentând 79% 
din totalul victimelor de gen feminin exploatate în Spania) au fost victime ale exploatării 
sexuale, iar 46 de femei (18%) au fost victime ale traficului pentru muncă forţată. Au fost 
identificate şi un număr de 12 victime traficate în scopul cerşetoriei (4 persoane de gen 
feminin şi 8 de gen masculin), iar 3 victime nu au ajuns în stadiul de a fi exploatate 
(Figura 35). 

 
Spre deosebire de Italia, în cazul Spaniei, pentru majoritatea victimelor exploatate 

sexual, locul exploatării a fost reprezentat de cluburi, respectiv 123 victime, reprezentând 
62% din totalul victimelor exploatate sexual în Spania, alte 56 victime (28%) fiind 
exploatate la stradă, 15 în locuinţe (8%) şi 5 în bordeluri (2%), ceea ce arată o orientare 
diferită a pieţei serviciilor sexuale de la o ţară la alta34. 

 
Situaţia privind calitatea procesuală a victimelor exploatate în Spania este 

următoarea: dintre cele 458 de victime identificate în anul 2007, 351 s-au constituit părţi 
vătămate, 72 au decis să depună mărturie în calitate de martor în procesele penale, în timp 
ce 32 de victime au decis să nu se implice în procesul penal35. Astfel că, în ansamblu, 92% 
dintre victimele identificate ca fiind exploatate în Spania au decis să se implice în 
investigaţiile/procesele împotriva traficanţilor. 

 
Ca o concluzie, Italia şi Spania sunt principale ţări de destinaţie în cazul traficului 

de persoane cu cetăţeni români, fiind totodată şi principale ţări de migraţie pentru aceştia, 
datorită asemănării de limbă, dar şi a prezenţei unor comunităţi importante de români. 
Totodată, acest context este favorabil şi traficanţilor, permiţându-le să îşi disimuleze mult 
mai bine activităţile infracţionale. 

 

                                                 
34Atât în Spania, cât şi în Italia, bordelurile au fost închise, dar în cazul Spaniei, majoritatea sunt deghizate 
sub forma “whiskerias” sau cluburilor, pe când în Italia, a cunoscut o intensificare fenomenul prostituţiei în 
stradă. 
35 Pentru 3 victime, calitatea procesuală nu a fost determinată.  
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Figura 34. Situaţia victimelor exploatate în Spania, identificate în anul 2007, în funcţie de judeţul de 
domiciliu şi mediul de rezidenţă.  
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Figura 35. Situaţia victimelor exploatate în Spania, identificate în anul 2007, în funcţie de modul de 
exploatare şi gen.  
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1.7.3. Republica Cehă 
 

Traficul cetăţenilor români în Republica Cehă reprezintă un caz special şi 
îngrijorător. Dacă în anul 2006, numărul victimelor exploatate în această ţară era de doar 
26, în anul 2007 numărul acestora a crescut la 242.  

Din totalul victimelor traficate în Cehia, 222 victime erau de gen masculin 
(92%), iar 20 au fost femei (8%). În funcţie de apartenenţa la grupa de vârstă şi gen 
(Figura 36), 170 de victime (70%) aveau vârste de peste 26 de ani, 157 dintre acestea au 
fost bărbaţi şi 13 femei. Un număr de 67 victime (28%) aveau vârste cuprinse între 18 şi 
25 de ani (60 bărbaţi, 7 femei), iar 5 victime de gen masculin erau minori. 
 

Spre deosebire de victimele traficului exploatate în Spania, Italia sau în alte ţări, 
victimele traficate în Cehia au fost exploatate, în marea majoritate a cazurilor, prin 
muncă forţată în domeniul construcţiilor (180 persoane, 178 dintre aceştia fiind bărbaţi) 
şi agricultură (57 persoane, dintre care 43 bărbaţi) (Figura 37).  

Din cele 20 persoane de gen feminin traficate în Republica Cehă, 14 au fost 
exploatate în agricultură, 2 în construcţii, iar 2 victime au fost exploatate în domeniul 
hotelier, fiind identificate doar 2 cazuri de exploatare sexuală. 

 
În condiţiile în care 98% dintre persoanele traficate în Republica Cehă au fost 

exploatate prin muncă, devine relevantă situaţia privind nivelul de şcolarizare al acestora 
(Figura 38). Astfel, 16% aveau absolvite între 1 şi 4 clase (39 victime), 45% între 5 şi 8 
clase (106 victime), 29% între 9 şi 12 clase (69 victime). 5% dintre victime aveau 
absolvite şcoli profesionale (13 victime), un procent similar regăsindu-se şi în cazul 
persoanelor fără studii (13 victime). Astfel, 65% din numărul total al victimelor exploatate 
în Cehia au cel mult studii gimnaziale36. 

 
În ceea ce priveşte distribuţia victimelor traficate în republica Cehă, în funcţie de 

mediul de provenienţă, 59% aveau domiciliul/rezidenţa în localităţi situate în mediul rural,  
41% proveneau din localităţi situate în mediul urban (Figura 39). 

Cele mai multe victime exploatate în Republica Cehă, identificate în cursul anului 
2007, proveneau din următoarele judeţe: Botoşani (63), Mureş (33), Dolj (27), Argeş (18), 
Constanţa (18), Bacău (17), Alba (13) şi Maramureş (10). Şi în acest caz se observă 
numărul ridicat de victime care proveneau din Botoşani, comparativ cu celelalte (Figura 
39). 

 

                                                 
36Pentru două dintre victimele exploatate în Cehia nu s-a putut stabili nivelul de şcolarizare. 
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Figura 36. Situaţia victimelor exploatate în Republica Cehă, identificate în anul 2007, în funcţie de grupa de 
vârstă şi gen. 
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Figura 37. Situaţia victimelor exploatate în Republica Cehă, identificate în anul 2007, în funcţie de modul 
de exploatare şi gen. 
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Victime identificate în anul 2007 - exploatare în Republica 
Cehă - distribuţie univariabilă: nivel de şcolarizare.
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Figura 38. Situaţia victimelor exploatate în Republica Cehă, identificate în anul 2007, în funcţie de nivelul 
de şcolarizare. 
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Figura 39. Situaţia victimelor exploatate în Republica Cehă, identificate în anul 2007, în funcţie de judeţul 
de domiciliu şi mediul de rezidenţă. 
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Dintre cele 242 de victime traficate în Cehia, 225 s-au constituit părţi vătămate, 15 

au decis să depună mărturie în calitate de martor în procesele intentate traficanţilor, în 
timp ce numai 2 de victime au refuzat implicarea în procesul penal.  

 
Astfel, 99% dintre victimele exploatate în Republica Cehă au decis să participe la 

investigaţiile/procesele împotriva traficanţilor. Totuşi, trebuie semnalat că, la sfârşitul 
anului 2007, nicio victimă nu depusese la autorităţile din această ţară vreo plângere 
împtriva traficanţilor. Ulterior, în cursul vizitei delegaţiei guvernamentale române în 
Republica Cehă, o serie de discuţii între cele două părţi au permis identificarea unor soluţii 
care să faciliteze identificarea victimelor de cetăţenie română pe teritoriul Republicii Cehe, 
furnizarea de asistenţă acestora şi participarea lor în procesele împotriva traficanţilor37.    
 

În condiţiile în care Republica Cehă nu a reprezentat, până de curând, o destinaţie 
importantă pentru traficul de cetăţeni români, situaţia înregistrată în anul 2007 este pusă pe 
seama unei intense activităţi infracţionale, aflată în atenţia instituţiilor specializate de 
aplicare a legii38. 
 
 
 
1.7.4. ROMÂNIA (traficul intern) 

 
În anul 2007, 207 victime au fost traficate, pentru diferite forme de exploatare în 

interiorul graniţelor ţării, reprezentând 12% din totalul victimelor identificate. 
Distribuţia celor 207 de victime, cetăţeni români, în funcţie de criteriile 

apartenenţei la grupa de vârstă şi gen, indică faptul alarmant că majoritatea acestora 
(129), reprezentând 62% din totalul victimelor identificate, au fost minori, având 
vârste cuprinse între 6 şi 17 ani. Dintre aceştia, 118 au fost fete şi 11 băieţi 39 (Figura 40).  

În afară de aceştia, au fost identificate 78 de victime ale traficului de persoane, 
adulţi, exploataţi în România. Structura populaţiei de victime adulte arată că 15 dintre 
acestea au fost de gen masculin şi 63 de gen feminin.  

În grupa de vârstă 18-25 de ani, majoritatea victimelor au fost femei, respectiv 57 
victime (73% din populaţia adultă) şi 1 bărbat (1%), iar în grupa de vârstă peste 26 de ani, 
au fost 14 victime bărbaţi (18%) şi 6 femei (8%). 

                                                 
37Un rol activ l-a avut din partea română în 2008 Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane, care a 
reuşit, împreună cu partenerii cehi, respectiv Ministerul Ceh de Interne, şi cu suportul financiar al Oficiului 
pentru Asistenţă Tehnică şi Schimb de Informaţii (TAIEX) din cadrul Comisiei Europene, să instruiască 
specialişti români care să poată oferi sprijin autorităţilor cehe, la solicitarea acestora, pentru preluarea 
victimelor cetăţeni români în asistenţă şi încurajarea acestora să colaboreze cu organele de aplicare a legii 
din ambele ţări,atunci când situaţia o impune. 
38Vezi capitolul Combaterea traficului de persoane 
39Datele privind exploatarea copiilor în plan intern au fost prezentate în subcapitolul privind traficul de copii 
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Figura 40. Situaţia victimelor exploatate în România (trafic intern), identificate în anul 2007, în funcţie de 
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Figura 41. Situaţia victimelor exploatate în România (trafic intern), identificate în anul 2007, în funcţie de 
grupa de vârstă şi mod de exploatare.  
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 Majoritatea victimelor adulte ale traficului intern au fost exploatate pentru oferirea 
de servicii sexuale, respectiv 59 victime, reprezentând 74% din total (Figura 41). Dintre 
acestea, 33 de victime au fost exploatate în locuinţe private, 13 persoane au fost exploatate 
pentru oferirea de servicii sexuale în cluburi, 7 persoane au fost exploatate pentru oferirea 
de servicii sexuale în stradă, 5 persoane au fost exploatate pentru oferirea de servicii 
sexuale în hoteluri, iar 1 victimă a fost exploatată pentru oferirea de servicii sexuale în 
bordeluri clandestine. 3 dintre victimele exploatate în România au fost traficate şi într-o 
altă ţară: 2 în Spania (1 victimă a fost traficată atât în Spania, cât şi în Turcia),  şi una în 
Germania. 

Un număr de 18 adulţi au fost traficaţi intern în scopul exploatării prin muncă: 15 
în domeniul construcţiilor, 2 în agricultură, 1 în domeniul serviciilor hoteliere. O victimă 
în vârstă de 18 ani a fost traficată în plan intern prin obligare la comiterea de furturi. 

 
Repartiţia victimelor adulte în funcţie de nivelul de şcolarizare arată că 2 victime 

nu au studii (2,5%), 7 victime, reprezentând 9%, au absolvit între 1-4 clase. Cea mai mare 
parte a victimelor au un nivel educaţional mediu: 35 victime, reprezentând 45%, au 
absolvit între 5-8 clase, iar alte 26 victime, reprezentând 33%, au absolvit între 9-12 clase. 
Alte 6 victime, reprezentând 8%, au absolvit o şcoală profesională, iar 2 au studii 
superioare (2,5%). 
 

Judeţe de provenienţă pentru victimele traficului, adulţi, exploataţi în România 
sunt: Olt (16), Neamţ (7), Iasi, Cluj, Arges, Tulcea şi Dâmboviţa cu câte 5 victime, Bacău, 
Gorj, Prahova cu câte 3 victime, Vaslui, Constanţa, Alba, Harghita şi Buzău cu câte 2 
victime, victimele provenind în proporţii egale atât din mediul urban, cât şi din cel rural 
(Figura 42). 

Interogarea sistemului naţional de evidenţă a victimelor traficului de persoane 
indică faptul că, în cazul victimelor traficului intern,  Bucureşti apare ca destinaţie 
principală în vederea exploatării, chiar dacă au fost identificate numai două victime ce 
provin din acest oraş. 

Iaşi este unul dintre principalele judeţe de provenienţă pentru victimele traficului 
intern (21 victime, 16 minori şi 5 adulţi), ceea ce indică, pe de o parte, o vulnerabilitate 
ridicată a victimelor ce provin din acest judeţ, în special a copiilor, pe de altă parte, o rată 
ridicată a infracţionalităţii în domeniul traficului de persoane.  
  
 În concluzie, România deţine locul IV ca ţară de destinaţie a traficului cu persoane 
de cetăţenie română, având ca şi particularităţi: victimizarea femeilor (87% dintre victime 
sunt de sex feminin), mai ales a celor minore (62% sunt victime sub 18 ani, marea 
majoritate în categoria 14 -17 ani), în scopul exploatării sexuale (80% din cazuri). 

O privire de ansamblu asupra fenomenului, indică faptul că aproximativ una din 
patru victime din România traficate în scopuri sexuale este exploatată intern, ceea ce face 
ca ţara noastră să se situeze pe locul III ca destinaţie pentru exploatarea sexuală a 
victimelor de cetăţenie română. 
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Figura 42. Situaţia victimelor exploatate în România (trafic intern), identificate în anul 2007, în funcţie de 
judeţul de provenienţă.  
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Capitolul 2 
SISTEMUL NAŢIONAL INTEGRAT DE MONITORIZARE ŞI 
EVALUARE A FENOMENULUI TRAFICULUI DE PERSOANE 

 

 Realitatea socială generată de existenţa şi implicaţiile fenomenului traficului de 
persoane a condus la nevoia configurării şi dezvoltării unui sistem naţional centralizat 
de evidenţă a datelor privind acest fenomen, sistem care să conţină date statistice 
referitoare atât la combaterea lui, cât şi la prevenirea victimizării şi la asistenţa 
acordată victimelor în perspectiva reintegrării lor sociale. 

 Sistemul naţional a fost dezvoltat în întregime de căte Agenţia Naţională 
împotriva Traficului de Persoane şi a devenit pe deplin operaţional în ianuarie 2007.  

Funcţionarea sistemului de monitorizare şi evaluare permite: 
• colectarea şi prelucrarea datelor privind victimele traficului de persoane, în 

scopul identificării şi referirii rapide a acestora către serviciile de asistenţă, 
• monitorizarea asistenţei acordate victimelor, 
• cunoaşterea dimensiunilor şi dinamicii fenomenului traficului de persoane. 

 
Din punct de vedere tehnic, sistemul naţional este un sistem informatic multi-

nivel, care foloseşte o bază de date centrală, o aplicaţie de interogare a datelor şi o 
interfaţă utilizator de tip web. Accesul la acest sistem este permis doar utilizatorilor din 
cadrul ANITP, respectiv Serviciul  Monitorizare, Evaluare şi Cercetare şi Centrele 
Regionale, precum şi utilizatorilor din instituţiile cu care ANITP a încheiat protocoale 
de colaborare în acest sens (Direcţia Generală de Combatere a Criminalităţii 
Organizate, din cadrul I.G.P.R. şi Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră). 
Utilizatorii din instituţiile partenere menţionate au acces doar pentru completarea 
datelor privind indicatorii specifici activităţii lor. Aceştia pot accesa doar datele 
necesare îndeplinirii atribuţiilor  de serviciu, accesul fiind limitat atât în ceea ce 
priveşte numărul indicatorilor, cât şi numărul de persoane. Astfel, datele personale pot 
fi accesate doar de către utilizatorul care le-a introdus, iar datele statistice sunt 
accesibile, pentru indicatorii specifici, pe nivele ierarhice. 

Pentru a avea un bun control al informaţiilor introduse şi pentru coerenţa 
datelor statistice, dreptul de ştergere şi modificare a acestora este oferit unui număr 
restrâns de utilizatori, iar toate operaţiile asupra datelor sunt păstrate în tabele de tip 
jurnal.  

Datele regăsite în baza de date pot proveni şi de la alte instituţii partenere, din 
afara M.I.R.A. (de exemplu ONG, DGASPC, ISJ etc.). Aceste date sunt colectate prin 
intermediul lucrătorilor din Centrele Regionale ale ANITP, care monitorizează 
victimele traficului în perioada asistenţei, şi, după caz, a procesului penal. 

 
ANITP este operator de date cu caracter personal, înregistrat cu nr. 4916 la 

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, 
iar toţi utilizatorii sistemului au autorizaţii de acces la informaţii clasificate. Accesul la 
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date se face prin Reţeaua de Comunicaţii Voce-Data a MIRA, folosind un canal 
criptat, în cursul anului 2007 fiind conectate 90 de sedii şi peste 280 de utilizatori. 

 
Odată cu conectarea tuturor instituţiilor partenere la sistemul naţional, ANITP a 

organizat un proces de instruire a utilizatorilor cu privire la modul de operare şi 
exploatare a aplicaţiei. Au fost organizate sesiuni de instruire ai căror beneficiari au 
fost lucrători ai: 
- Direcţiei Generale de Combatere a Criminalităţii Organizate, 
- Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, 
- Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Piteşti, Constanţa, Galaţi, 

Craiova,  
- Direcţiei Poliţiei de Frontieră Constanţa, 
- Inspectoratelor Poliţiei de Frontieră Constanţa, Galaţi, Tulcea, Brăila.  

 
Conţinutul sesiunilor de instruire a inclus: 

- prezentarea generală a sistemului naţional de monitorizare şi evaluare a traficului 
de persoane - scop, nivele de acces, facilităţi; 

- prezentarea modului de conectare şi a interfeţei utilizator; 
- prezentarea detaliată a modului de introducere a datelor cu privire la victime; 
- prezentarea detaliată a posibilităţilor de vizualizare a datelor la care utilizatorii din 

structurile partenere pot avea acces, precum şi a statisticilor numerice. 
 
Acest proces va continua şi în anul 2008, în scopul instruirii continue a fiecărui 

lucrător care utilizează sistemul, întrucât principalele dificultăţi întâlnite au ţinut de 
întârzierile din partea partenerilor în raportarea datelor cu privire la unele dintre 
victime. 

 
Pentru obţinerea de informaţii relevante cu privire la dinamica fenomenului, au 

fost dezvoltate două instrumente de lucru: fişa de evaluare iniţială a persoanei traficate 
şi fişa de asistenţă a victimei. Informaţiile obţinute în urma completării acestor fişe au 
caracter confidenţial şi sunt clasificate ca secret de serviciu. Cele două fişe conţin un 
set de 70 de indicatori relevanţi pentru analiza multivariabilă a fenomenului traficului 
de persoane în România. Există un număr de 28 indicatori comuni, pentru care 
informaţiile sunt raportate şi implementate direct în aplicaţia de date de către 
structurile specializate ale poliţiei si politiei de frontiera, evitându-se astfel duplicarea 
solicitării de informaţii similare din partea persoanelor intervievate. 

 
Indicatorii urmăriţi sunt grupaţi în 6 capitole, după cum urmează:   
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• date personale de identificare: pentru a se evita duplicarea raportării cazurilor şi a 
permite monitorizarea situaţiei persoanei; 

• perioada anterioară traficului: conţine indicatori a căror completare duce la 
cunoaşterea factorilor de natură socio-familială cu privire la fiecare victimă (de 
exemplu, nivelul de educaţie sau situaţia familială); 

• recrutarea şi transportarea: urmăreşte cunoaşterea modului în care a avut loc 
recrutarea şi transportarea victimei (de exemplu, modul de recrutare sau aspecte 
socio-demografice legate de recrutor); 

• perioada de trafic / exploatare: urmăreşte cunoaşterea aspectelor legate de modul 
de exploatare; 

• perioada de asistenţă: urmăreşte, printre altele, cunoaşterea modalităţilor de 
referire şi a nivelului de risc al cazului sau tipul de asistenţă de care a beneficiat 
victima); 

• perioada post-asistenţă: urmăreşte cunoaşterea situaţiei victimei în perioada de 
după încheierea asistenţei. 

 
Interfaţa programului permite completarea operativă a câmpurilor cu 

informaţiile specifice obţinute în practica profesională în activităţile de prevenire şi 
combatere a traficului de persoane sau în cea de asistenţă a victimelor. Analiza 
cantitativă şi calitativă încrucişată a informaţiilor obţinute prin răspunsurile furnizate 
de către operatorii autorizaţi permite specialiştilor ANITP radiografierea periodică a 
dinamicii fenomenului traficului de persoane şi formularea de concluzii şi recomandări 
pentru prevenirea victimizării, precum şi pentru asistenţa acordată victimelor. 
 

Cea mai mare parte a datelor statistice care au stat la baza elaborării acestui 
raport au fost furnizate de către aceasta. 

 
Totodată, a reprezentat un model de bună practică în domeniul implementării 

sistemelor informatice de monitorizare, ANPF fiind interesată de preluarea modelului 
în realizarea Sistemului de Înregistrare, Raportare şi Management al Cazurilor de 
Violenţă în Familie. 
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Capitolul 3 
MODIFICĂRI ALE CADRULUI LEGISLATIV PRIVIND  
TRAFICUL DE PERSOANE 
 
 
 
3.1. Ordonanţa de urgenţă nr. 113/2007 pentru modificarea Legii nr. 
211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor 
infracţiunilor 
  

 Unul dintre mecanismele importante de protecţie a victimelor prevăzute în 
Legea nr. 211/2004 priveşte compensaţia financiară de către stat a victimelor. Sunt 
stabilite mai multe condiţii pentru acordarea compensaţiei financiare victimelor directe 
şi indirecte ale infracţiunilor, printre care şi sesizarea organelor de urmărire penală cu 
privire la săvârşirea infracţiunii, în anumite termene prevăzute de lege, 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.  

  

 Cea mai importantă completare, în contextul prezentului raport, adusă acestei 
legi de către Ordonanţa de urgenţă nr. 113/2007, este prevederea expresă a 
victimelor traficului de persoane în categoria victimelor îndreptăţite la 
compensare financiară. Totodată, modificările aduse prin această ordonanţă acordă 
posibilitatea victimelor de a solicita prin intermediul Ministerului Justiţiei, 
compensarea financiară în situaţii transfrontaliere şi precizează modalităţile prin care o 
victimă, poate obţine compensaţia financiară în situaţia săvârşirii unei infracţiuni pe 
teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, altul decât cel în care victima 
locuieşte în mod legal. 

 
* * * 

 
 În cursul anului 2007, ANITP a întărit demersurile sale privind îmbunătăţirea 
cadrului legislativ şi instituţional în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de 
persoane, precum şi în cel al asistenţei pentru reabilitare şi reintegrare socială a 
victimelor. Astfel, au fost elaborate şapte proiecte de acte normative (acte de nivel 
superior şi acte cu caracter intern), care au fost promovate ulterior, după caz, de către 
MIRA. Patru dintre aceste demersuri s-au concretizat deja în acte normative sub forma 
hotărârilor guvernului, ordinelor miniştrilor şi a deciziilor preşedintelui ANITP, după 
cum urmează: 
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3.2. Acte normative aprobate în anul 2007: 
 
1. Hotărârea Guvernului nr. 1238 din 10 octombrie 2007 pentru aprobarea 
Standardelor naţionale specifice pentru serviciile specializate de asistenţă a 
victimelor traficului de persoane40 
 

 Standardele permit punerea în practică a unui răspuns individualizat, adaptat 
nevoilor fiecărei victime a traficului de persoane. Se pot crea în acest mod premisele 
funcţionării unui mecanism performant de protecţie şi asistenţă a victimelor traficului 
de persoane, în vederea reintegrării lor sociale.  
Proiectul Hotărârii Guvernului a fost elaborat în considerarea prevederilor art. 3 alin. 
(1) lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 1584/2005 privind  înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea ANITP, cu modificările şi completările ulterioare precum şi ale Planului 
naţional de acţiune 2006-2007 în vederea implementării Strategiei naţionale împotriva 
traficului de persoane pentru perioada 2006-2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr.  1720/2006. 
  
 
 2. Ordinul comun al Ministrului Internelor şi Reformei Administrative, al 
Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, al Ministrului Sănătăţii Publice, 
al Ministrului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, al Preşedintelui Autorităţii 
Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului, al Preşedintelui Agenţiei 
Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între femei şi bărbaţi, al Preşedintelui 
Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, al Preşedintelui Agenţiei 
Naţionale pentru Romi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Grupului 
Tematic de Lucru  pentru coordonarea naţională a activităţilor de protecţie şi 
asistenţă a victimelor traficului de persoane  
 
  Ordinul de referinţă (MIRA nr. 286/2007) a fost publicat în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 799 din 23 noiembrie 2007. 
Grupul Tematic de Lucru s-a constituit cu scopul promovării unei abordări cât mai 
pragmatice a dificultăţilor care apar în procesul de asistenţă şi reintegrare socială a 
victimelor traficului de persoane. Datorită naturii experienţei de trafic, a formelor 
multiple de exploatare la care sunt supuse victimele traficului de persoane prin forme 
severe de abuz, precum şi problemelor sociale ale victimelor şi a riscului  victimizării 
secundare - care se constituie în factori de vulnerabilitate - a fost necesară definirea 
unui cadru inter-instituţional, cu rolul primordial de facilitator al coordonării măsurilor 
ce trebuie adoptate pentru îmbunătăţirea asistenţei acordate victimelor. 

 
 

3. Decizia Preşedintelui Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane nr. 
1/30.10.2007 pentru aprobarea Programului de Interes Naţional pentru 
îmbunătăţirea asistenţei victimelor traficului de persoane  

                                                 
40Proiectul documentului a fost iniţiat de către MIRA şi MMFES 
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Raportul comprehensiv de monitorizare al Comisiei Europene, dat publicităţii în 

luna septembrie 2006, evidenţia necesitatea adoptării unor măsuri pentru reintegrarea 
socială a victimelor traficului de persoane. La data de 5 iunie 2007 a fost dat 
publicităţii Raportul Departamentului de Stat al SUA privind traficul de fiinţe umane 
pe anul 2006. Raportul prezintă o serie de observaţii /recomandări referitoare la 
îmbunătăţiri ce pot fi aduse în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de persoane, 
precum şi în cel al asistenţei victimelor, dintre care amintim: 
• sprijinul financiar guvernamental limitat acordat organizaţiilor neguvernamentale 

implicate în protecţia şi asistarea victimelor traficului de persoane, 
• nevoia unei mai bune cooperări a autorităţilor cu organizaţiile neguvernamentale şi 

asigurarea finanţării acestora. 
 
În aceste condiţii, iniţierea programelor de interes naţional a fost necesară pentru 

îmbunătăţirea protecţiei şi asistenţei acordate victimelor traficului de persoane în 
vederea reintegrării lor sociale, având şi scopul de a sprijini financiar organizaţiile 
neguvernamentale implicate în protecţia şi asistarea victimelor traficului de persoane, 
prin acordarea unor fonduri nerambursabile de la bugetul de stat. 
 
 
4. Decizia Preşedintelui Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane nr. 
4/2007 pentru aprobarea criteriilor de evaluare şi acreditare a proiectelor de 
prevenire a traficului de persoane  
 

Decizia nr. 4/2007 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 837 din 06.12.2007. 
Criteriile de referinţă au fost elaborate în scopul facilitării procedurii de evaluare şi  
selecţie a proiectelor de prevenire a traficului de persoane depuse spre a fi finanţate de 
către ANITP, în condiţiile legii. Acestea vor fi folosite de către ANITP şi  pentru  a 
evalua oportunitatea susţinerii organizaţiilor care intenţionează să înainteze proiecte 
către diferiţi finanţatori  pentru a căror implementare se solicită sprijinul ANITP. 
 
 
 
3.3. Proiecte de acte normative în proces de avizare: 
 
 
5. Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 678/2001 privind 
prevenirea şi combaterea traficului de persoane  

 
Acest proiect a fost supus unor modificări succesive în urma procedurii de 

consultare în cadrul MIRA. Proiectul a fost  realizat cu sprijinul instituţiilor membre în 
Grupul interministerial de lucru pentru coordonarea şi evaluarea activităţii de prevenire 
şi combatere a traficului de persoane, constituit în baza Regulamentului de aplicare a 
dispoziţiilor Legii nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de 
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persoane, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr.299/2003. Prin promovarea acestui proiect s-a urmărit, printre altele:  
• întărirea responsabilităţilor ANITP în realizarea unor activităţi de prevenire a 

traficului de persoane, de asistenţă şi protecţie a victimelor; 
• introducerea unei definiţii a noţiunii de victimă a traficului de persoane; 
• reţinerea ca infracţiune de trafic de persoane şi a faptelor de recrutare, transport, 

transferare, cazare sau primire a unei persoane în scopul prelevării de ţesuturi sau 
celule de origine umană; 

• reţinerea ca infracţiune de trafic de persoane şi a faptelor de vânzare şi cumpărare a 
unei persoane; 

• sancţionarea persoanelor juridice implicate în săvârşirea infracţiunilor prevăzute de 
Legea nr. 678/2001; 

• crearea locuinţei protejate pentru a asigura victimelor traficului de persoane 
găzduire de tip familial în sistem protejat şi asistenţă în vederea reintegrării lor 
sociale. Opţiunea pentru oferirea de asistenţă în regim rezidenţial victimelor este 
susţinută de necesitatea asigurării unui mediu sigur în faţă ameninţărilor 
traficanţilor; de aceea, pentru această situaţie, sunt indicate locuinţele protejate, 
unde este păstrată intimitatea unui domiciliu, fiind asigurată şi protecţia victimei 
pentru o perioadă determinată; 

• înfiinţarea, în cadrul Direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, 
a unor structuri care să ofere servicii de asistenţă şi victimelor adulte ale traficului 
de persoane;  

• cooperarea instituţiilor şi organizaţiilor cu atribuţii în domeniu în vederea 
constituirii unui Mecanism naţional de identificare şi referire a victimelor traficului 
de persoane; 

• introducerea dreptului victimelor infracţiunilor prevăzute în proiectul de lege la 
asistenţă juridică gratuită. 

 
 
6. Proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Planului naţional de acţiune 
2008-2010 pentru implementarea Strategiei naţionale împotriva traficului de 
persoane 2006 - 201041 

 
Planul naţional de acţiune 2008-2010 prezintă informaţii generale relevante, 

definirea problemei şi principalele domenii de acţiune şi obiective strategice în 
domeniul traficului de persoane. Obiectivele strategice sunt prezentate detaliat, 
subordonând obiective specifice, activităţi, responsabili şi parteneri, surse de finanţare, 
termen de realizare, monitorizare şi evaluare, indicatori de evaluare. 
 
 
7. Proiectul Ordinului comun al Ministrului Internelor şi Reformei 
Administrative, al Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, al Ministrului 
Sănătăţii Publice, al Ministrului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse între femei 

                                                 
41Proiectul a fost avizat de către toate instituţiile semnatare şi se află in prezent la Guvern pentru adoptare. 
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şi bărbaţi, al Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor 
Copilului, al Ministrului Afacerilor Externe, al Procurorului General al României 
şi al Ministrului Justiţiei pentru aprobarea Mecanismului naţional de identificare 
şi referire a victimelor traficului de persoane 42 

 
Prin acest proiect se urmăreşte crearea unui sistem unitar pentru identificarea 

victimelor traficului de persoane şi referirea acestora către furnizorii de servicii de 
asistenţă, cu responsabilităţi clare pentru toate instituţiile implicate. România se va 
număra astfel printre primele State Membre ale Uniunii Europene care au pus în 
funcţiune un astfel de mecanism.  
 

                                                 
42Proiectul află la Ministerul Public pentru semnare, urmând apoi să fie semnat şi de către Ministerul 
Justiţiei. 
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Capitolul 4 
PREVENIREA TRAFICULUI DE PERSOANE 
 

4.1. Programe şi proiecte la nivel naţional 
 
4.1.1. Campanii naţionale 
 
A. Campania „Ai grijă, TU plăteşti!” 

Campania „Ai grijă, TU plăteşti!”, iniţiată la sfârşitul anului 2006 de către 
ANITP, a fost implementată în perioada ianuarie-iunie 2007 şi a avut ca scop 
sensibilizarea publicului în legătură cu fenomenul traficului de persoane şi promovarea 
numărului TEL-VERDE 0800 800 678, la care se poate apela pentru: 

• obţinerea de informaţii ce pot contribui la reducerea vulnerabilităţii la trafic, 
privind călătoria în străinătate în scopul muncii şi evitarea anumitor situaţii neclare 
care ar putea duce la trafic; 

• solicitarea de asistenţă din partea familiilor, rudelor sau persoanelor apropiate în 
cazul în care aceştia presupun că fie un membru al familiei, fie o cunoştinţă este în 
situaţie de risc de a fi sau a fost traficată;     

• informarea victimelor traficului privind drepturile prevăzute de lege şi serviciile 
specializate existente. 
Grupul ţintă al campaniei a fost constituit de către tineri cu vârsta cuprinsă între 15 

şi 25 de ani, ce pot deveni victime ale traficului de persoane, persoane care ar ezita să 
ceară asistenţă specializată din partea autorităţilor în situaţia în care au devenit  victime al 
traficului de persoane. Această alegere este argumentată prin faptul că din totalul 
victimelor identificate la nivel naţional în anul 2006, cel mai numeros segment este 
constituit de către persoane cu vârsta cuprinsă între 18 şi 25 de ani. 

Campania a fost finanţată din bugetul ANITP, în calitate de  ordonator terţiar de 
credite în cadrul M.I.R.A., suma totală fiind de aproximativ 80.000 EURO. Din acest 
buget au fost realizate: spoturi radio şi TV, achiziţia unui spaţiu de publicitate în trei 
cotidiene de mare tiraj şi materiale promoţionale. Proiectul spotului TV a fost finanţat 
parţial de către Ambasada Statelor Unite la Bucureşti, prin Centrul Cultural American, cu 
suma de 5.000 dolari SUA.  

În luna ianuarie 2007, mesajul campaniei a fost publicat de către trei cotidiene 
naţionale, respectiv Jurnalul Naţional, Libertatea şi Evenimentul Zilei, astfel43: 

• Jurnalul Naţional – 3 apariţii x 82.815 exemplare tipărite/apariţie (3 apariţii x 
932.000 cititori/apariţie = 2.796.000 cititori); 

• Libertatea – 4 apariţii x 255.938 exemplare tipărite/apariţie (4 apariţii x 
1.388.000 cititori/apariţie = 5.552.000 cititori); 

                                                 
43 Conform SNA FOCUS_APR06-APR07, 17 aprilie 2006 - 22 aprilie 2007, Biroul Român de Audit al 
Tirajelor 

 65



• Evenimentul Zilei – 7 apariţii x 66.957 exemplare tipărite/apariţie (7 apariţii x 
746.000 cititori/apariţie = 5.222.000 cititori). 

Pentru campanie au fost confecţionate o serie de materiale promoţionale 
inscripţionate cu mesajul campaniei şi numărul de telefon TEL-VERDE 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., autocolante format mic - 10.000 buc., insigne cu sigla 
ANITP - 1.000, brelocuri cu sigla ANITP şi numărul Help-Line TEL-VERDE - 1.000, 
pixuri inscripţionate - 2.200, bannere cu mesajul campaniei - 12, rucsaci - 250, mouse-
pad-uri - 500, odorizante auto - 3.000 şi suporturi de pahare - 5.000. 

Agenţia Naţională pentru Romi (ANR) a asigurat traducerea pliantelor în limba 
romanis şi distribuirea acestora în comunităţile de romi. 

Spotul TV a fost difuzat de posturile de televiziune Realitatea TV, MTV România, 
B1TV, Naţional TV, PRIMA TV, TVR1 şi TVR2, iar ulterior a fost prezentat la staţiile de 
televiziune locale.  

Totodată, cu sprijinul companiei TAROM, spotul a fost difuzat pe cursele aeriene 
internaţionale operate de aceasta.  

Spotul  radio a fost difuzat de postul 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).  

Cu ajutorul Sucursalei de Distribuţie a Energiei Electrice Bucureşti, banner-ele 
campaniei 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.  

Celelalte activităţi incluse în campanie, respectiv distribuirea afişelor în licee şi în 
mijloacele de transport în comun din Capitală, postarea afişelor în staţiile de metrou şi în 
alte locuri publice, concursurile organizate în şcoli pe tematica traficului de persoane, 
distribuirea materialelor de campanie în discoteci, distribuirea odorizantelor auto cu 
mesajul campaniei şi numărul TelVerde 0800 800 678 către firmele de taxi etc., s-au 
desfăşurat până în luna iunie 2007, cu sprijinul Prefecturii Municipiului Bucureşti, 
Metrorex, companiei TAROM şi al tuturor partenerilor locali. 

O parte din materialele campaniei au fost distribuite de voluntarii formaţi de către 
organizaţiile AIDRom, Caritas Bucureşti şi ADPARE în cadrul proiectelor şi campaniilor 
de prevenire aflate în derulare, „Fii tu însuţi!”şi „SENS”. 

Ca urmare a solicitării Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane 
adresată ambasadelor Bulgariei şi Ungariei la Bucureşti, la punctele de trecere a frontierei 
cu cele două state vecine au fost afişate şi distribuite de către partenerii externi 8.000 de 
pliante cu informaţii pentru cetăţenii români care călătoreau în străinătate. 

 
Pentru a evalua impactul campaniei a fost realizat un studiu, ce a presupus 

chestionarea unui grup de tineri, înainte şi după desfăşurarea activităţilor de prevenire 
aferente campaniei. Astfel, obiectivele urmărite în cadrul acestei evaluării au fost: 

• măsurarea variaţiei gradului de informare cu privire la traficul de persoane în 
cadrul grupului ţintă, ca urmare a desfăşurării campaniei; 
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• măsurarea variaţiei gradului de conştientizare a riscurilor asociate fenomen 
traficului de persoane, în cadrul grupului ţintă, ca urmare a desfăşurării 
campaniei. 

Evaluarea impactului campaniei a avut în vedere următoarele etape: 
• în primă fază a fost realizat un chestionar ce a fost distribuit către următoarele 

Centre Regionale ale Agenţiei44: Bucureşti, Cluj, Galaţi, Constanţa, Craiova, 
Iaşi, Piteşti şi Timişoara. 

• au fost selecţionate grupurile de elevi şi studenţi, cărora li s-au distribuit 
chestionare înainte de demararea campaniei45 şi după finalizarea campaniei46, 
în vederea măsurării impactului campaniei. Grupurile selecţionate au fost 
formate din:  
− elevi din clasa a 9-a de liceu şi studenţi în anul 1 de facultate - C.R. Cluj, 

C.R. Galaţi. 
− elevi din clasa a 10-a de liceu şi studenţi în anul al 2-lea de facultate  - C.R. 

Craiova, C.R. Iaşi. 
− elevi din clasa a 11-a şi studenţi în anul al 3-lea de facultate - C.R. Piteşti, 

C.R. Timişoara. 
− elevi din clasa a 12-a şi studenţi în anul al 4-lea al facultate - C.R. Bucureşti, 

C.R. Constanţa. 
• cea de a treia etapă a vizat procesarea informaţiilor obţinute prin intermediul 

chestionarele aplicate în cadrul grupului ţintă. 
• în cea de a patra etapă au fost interpretate datele obţinute şi comparate 

rezultatele celor două etape, în vederea măsurarii impactului campaniei.  
 
În urma evaluării campaniei, s-au constatat următoarele:  

• creşterea cu 1,45% a procentului persoanelor care afirmă că au auzit de 
existenţa traficului de persoane;  

• scăderea cu 6,92% a numărului persoanelor care asimilează traficul de 
persoane cu prostituţia;  

• creşterea gradului de informare, măsurată prin modificarea percepţiei asupra 
posibilităţii de a deveni victimă a traficului de persoane;  

• creşterea gradului de conştientizare cu privire la riscurile implicate de traficul 
de persoane - cea mai reprezentativă creştere a fost înregistrată de riscul 
„marginalizare socială”, respectiv 19%;  

• creşterea vizibilităţii campaniei „Ai grijă, TU plăteşti!” în comparaţie cu 
activităţile anterioare. Dacă în etapa pre-test doar 40,19% din totalul 
respondenţilor auziseră de o campanie de prevenire, în post-test 92,21% din 
totalul respondenţilor auziseră de o astfel de campanie;  

• orientarea mai eficientă a activităţilor preventive viitoare care, aşa cum rezultă 
din evaluare, vor trebui consacrate conştientizării riscurilor asociate traficului 
de persoane. Proporţia celor care au răspuns afirmativ la această întrebare a 

                                                 
44 Denumite în continuare C.R. 
45 Etapă denumită în continuare pretest. 
46 Etapă denumită în continuare posttest. 
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crescut de la 78,69% din totalul celor chestionaţi la 83,21%, înregistrându-se o 
creştere cu 4,52% a proporţiei răspunsurilor afirmative în post-test.  

 
Pentru creşterea impactului campaniilor de prevenire ce vor fi desfăşurate în viitor vor 

trebui luate în considerare următoarele măsuri: 
• desfăşurarea de campanii de prevenire la nivel regional şi comunitar, în mediile 

defavorizate şi în cele în care incidenţa cazurilor de trafic de persoane este 
ridicată; 

• creşterea numărului de activităţi de prevenire desfăşurate în mediul 
educaţional;  

• consultarea unui eşantion din cadrul grupului ţintă în elaborarea mesajului şi  a 
materialelor informative din cadrul campaniei.  

 
 
B. Campania <<Fereşte-te de ocazii „PERFECTE” cu locuri de muncă 
„PERFECTE”! >> 

Campania s-a desfăşurat în perioada iulie 2007 – februarie 2008 şi a avut ca 
obiective informarea şi sensibilizarea populaţiei în vederea conştientizării riscurilor 
asociate traficului de persoane şi întăririi capacităţii de autoprotecţie la ameninţările 
acestui fenomen, reducerii vulnerabilităţii grupurilor de risc (în primul rând copiii 
neînsoţiţi, nesupravegheaţi sau instituţionalizaţi, dar şi femei, persoane cu handicap, 
bătrâni, solicitanţi de azil şi persoane care au primit  o formă de protecţie în România), 
reducerii cererii pentru exploatarea sexuală a femeilor şi celei pentru exploatarea prin 
muncă. Campania a avut un buget de aproximativ 30.000 Euro 

Grupul-ţintă al campaniei a fost constituit de către tineri cu vârsta cuprinsă între 16 
şi 25 de ani, ce pot deveni victime ale traficului de persoane datorită încrederii manifestată 
faţă de „poveştile de succes” şi care doresc să găsească un loc de muncă bine plătit, în 
special în străinătate. 

Ideea de la care s-a plecat pentru realizarea acesteia a constituit-o creşterea 
alarmantă a numărului de cazuri de victime exploatate prin muncă în Cehia şi în alte state 
ale Uniunii Europene, precum Italia, Spania sau Grecia. 

Este prima campanie care se adresează atât populaţiei, cât şi instituţiilor de aplicare 
a legii, iar alături de ANITP au fost cooptate şi organizaţii non-guvernamentale, respectiv 
AIDRom, Caritas şi ADPARE, care desfăşoară activităţi în domeniul traficului de 
persoane. 

Au fost create două tipuri de broşuri, o broşură intitulată „Măsuri de prevenire a 
traficului de persoane” destinată publicului larg şi o broşură intitulată „Drepturile 
victimelor” pentru instituţiile statului care intră în contact cu victimele traficului de 
persoane. 

Spotul TV al campaniei a fost realizat prin eforturile structurilor M.I.R.A., 
respectiv ANITP (elaborare scenariu, utilizare locaţii) şi Direcţia Generală pentru 
Informare şi Relaţii Publice, cu sprijinul echipei de actori de la „Teatrul Nou”. Spotul TV 
a fost pus la dispoziţia celor mai imprtante staţii naţionale de televiziune, fiind difuzat de 
către B1 TV, TVR 1, Prima TV, Realitatea TV, Antena 2 şi MTV. 
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Cu ajutorul Sucursalei de Distribuţie a Energiei Electrice Bucureşti, au fost 
amplasate în puncte importante din Bucureşti 18 bannere. Totodată, cu sprijinul 
Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, un mesh de aproximativ 75 m.p. a fost 
amplasat pe clădirea Inspectoratului General al Poliţiei Române pe toată perioada 
campaniei. 

Materialele de campanie au fost distribuite în mijloacele de transport în comun din 
Capitală, cu sprijinul Prefecturii Municipiului Bucureşti.  

De asemenea, afişele campaniei au fost postate în 10 dintre cele mai importante 
staţii de metrou, cu sprijinul METROREX. O parte din materialele de campanie (afişe, 
broşuri, odorizante auto) au fost diseminate prin intermediul S.C.ATLASSIB S.R.L. 
tuturor persoanelor care au beneficiat de serviciile de transport internaţional oferite de 
această firmă (200 autocare), de poştă internă şi internaţională (99 de agenţii).  

Broşurile intitulate „Drepturile victimelor” au fost distribuite structurilor de 
aplicare a legii din M.I.R.A. şi serviciilor consulare din M.A.E.. 

Mijloacele şi resursele disponibile nu au putut asigura realizarea unui studiu pentru 
evaluarea acestei campanii, dar prin apelurile primite la numărului TEL-VERDE 
0800.800.678, s-a constatat o creştere a gradului de conştientizare a populaţiei cu privire la 
pericolul reprezentat de ofertele de muncă primite, de cele mai multe ori prin 
intermedierea unor persoane.    

 
 

C. Campania „18 Octombrie - Ziua europeană de luptă împotriva traficului de 
persoane” 

Având în vedere organizarea pentru prima oară a Zilei europene de luptă împotriva 
traficului de persoane, în data de 18 octombrie 2007, ANITP a desfăşurat activităţi de 
prevenire şi informare în Bucureşti şi în toate judeţele ţării, prin intermediul centrelor 
regionale şi partenerilor instituţionali şi organizaţionali, fiind elaborate şi distribuite 
publicului larg materiale de informare special create cu ocazia acestui eveniment. Astfel, 
au fost organizate şi desfăşurate acţiuni stradale, acţiuni în instituţiile de învăţământ, 
întâlniri cu media, toate aceste activităţi având un ecou puternic în mass-media. 

La sediul MIRA a fost prezentat, în cadrul unei Conferinţe de presă „Raportul 
semestrial privind traficul de persoane 2007”. Cu sprijinul Centrului Cultural al MIRA, la 
sala „Nichita Stănescu” a fost difuzat filmul „Human Trafficking”, o imagine a crudei 
realităţi reprezentată de către traficul de persoane. Dreptul de difuzare al acestui film a fost 
obţinut prin amabilitatea Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Bucureşti. Peste două 
mii de spectatori, în special tineri, au vizionat producţia menţionată pe parcursul a trei 
difuzări succesive în aceeaşi zi.  

La Iaşi, cu sprijinul Instituţiei Prefectului şi al organizaţiilor neguvernamentale 
partenere AIDRom, CARITAS şi ADPARE, a fost organizată masa rotundă cu tema 
„Traficul de fiinţe umane ca fenomen social - Responsabilitate colectivă”. Au participat 
reprezentanţi ai World Vision, Alternative Sociale, AJOFM Iaşi, reprezentanţi mass-media 
şi ai ISJ Iaşi. 
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D. Campania „Tu contezi, nu promisiunile!” 
 În perioada ianuarie-martie 2007, ANITP a desfăşurat în parteneriat cu Centrul 

privind traficul de persoane din Marea Britanie (UKHTC) şi O.I.M. România Campania 
de Informare pentru Prevenirea Traficului de Persoane în Marea Britanie „Tu contezi, 
nu promisiunile. Proiectul a fost finanţat de Foreign & Commonwealth Office din Marea 
Britanie. Proiectul a cuprins crearea paginii web a ANITP şi dotarea cu echipament 
corespunzător a serviciului gratuit HelpLine 0.800.800.678, producerea şi diseminarea de 
materiale informative (5000 postere şi 350.000 pliante) pentru promovarea acestui serviciu 
, precum şi organizarea a două sesiuni de  instruire a personalului specializat în operarea 
liniei telefonice şi a unui atelier de lucru cu jurnalişti pe problematica traficului de 
persoane.  

În scopul prevenirii traficului pentru muncă forţată,  centrele regionale ale ANITP 
au desfăşurat 107 întâlniri cu publicul şi au distribuit 20.000 de pliante cu cele mai des 
întâlnite întrebări şi răspunsuri referitoare la obţinerea unui loc de muncă legal în Marea 
Britanie. 

 
 

E. Centrele regionale - activităţi de prevenire 

 
La nivelul întregii ţări, Centrele regionale ale ANITP au desfăşurat un număr de 

1.257 de activităţi în cadrul Campaniei „Ai grijă, TU plăteşti!”, care au constat în 
distribuirea de materiale informative cu sprijinul instituţiilor şi organizaţiilor partenere în 
activităţile de prevenire a traficului de persoane (DGASPC, AJOFM, IPJ, IJPF, ISJ, 
ONG). Au fost distribuite materiale informative de campanie către lucrătorii din posturile 
de poliţie şi posturile de jandarmi din mediul rural, către cei din firme de taximetrie, în 
cluburi, către persoane din sălile de aşteptare ale transportatorilor auto, către ghişee de 
gări, către cabinete medicale şi centre de tranzit. De asemenea, materialele au fost 
distribuite în stradă sau în cadrul activităţilor educaţionale şi concursurilor organizate în 
tabere şcolare, în şcoli, licee şi facultăţi, în cadrul discuţiilor, dezbaterilor şi seminariilor 
cu specialiştii de la diverse instituţii implicaţi în prevenirea traficului de persoane. 
Spoturile audio şi TV ale campaniei au fost difuzate, la posturile locale. În total, peste 
160.000 de broşuri şi alte materiale informative au fost distribuite către un număr 
estimat de aproximativ 450.000  de beneficiari (direcţi şi indirecţi).  
 

La data de 12 iulie 2007 a fost lansată la Bucureşti cea de-a doua campanie 
naţională a ANITP, “Fereşte-te de ocazii perfecte, cu locuri de muncă perfecte”, iar pe 7 
august 2007 a fost lansată la Radio Vacanţa din Mamaia, componenta estivală a acesteia. 
În cadrul campaniei, prin intermediul centrelor regionale s-au desfăşurat peste 400 de 
activităţi, cu un număr estimat de aproximativ 700.000 de beneficiari direcţi şi indirecţi.  
 

Specialiştii din centrele regionale ale ANITP au susţinut în anul 2007 un număr de 
202 activităţi de mediatizare a mesajelor preventive şi a rolului Agenţiei şi centrelor 
regionale în lupta împotriva traficului de persoane, sub forma comunicatelor de presă, 
articolelor în presa scrisă, interviuri, emisiuni radio şi TV. 
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4.1.2. Campanii locale 
 
Campania „Traficul Uman e Inuman” a fost iniţiată de Societatea pentru Copii şi 

Părinţi – SCOP, Timişoara, având ca parteneri Centrul Regional Timişoara al ANITP, 
Direcţia Poliţiei de Frontieră Timişoara, BCCO Timişoara şi Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Timiş. 

Pe parcursul anului 2007, s-au desfăşurat cinci activităţi ce au constat în: 
• informarea populaţiei cu privire la riscurilor asociate traficului de persoane prin 

distribuirea de materiale informative, derularea unor scenete tematice, proiecţia 
de filme şi implicarea populaţiei în jocuri şi concursuri tematice; 

• formarea de voluntari pentru a deveni persoane resursă - tabăra Marga; 
• implicarea elevilor şi studenţilor în concursuri de desen, pictură şi fotografie pe 

tema traficului de persoane cu scopul de a înţelege fenomenul şi a elimina 
atitudinile de subestimarea a acestuia; 

Aceste activităţi au avut ca beneficiari aproximativ 2.300 de persoane. Au fost distribuite 
materiale informative realizate la nivel local (pliante, afişe, tricouri, pixuri). 
 

a) în judeţele Timiş şi Arad,  
Parteneri: Centrul Regional Timişoara al ANITP, IJP Timiş, BCCO Timişoara, 
Inspectoratul Scolar Timiş şi Arad, DGASPC Arad. 
Finanţator: Co-operating Netherlands Foundation for Central and Eastern Europe 
Perioada: octombrie 2006 – mai 2008 
Grupul ţintă: 2000 de tineri liceeni din Judeţul Timiş şi Arad 
Activităţi: 

 crearea unei reţele comunitare; 
 organizarea unui curs cu specialişti care lucrează în domeniul traficului de 

persoane; 
 organizarea de campanii de informare în liceele din Jud. Timiş şi Arad; 
 organizarea de proiecţii de film; 
 organizarea unei sesiuni de curs pentru voluntari; 
 organizarea întâlnirilor cu comunităţile din judeţele Timiş şi Arad; 
 organizarea unui concurs de desen, pictură şi fotografie în Judeţul Timiş şi Arad; 
 organizarea unei tabere anti-trafic. 

 
b) în judeţul Timiş: 
• Informarea elevilor cu privire la fenomen 
• Formarea de consilieri şcolari 
• Sporirea implicării populaţiei în activităţi de prevenire 

Parteneri: ANITP-Centrul Regional Timişoara, IJPF Timiş, BCCO Timişoara. 
Finanţator: GENEVA GLOBAL 
Perioada: martie 2007- decembrie 2007 
Grupul ţintă: 4250 de copii şi adolescenţi 
Activităţi: 

• organizarea de cursuri cu 40 de consilieri şcolari; 
• organizarea unui concurs de pictură, desen şi fotografie; 
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• organizarea de campanii - concurs între instituţiile de învăţământ; 
• organizarea de activităţi pe tema conştientizării problematicii traficului într-un 

spaţiu public. 
 

Campania „Opriţi traficul de copii!” a fost iniţiată de Organizaţia „Salvaţi 
Copiii”-filiala Timiş, având ca parteneri Centrul Regional Timişoara al ANITP, IJPF 
Timiş, IJJ Timiş, BCCO Timişoara, DGASPC Timiş şi Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Timiş. 

Au fost desfăşurate 11  activităţi ce au constat în informarea participanţilor, 
pornind de la piesa de teatru “Jurnal de călătorie”, în şcoli din mediul rural şi din 
Timişoara. Aceste activităţi au avut ca beneficiari aproximativ 1.500 de elevi. Au fost 
distribuite materiale informative realizate la nivel local (pliante, afişe, tricouri, pixuri). 

    
Organizaţia “Salvaţi Copiii”, filiala Timiş derulează la nivelul judeţelor Timiş, 

Hunedoara şi Dolj, proiectul Regional Child Trafficking Response Programme. În 
România, proiectul organizaţiei Salvaţi Copiii se desfăşoară în 16 judeţe (Arad, Argeş, 
Brăila, Buzău, Caraş-Severin, Călăraşi, Constanţa, Dâmboviţa, Dolj, Giurgiu, Hunedoara, 
Ialomiţa, Iaşi, Mehedinţi, Teleorman, Tulcea). 
Obiective proiectului: 

 reducerea vulnerabilităţii copiilor cu risc de a fi traficaţi prin activităţi de 
prevenire; 

 creşterea numărului de copii traficaţi care sunt identificaţi, referiţi sistemului de 
protecţie şi cărora le sunt oferite servicii imediate de protecţie; 

 creşterea numărului de copii ce au fost traficaţi şi care au fost reintegraţi cu succes. 
Parteneri: Centrul Regional Timişoara al ANITP, IJPF Timiş, BCCO Timişoara, 
Inspectoratul Şcolar Timiş, DGASPC Timiş, IJJ Timiş. 
Finantator: Ministerul de externe al Norvegiei şi OAK Foundation SIDA 
Perioada: Februarie 2006 – aprilie 2008. 
Grupul ţintă: copii şi adolescenţi din judeţele Timiş, Hunedoara, Dolj 
Activităţi: 

 cercetare privind vulnerabilitatea la trafic; 
 workshop-uri în şcoli, Training-uri pentru liderii comunitari; 
 evenimente publice de informare privind riscurile traficului;  
 crearea şi distribuirea de materiale informative. 

   
 

„Campania de 16 zile de luptă împotriva violenţei asupra femeii” în Cluj 
Napoca a fost organizată în parteneriat de către Institutul Român pentru Instruire şi 
Cercetare în domeniul Păcii – PATRIR, Asociaţia Femeilor Împotriva Violenţei –
ARTEMIS, Centrul Regional Cluj-Napoca al ANITP, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului 
Cluj, Agenţia pentru Egalitate de Şanse.  
 

Campania, devenită deja o tradiţie la nivelul comunităţii clujene, s-a desfăşurat în 
perioada 25 noiembrie – 10 decembrie 2007, incluzând o serie de evenimente cu scopul 
conştientizării populaţiei cu privire la fenomenul violenţei asupra femeii în toate formele 
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sale. În 2007 problema traficului de femei a fost abordat pentru prima dată în cadrul 
campaniei.   

Activităţile din cadrul campaniei, derulate sub sloganul „Promovaţi drepturile 
omului, opriţi violenţa asupra femeilor” au fost următoarele:  

• Expoziţia «Martorele tăcute» şi Expoziţia de artă pe tematica «Opriţi violenţa 
împotriva femeii», incluzând şi lucrări pe tema traficului de persoane – lucrările 
expuse fiind realizate de studenţi  de la facultatea de artă; 

• Training pe tema drepturilor omului şi a violenţei asupra femeii, seminarii pe 
tematica violenţei în şcoli; 

• Seri de film ”Monoloagele vaginului” şi  “Human Trafficking” şi teatru social 
pe tema traficului de persoane; 

• Concursuri de eseuri şi desene cu elevii clujeni pe tema violenţei în şcoli sub 
numele „O lume fără violenţă!”; 

• Seminar pe tematica „Copiii pot fi victime ale violentei. Cum recunoastem 
abuzul si cum putem sa-i sprijinim?” – cu psihopedagogii din judeţul Cluj; 

• Dezbateri pe tema violenţei domestice şi a legalizării prostituţiei; 
• „Seara de Veghe” pentru comemorarea victimelor traficului de persoane prin 

lansarea unui număr de lumânări pe lac în  Parcul Central din Cluj Napoca;  
• Emisiuni radio şi TV; 
• Distribuire de afişe şi pliante pe tema violenţei domestice şi a traficului de 

persoane. 
Numărul total de beneficiari ai campaniei s-a ridicat la 700.    
Campania s-a bucurat de sprijinul unui număr mare de tineri voluntari, a căror 

contribuţie a fost extrem de apreciată.  
 

În cursul anului 2007, în cadrul proiectului „Alege pentru binele tău”, iniţiat de 
Centrul Raţiu pentru Democraţie, au fost continuate campaniile de prevenire şcolară în 
instituţiile de învăţământ din Turda şi Câmpia Turzii.  

Proiectul are ca obiectiv prevenirea traficului de persoane şi exploatării sexuale 
comerciale în rândul tinerelor cu vârste cuprinse între 13 şi 19 ani. Prin acest proiect s-au 
iniţiat pentru prima dată în comunitatea Turda-Câmpia Turzii dezbateri publice asupra 
fenomenului traficului de persoane (seminarii, campanii informaţional-educaţionale), 
precum şi colaborări între instituţii publice cu atribuţii în domeniu şi organizaţii ale 
societăţii civile. 

În cei doi ani de la iniţierea proiectului s-au derulat diverse campanii (în stradă, în 
media) având ca scop informarea şi educarea tinerilor, s-a format o echipă de voluntari şi 
au fost oganizate o serie de evenimente de natură să reunească şi să consolideze relaţia de 
cooperare între persoane şi organizaţiile care activează în domeniu. .   

Ca instrument de prevenire a traficului de persoane Centrul Raţiu, prin echipa de 
proiect “Alege pentru binele tău”, a dezvoltat piesa de teatru interactivă “Vise 
sfărâmate”47, personajele piesei fiind interpretate de elevi de liceu.  Deşi, de cele mai multe 
ori, auditoriul a fost şocat de duritatea subiectului, piesa a dat naştere unor dialoguri 
deschise cu elevii-spectatori, aceştia fiind întrebaţi, pe parcursul acţiunii piesei, cum 

                                                 
47Piesa a fost adaptată după un scenariu scris de Eugen Wohl. 
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privesc fenomenul, ce ar face în locul tinerei, care cred că sunt riscurile plecării în căutarea 
unei vieţi mai bune etc. 

Beneficiarii activităţilor de prevenire din cadrul proiectului au fost elevii claselor 
VII–VIII şi IX-XII din localităţile Turda şi Câmpia Turzii, dar şi din localităţile limitrofe.  
 

 „Adolescenţii, actori în lupta traficului de persoane” – este un proiect derulat 
de A.F.I. PRO FAMILIA din Bistriţa Năsăud, cu sprijinul financiar al Ambasadei SUA.  

Proiectul a avut ca obiectiv întărirea capacităţii locale în prevenirea şi protecţia 
potenţialelor victime ale traficului de persoane, cunoaşterea şi înţelegerea de către 
adolescenţii din Bistriţa Năsăud, şi populaţie în general, a fenomenului traficului de 
persoane şi a riscurilor asociate, precum şi dezvoltarea unor abiltăţi de autoprotecţie la 
tinerii care intenţionează să lucreze în străinătate.  

Activităţile de informare şi educare din cadrul proiectului s-au desfăşurat în strânsă 
colaborare cu liceele din judeţul Bistriţa Năsăud şi vor continua până la sfârşitul lunii 
august 2008.    
  Aria de acoperire iniţială a proiectului a cuprins 16 licee, dar conform solicitărilor 
ulterioare sosite din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean Bistriţa Năsăud, activităţile de 
prevenire s-au extins la un număr 27 de licee. 
  
 Proiectul “Voluntarii antitrafic de fiinţe umane: tinerii care luptă împotriva 
sclaviei moderne” a fost desfăşurat în perioada octombrie-decembrie 2007 şi a avut 
suportul financiar al Autorităţii Naţionale pentru Tineret - Direcţia Judeţeană de Tineret 
Brăila. În cadrul acestui proiect, au fost pregătiţi 15 elevi din licee şi grupuri şcolare ale 
jud. Brăila ca voluntari pentru a transmite mai departe în comunităţile de tineri informaţii 
utile pentru sprijinirea categoriilor vulnerabile sau victimelor traficului de fiinţe umane. 
Scopul a fost cel de a informa tinerii din acest judeţ despre fenomenul traficului de fiinţe 
umane, devenind mai bine pregătiţi să reziste ofertelor tentante dar periculoase ale 
traficanţilor.  
 

În domeniul prevenirii traficului de persoane, Asociaţia “Generaţie Tânără”a 
semnat parteneriate cu: inspectorate şcolare, poliţia de frontieră, BCCO, iar ofiţerii din 
aceste servicii însoţesc personalul Asociaţiei la sesiunile de prevenire organizate cu elevi, 
părinţi, diriginţi şi cadre didactice, precum şi cu asistenţii sociali din cadrul primăriilor 
aflate pe raza localităţilor în care s-au identificat un număr ridicat de victime. În cadrul 
acestei activităţi, Asociaţia  “Generaţie Tânără” a organizat patru sesiuni de prevenire a 
traficului de persoane în judeţul Timiş şi o sesiune în judeţul Mehedinţi. La aceste sesiuni 
au participat un număr de 560 de elevi, 120 de părinţi, 34 de cadre didactice şi diriginţi. 
 
 
 
4.2. Formarea profesională a specialiştilor în domeniul prevenirii traficului de 
persoane. 

 
În scopul informării comunităţilor locale asupra fenomenului şi eliminării 

atitudinilor de subestimarea a acestuia, dar şi pentru îmbunătăţirea capacităţii de 
identificare timpurie a traficului de persoane, sensibilizării actorilor sociali şi a 
conştientizării efectelor şi caracteristicilor fenomenului traficului de persoane, specialiştii 
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centrelor regionale ale ANITP  au organizat şi susţinut un număr de 53 de sesiuni de 
instruire a specialiştilor care intră în contact cu victimele/potenţialele victime ale traficului 
de persoane. Totodată, s-a urmărit  şi promovarea unei identificări de tip informal, 
distinctă de acţiunea organelor de cercetare penală şi care să permită accesul imediat al 
victimelor la serviciile de asistenţă specializată.  

Temele abordate în cadrul acestor întâlniri au fost: atribuţiile instituţiilor partenere 
în prevenirea sau combaterea traficului de persoane, asistenţa pentru reintegrarea 
victimelor sau în identificarea potenţialelor victime; Planul Naţional de Acţiune 2006-
2007 pentru implementarea Strategiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane 2006-
2010 şi indicatorii prevăzuţi în acest plan; modalităţi de identificare a victimelor traficului 
de persoane plecând de la perspectiva victimologică; elemente de traumatologie a 
victimelor traficului de persoane; cazuri concrete. 

Pentru Poliţia Rurală a fost realizat un program distinct de instruire, program în 
care până în acest moment au fost incluse 1068 de localităţi fiind instruiţi de către 
specialiştii centrelor regionale un număr de 1993 de poliţişti rurali. 
 
 
 
4.3. Help-Line  

 
Serviciul Help-Line: 0800.800.678 este operaţional 24 din 24 ore, începând cu 

data de 1 August 2007 şi îşi desfăşoară activitatea conform unei metodologii aprobate prin 
Dispoziţia Preşedintelui ANITP nr. 144, din data de 26.07.200748.   

Structura compartimentului este asigurată prin organigrama instituţională şi este 
constituită din coordonator (supervizor) şi cei patru inspectori de specialitate. 

Linia telefonică s-a înfiinţat şi organizat în mod unitar în cadrul Agenţiei Naţionale 
împotriva Traficului de Persoane şi funcţionează în relaţie de interdependenţă cu celelalte 
servicii şi compartimente dezvoltate în cadrul acesteia. 
  

Activitatea compartimentului constă în:  
• preluarea, înregistrarea, verificarea şi repartizarea unitară a fiecărei solicitări 

primite, asigurând astfel intrarea în sistemul de asistenţă, dar şi referirea cazului 
către alte sisteme conexe (de cercetare penală, sanitar, de justiţie, de asistenţă 
socială etc.) atunci când situaţia semnalată este confirmată, dar cazul este de 
competenţa altui sistem;      

• consilierea apelanţilor aflaţi în situaţii de criză, victime ale traficului de persoane 
sau membrilor familiilor acestora;  

• informarea persoanelor care doresc să ia o decizie privind plecarea la muncă în 
strainătate pentru a evita situaţiile periculoase.  
Help-Line are nu doar rolul de a prelua, înregistra, verifica, repartiza şi referi 

solicitările ci şi de a oferi publicului informaţii cu caracter preventiv. Astfel, de la data 
înfiinţării, acest serviciu a răspuns unor variate solicitări, cum ar fi:  

• preluări ale sesizărilor unor posibile cazuri de trafic de persoane,  

                                                 
48Serviciul Help-Line 0800.800.678 a devenit operaţional începând cu luna august 2006, însă era disponibil 
doar între orele 08.00 şi 22.00. Din luna august 2007, personalul specializat al ANITP asigură funcţionarea 
serviciului 24/24 ore. 
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• informare cu privire la asistenţa victimelor traficului în reabilitare şi 
reintegrare, 

• informare cu privire la legalitatea unui contract de muncă în străinătate, la 
regimul călătoriilor în străinătate, la legalitatea firmelor de intermediere a 
contractelor de muncă în străinătate,  

• informare cu privire la adresele şi numerele de telefon ale misiunilor 
diplomatice ale altor state în România cât şi ale României în alte state,  

• preluări ale sesizărilor unor cazuri de dispariţie şi îndrumarea către unităţile 
de poliţie competente, 

• preluări ale unor cazuri de exploatare, etc.  

  
Informaţiile colectate şi analizate de către inspectorii de specialitate responsabili cu 

linia telefonică Help-Line stau la baza luării unor decizii de către personalul de conducere 
referitoare la siguranţa beneficiarului solicitării precum şi la acţiunile ce urmează să se 
desfăşoare.  
 
 Solicitanţilor li se acordă după caz sprijin explicându-li-se faptul că serviciul 
competent iniţiază demersurile în interesul tuturor persoanelor. Se încurajează raportarea 
tuturor informaţiilor şi se explică procesul prin care o solicitare va fi verificată şi va deveni 
caz activ.  

Serviciul Help–Line permite abordarea unitară şi responsabilă a solicitărilor prin 
asigurarea unui timp de intervenţie care nu poate depăşi 24 de ore pentru preluarea, 
înregistrarea şi verificarea fiecărei solicitări, urmate de repartizarea solicitării către 
serviciile interne sau externe instituţiei.  

 Este în curs de finalizare procedura care oferă posibilitatea apelării numărului 
0800.800.678 din reţelele de telefonie mobilă, fapt ce va permite unui număr mai mare de 
beneficiari să se adreseze pentru obţinerea informaţiilor necesare. 

În perioada de referinţă, s-au înregistrat un număr de 627 apeluri, 217 dintre ele 
fiind procesate în următoarele direcţii:  

• 149 de apeluri prin care se solicitau informaţii  privind plecarea peste hotare, 
verificarea legalităţii firmelor de angajare în muncă, precum şi a ofertelor acestora, 
solicitarea de asistenţă din partea familiilor, rudelor sau persoanelor apropiate 
victimelor traficului de persoane, precum şi contactele organizaţiilor care pot să 
acorde asistenţă/informaţie în domeniul anti-trafic, organizaţii pentru migranţi, 
misiuni diplomatice, organizaţii de caritate din ţară şi peste hotare, informaţii 
privind deplasarea în străinătate însoţiţi de minori, informaţii privind campaniile 
desfăşurate de către ANITP, informaţii privind actele necesare deplasării în U.E. 
sau în alte ţări - Bulgaria, Turcia, Cipru, Cehia, Italia, Spania, Grecia, Dubai, 
acestea fiind deseori şi ţări unde s-au înregistrat un număr mare de victime etc.; 

• 46 de apeluri conţinând sesizări ale unor posibile situaţii de trafic de persoane ; 
• 13 apeluri care reclamau cazuri de dispariţie; 
• 9 apeluri cu privire la situaţii de exploatare.   
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Informaţiile furnizate de către apelanţii care sesizau posibile situaţii de trafic, în 
măsura în care aceştia îşi dădeau acordul, au fost referite, pe baza unui raport scris aprobat 
de către conducerea ANITP, structurilor operative de combatere a criminalităţii organizate 
competente teritorial, în vederea dispunerii măsurilor specifice pentru clarificarea situaţiei. 
S-au înregistrat 38 de astfel de raportări şi s-au intocmit, conform metodologiei Help-Line, 
adrese de referire a cazurilor către D.G.C.C.O., C.C.P.I., I.P.J.-Vrancea, I.P.J.-Cluj-
Napoca, I.P.J.-Brăila, I.P.J.-Braşov, B.C.C.O.-Braşov pentru verificarea şi analizarea 
informaţiilor primite. În urma acestor adrese, au fost iniţiate un număr de 38 de 
investigaţii. Dintre acestea, 17 au fost preluate de către D.G.C.C.O. şi se află încă în curs 
de investigare, 2 s-au finalizat cu dosar penal, 8 nu au fost confirmate ca şi cazuri de trafic 
de persoane, iar pentru restul cazurilor informaţiile prezentate în apelurile către ANITP nu 
s-au putut verifica.  

   
În urma participării unui reprezentant ANITP la vizita de studiu privind sistemul de 

prevenire şi combatere a traficului de persoane în Marea Britanie, organizată de Centrul 
privind traficul de persoane în Marea Britanie (UKHTC) şi Biroul din România al 
Proiectului REFLEX, în perioada 26-30 martie 2007, ocazie cu care s-au stabilit contacte 
de lucru cu Autoritatea de Licenţiere a plasatorilor forţei de muncă din Regatul Unit al 
Marii Britanii şi Irlandei de Nord (Gangmasters Licensing Authority), instituţia britanică a 
transmis ANITP informaţii privind standardele de licenţiere şi drepturile muncitorilor în 
Marea Britanie, în vederea valorificării acestora prin serviciul Help-Line. Informaţiile sunt 
disponibile şi pe site-ul ANITP, la http://anitp.mira.gov.ro/ro/?zone=informatii_utile.  

Totodată, informaţiile au fost comunicate şi Oficiului pentru Migraţia Forţei de 
Muncă din cadrul Ministerului muncii, familiei şi egalităţii de şanse.  

În cadrul aceleiaşi vizite, la solicitarea delegaţiei române, s-a convenit ca ofertele 
de locuri de muncă în Marea Britanie ce sunt făcute de diferite firme şi sunt aduse la 
cunoştinţa ANITP prin intermediul Help-Line 0800 800 678 sau pe altă cale de către 
diferite persoane, să fie verificate cu sprijinul GLA, pentru a evita astfel eventualele 
oferte-capcană, iar cetăţenii români să poată lua decizii în cunoştinţă de cauză.  

 
De asemenea, pe site-ul ANITP, la aceeaşi adresă de mai sus, se poate consulta o 

broşură în limba română care conţine informaţii utile privind condiţiile de viaţă şi de 
muncă în Republica Cehă, de interes pentru cetăţenii români care doresc să plece în 
această ţară, material pus la dispoziţie de Ministerul Muncii din Republica Cehă, în urma 
vizitei a trei reprezentanţi ANITP în această ţară, în perioada 9-13 iunie 2008. Informaţiile 
în cauză sunt disponibile celor interesaţi care apelează linia Help-Line a Agenţiei, 
0800.800.678. 
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Capitolul 5 
COMBATEREA TRAFICULUI DE PERSOANE 
  
 
5.1. Aspecte privind evoluţia fenomenului infracţional 
  

Conform Europol, în multe dintre statele membre U.E. grupările criminale şi 
reţelele implicate în săvârşirea infracţiunii de trafic de persoane îndeplinesc cele mai multe 
dintre criteriile UE în considerarea lor ca şi grupuri infracţionale organizate49.  
 

Fenomenul infracţional nu este unul static, el evoluează nu numai ca magnitudine, 
dar şi în ceea ce priveşte modul de operare al reţelelor/grupărilor de criminalitate 
organizată, de cele mai multe ori acestea orientându-şi activitatea în funcţie de profitul pe 
care l-ar putea obţine, speculând dificultăţile socio-economice şi speranţa oamenilor într-o 
viaţa mai bună, factori de risc care atât timp cât vor fi prezenţi, vor continua să fie 
exploataţi de către traficanţi. 
 

Analiza operativă a ofiţerilor de combatere a criminalităţii organizate, indică 
existenţa unor grupări care operează numai în plan local, doar pe raza unei anumite zone şi 
sunt altele a căror activitate criminală se desfăşoară exclusiv în plan internaţional.  
Există şi cazuri în care iniţial grupările au acţionat în plan intern (de exemplu, prostituţie la 
stradă), ulterior profilându-se pe exploatarea victimelor în spaţii private (apartamente), iar 
în momentul în care profitul obţinut este mai mare în străinătate, şi-au orientat activitatea 
numai în plan extern. Aceasta practică este uneori folosită de către traficanţi şi pentru 
„pregătirea” victimelor (în special minore) în vederea exploatării sexuale şi în afara 
României.     
 

Pentru a ilustra activitatea desfăşurată de grupările criminale prezentăm câteva 
cazuri soluţionate de către organele de urmărire şi cercetare penală, în care pot fi observate 
particularităţi ale fenomenului infracţional, atât în modul de operare al grupărilor de crimă 
organizată care acţionează în domeniul traficului de persoane, dar şi dificultăţile care apar 
atât în activităţile de cercetare, cât şi în cele procedurale.  
     

Astfel, reprezentanţii BCCO Piteşti au investigat activitatea infracţională a clanului 
„Oancea” cunoscut al lumii interlope, ce şi-a desfăşurat activitatea infracţională în 
perioada 2003-2007, atât în Piteşti, cât şi în Spania şi Italia. Traficanţii, aparţinând aceleaşi 
familii, au acţionat împreună în vederea exploatării sexuale a mai multor tinere. 
Principalul mod de recrutare al acestora a constat în răpirea sau cumpărarea de la alţi 
proxeneţi. Fetele erau iniţial ţinute într-un apartament din Piteşti, parte dintre ele fiind 
duse, după o perioadă de exploatare pe plan intern, în Spania şi Italia. În urma activităţilor 
specifice poliţieneşti şi a probatoriului administrat în cauză, s-a reuşit trimiterea în 
judecată a 17 inculpaţi, 7 din aceştia în stare de arest preventiv. Prin Ordonanţa, s-a dispus 

                                                 
49 „Trafficking in Human Beings in the European Union: A Europol Perspective”, februarie 2008 

 78



de către procuror, aplicarea sechestrului asigurator pe şase apartamente şi terenuri situate 
în municipiul Piteşti, două vile în comune de pe raza judeţului, aur şi bani, în valoare 
totală de 1.350.000 Euro50.  
 

Practica ofiţerilor de combatere a criminalităţii organizate indică şi prezenţa 
grupărilor infracţionale organizate ierarhic, având o structură piramidală, în care membrii 
reţelei au roluri bine determinate: recrutorii (cei mai mulţi), implicaţi în racolarea 
persoanelor, având aceeaşi naţionalitate sau etnie cu victimele şi localizaţi în ţara de 
origine a victimelor, cei care sunt responsabili pentru transportarea şi aducerea victimelor 
în ţara de destinaţie, cei care sunt implicaţi în supravegherea lor, alte persoane care sunt 
implicate în exploatare şi strângerea banilor, cei care deţin cluburile sau barurile unde sunt 
exploatate victimele, proxeneţii, patronii de bordeluri. Aceştia, nu întotdeauna fac parte 
din gruparea propriu-zisă, fiind contactaţi de membrii reţelei numai pentru plasarea şi 
exploatarea victimelor.  

Dacă iniţial, grupările au o structură bine determinată, datorită profitului ele îşi pot 
mări componenţa, iar unii membrii, cei care iniţial se ocupau de recrutare, pot să se 
implice şi în componenta de exploatare, având propriile fete pe care le supun exploatării, 
dând în schimb o parte din câştig liderilor reţelei.   
 

Ofiţerii de poliţie din cadrul Direcţiei Generale de Combatere a Crimei Organizate 
s-au sesizat cu privire la existenţa pe teritoriul României a unei grupări de persoane 
formată din cetăţeni români şi olandezi, care au recrutat mai multe persoane, tinere majore 
şi minore din diverse judeţe ale ţării şi, sub promisiunea unui loc de muncă în Olanda, le 
transportau la Amsterdam în vederea exploatării sexuale prin intermediul agenţiilor de 
escortă din această ţară, victimele fiind supuse la diferite forme de violenţă, câştigurile 
fiind încasate de membrii reţelei.  

Parte din membrii reţelei se aflau în Olanda, astfel că în urma formulării – de către 
unele victime – a mai multor plângeri, autorităţile olandeze au iniţiat urmărirea penală 
împotriva acestora, fiind cercetaţi şi condamnaţi de către instanţa olandeză la pedepse 
privative de liberate pentru infracţiunile de participare la un grup criminal organizat, trafic 
de persoane şi alte infracţiuni comise cu violenţă. Liderul reţelei din Olanda a fost 
condamnat de către instanţa olandeză la o pedeapsă de 12 ani de închisoare, alţi 5 membri, 
primind pedepse cuprinse între 5 ani, 4 ani, 2 ani şi 9 luni de închisoare. 

În România, au fost trimise în judecată alte 16 persoane pentru săvârşirea 
infracţiunilor de trafic de persoane prevăzute de art. 12 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 678/2001, 
trafic de minori prevăzute de art. 13 alin. 1, 2 şi 3 din Legea nr. 678/2001, cu aplicarea art. 
13 Cod Penal, iar în cazul autorităţilor române, asociere pentru săvârşirea de infracţiuni, 
preăzute de art. 323 Cod Penal, cu aplicarea dispoziţiilor art. 33 lit. a Cod Penal.  

 
Sunt şi situaţii, când persoanele cercetate în stare de libertate îşi continuă 

activitatea infracţională, chiar pe acelaşi domeniu. 
Astfel, după o anchetă care a durat aproximativ 3 ani, poliţiştii Brigăzii de 

Combatere a Criminalităţii Organizate Oradea, împreună cu procurorii Serviciului 
teritorial – DIICOT, au definitivat, în cursul anului 2007, cercetările cu privire la o grupare 

                                                 
50 Sursa: DGCCO, IGPR  
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de crimă organizată specializată pe traficul de persoane în scopul exploatării sexuale. În 
perioada 2004-2006, grupul infracţional organizat, compus din 8 membri, a racolat, 
transportat, găzduit şi exploatat în Italia, 13 tinere provenind din regiunea de Nord-Vest a 
României, din care 9 erau minore cu vârste cuprinse între 15-17 ani.  

Gruparea a fost constituită de capul reţelei, cetăţean român, împreună cu alţi 2 
membri, în 2003, aceştia au racolat şi exploatat sexual pe plan intern 5 victime minore. În 
cursul anului 2005, gruparea a fost destrămată de către poliţiştii BCCO Oradea, fiind 
arestaţi capul reţelei şi un alt membru. În luna ianuarie 2006, instanţa de judecată a dispus 
punerea în liberate a capului reţelei şi înlocuirea măsurii arestării preventive cu obligarea 
acestuia de a nu părăsi ţara. După punerea în libertate, capul reţelei şi-a reluat activitatea 
infracţională, recrutând în special minore care aveau probleme materiale sau familiale, 
obligându-le şi de această dată la practicarea prostituţiei. Pentru a nu fi descoperit, acesta 
şi-a schimbat totodată şi modul de operare, intrând în legătură şi cu un cetăţean italian, ce 
a constituit un nou grup infracţional, extinzându-se activitatea infracţională şi pe teritoriul 
Italiei. De această dată, acesta şi-a asumat rolul numai de a racola şi plasa tinerele în 
diferite zone din Italia, inclusiv pe soţia lui, în vârstă de 17 ani. Liderii reţelei, erau un 
cetăţean italian şi un alt cetăţean român, aceştia colaborând ocazional şi cu un traficant 
albanez, prin intermediul concubinei acestuia de cetăţenie română. În cursul lunii mai 
2006, traficantul a fost din nou arestat şi trimis în judecată, în prezent aflându-se în 
penitenciar.   

Pentru documentarea activităţii infracţionale a noului grup de crimă organizată, în 
cauză au fost solicitate trei comisii rogatorii internaţionale, în urma cărora s-a reuşit 
identificarea a patru noi victime şi arestarea cetăţeanului italian, precum şi a altor doi 
membri ai reţelei.  

O parte dintre victime au fost referite şi au acceptat asistenţa unui ONG român, alte 
5 victime au fost identificate de către organele judiciare române şi audiate sub identitate 
protejată.    

Prin rechizitoriul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Oradea din 2007, s-a dispus 
trimiterea în judecată a celor 8 inculpaţi, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a 
unui grup organizat, trafic de persoane şi de minori, din care 5 cercetaţi în stare de arest (3 
arestaţi în Italia şi 2 în România). Totodată, a fost dispusă şi confiscarea sumei de 26.400 
euro, care reprezentau foloase obţinute în urma exploatării sexuale a victimelor51. 
 
 
 
5.2. Particularităţi ale traficului de persoane în scopul exploatării prin muncă 
 

Chiar dacă anul 2007 a însemnat o creştere marcantă în ceea ce priveşte traficul de 
persoane în scopul exploatării prin muncă, fenomenul nu este recent, aşa cum se remarcă 
şi în datele oferite de către poliţia de frontieră.  
În ultimii ani, în special din 2005, s-a semnalat o intensificare a acestei activităţi ilegale pe 
relaţia România – ţări din Uniunea Europeană, fapt ce a intrat în atenţia M.I.R.A.  

După aderarea României la U.E. s-au înregistrat numeroase sesizări şi semnalări 
referitoare la problematica traficului de persoane, în special în ceea ce priveşte exploatarea 
                                                 
51 Sursa: BCCO Oradea  
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prin muncă a cetăţenilor români în Republica Cehă. Victimele proveneau, în general, din 
mediul rural (59%), fiind racolate prin intermediul anunţurilor publicitare din diferite ziare 
locale, dar şi prin intermediul unor cunoscuţi. 
  

Un astfel de exemplu poate fi dat prin reţeaua condusă de un anume „Iura”, de pe 
raza judeţului Maramureş, care prin intermediul unui anunţ publicitar într-un ziar de mare 
tiraj, oferea posibilitatea obţinerii unui loc de muncă în Cehia, în domeniul silvic, 
apicultură şi în construcţii, cu salariu de 700 de euro lunar. De fiecare dată racolatorii 
stabileau ca persoanele interesate să se prezinte în gările sau autogările din municipiile 
Baia Mare sau Satu Mare, unde erau îmbarcate în microbuze şi transportate de către alte 
persoane, care făceau şi ele parte din această filieră, în diferite locaţii din Cehia, adesea în 
micile fabrici sau gatere situate în apropierea localităţii Praga. De cele mai multe ori, după 
efectuarea controlului la punctele de trecere a frontierei, şoferii respectivelor microbuze nu 
le înapoiau documentele de călătorie, motivând că le vor transmite angajatorilor cehi 
pentru perfectarea actelor de muncă. Odată ajunşi la destinaţie, cetăţenii români erau 
vânduţi unor grupări criminale ucrainene sau chiar direct unor cetăţeni cehi, interesaţi de 
forţă de muncă ieftină, moment în care aceştia intrau în posesia actelor de identitate şi a 
documentelor de călătorie ale cetăţenilor români. Victimele erau nevoite să lucreze pentru 
exploatatori, primind în schimb sume modice de bani, care le asigurau doar hrana de zi cu 
zi. Multe dintre victime, dat fiind tratamentul la care au fost supuşi, au hotărât să fugă din 
spaţiile unde munceau, unele persoane reuşind acest lucru. Neavând documente de 
călătorie, se prezentau la ambasada României din Praga, care le-a oferit sprijinul necesar 
revenirii în ţară52. 
 

În baza datelor operative şi a informaţiilor deţinute de către poliţia de frontieră 
română, respectiv a Serviciului de Combatere a Traficului de Persoane din cadrul I.G.P.F. 
şi a  I.J.P.F. Maramureş,  începând cu anul 2005 s-a documentat activitatea infracţională a 
unei reţele de traficanţi, specializate pe relaţia România – Republica Cehă. 

În perioada 2001-2007 membrii grupării au recrutat, transportat şi exploatat în 
Cehia, aproximativ 900 cetăţeni români, originari din judeţele Maramureş, Satu-Mare, 
Botoşani, Argeş, Bacău, Vaslui, Galaţi, Hunedoara, Mureş, Sibiu, sub pretextul oferirii 
unui loc de muncă legal şi a obţinerii unor salarii tentante. Victimelor li se promitea un 
salariu decent în condiţiile unui contract de muncă legal. În mod similar cu cazul descris 
mai sus, persoanele în cauză, după ce erau transportate în Cehia, erau fie vândute unor 
cetăţeni ucraineni, fie obligate să presteze diferite munci grele în condiţii inumane şi 
contra unor sume infime de bani care le asigura numai minimul necesar. În marea 
majoritate a cazurilor, după ajungerea la destinaţie, membrii reţelei infracţionale reţineau 
documentele de călătorie şi actele de identitate ale persoanelor recrutate, restrângându-le 
în acest sens dreptul la libera circulaţie. Atunci când lucrătorii români doreau să revină în 
România, dându-şi seama că au fost înşelaţi şi exploataţi, nu o puteau face, deoarece 
acestora li se reţineau documentele de călătorie şi nu li se dădeau bani pentru munca 
prestată. 

Până în prezent au fost identificate şi audiate un număr de 147 de persoane, 
reuşindu-se documentarea şi probarea faptelor ilicite a 7 dintre membrii grupării 
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transfrontaliere. În data de 29.03.2007, lucrători operativi din cadrul Serviciul de 
Combatere a Traficului de Persoane, S.A.S.I. din cadrul I.G.P.F. şi I.J.P.F. Maramureş, au 
reţinut şi prezentat la D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritoriul Maramureş pe numiţii H.G., L.V.,  O. 
S. V. şi U. V.,  faţă de care procurorul a emis ordonanţă de reţinere pe 24 de ore, pentru 
săvârşirea infracţiunilor de constituire într-un grup infracţional organizat şi trafic de 
persoane, fapte prevăzute şi pedepsite de art.7 din legea nr.39/2001 şi art.12 din legea 
nr.678/200153. 
 

Traficul de persoane, pentru cei implicaţi în săvârşirea acestei infracţiuni, oricât de 
inumană şi degradantă ar fi ea, reprezintă o afacere, ilicită, dar care aduce un important 
profit. Creşterea numărului de persoane, nu numai femei, dar şi bărbaţi, în căutarea unui 
loc de muncă în străinătate, a dus şi la adaptarea tehnicilor folosite de către grupările 
infracţionale, în funcţie de cerinţele pieţei muncii.  Domeniile cel mai des întâlnite în care 
au fost exploatate victimele sunt: sectorul agricol, construcţii, cel industrial, de servicii, în 
special hotelier şi restaurant, menaj.  
 

Cazurile prezentate mai sus nu sunt singulare, datele statistice privind traficul de 
persoane în scopul exploatării prin muncă, indicând Spania şi Grecia ca alte două 
principale ţări de destinaţie, majoritatea victimelor fiind exploatate în agricultură. 
 

Din informaţiile oferite de către ofiţerii DGCCO se consideră că de cele mai multe 
ori, celula criminală era alcătuită din 4 – 6 membri, ce îşi recrutau victimele din rândul 
comunităţilor rurale, foarte sărace, în general persoane cu o pregătire şcolară minimă. 
Traficanţii foloseau pentru recrutarea victimelor o persoană „cunoscută” care intermedia 
legătura dintre membrii reţelei şi victime, o persoană care se bucura de o anumită 
popularitate în rândul comunităţii. Intenţiile membrilor reţelei pot fi cunoscute de această 
persoană sau dimpotrivă, poate ajunge şi ea, la rândul ei să fie exploatată alături de ceilalţi. 
Membrii reţelei însoţeau grupul recrutat până în ţara de destinaţie, ulterior victimele 
putând fi transferate unor alţi membri care se ocupau de „rularea” grupurilor de muncitori.  

Costul transportului putea fi achitat de către traficanţi, cheltuielile fiind imputate 
ulterior victimelor. La această datorie se adăugau cheltuielile de întreţinere, hrană şi apă,  
chiar dacă victimele erau ţinute în barăci, şi nu aveau acces la o sursă de apă curentă, 
potabilă. De cele mai multe ori, victimelor li se reţineau documentele de identitate, iar 
traficanţii recurgeau la diferite forme de intimidare şi ameninţare, pentru a descuraja 
eventualele încercări ale victimelor de a scăpa. Există de asemenea mărturii ale victimelor 
care precizează faptul că erau în permanenţă păzite, traficanţii având la dispoziţia lor mai 
multe arme albe (săbii).    

În general, oferta nu avea la bază nici un contract sau nici o înţelegere scrisă între 
părţi, chiar dacă angajatorii erau străini, iar victimele, cetăţeni români, ajungeau în Spania 
sau Grecia. Angajatorii plăteau direct membrilor reţelei, neinteresându-i ce se întâmplă cu 
forţa de muncă de care dispuneau. După o perioadă de aproximativ 3 – 4 luni, victimele 
reuşeau să fugă, iar dacă se adresau reprezentanţelor consulare româneşti (cum a fost cazul 
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Consulatului român din Sevilla) au putut fi repatriate în România. Au existat şi situaţii 
când victimele nu s-au adresat autorităţilor, fiind găsite de traficanţi şi ameninţate.  

 
5.3. Participarea victimelor în procesul penal  
 

Un alt aspect important este cel al gradului de participare a victimelor în ancheta şi 
procesul penal împotriva traficanţilor. 

Orice persoană care a suferit o vătămare fizică, morală sau materială prin fapta 
penală (infracţiunea de trafic de persoane) se poate constitui atât parte vătămată în 
procesul penal, cât şi parte civilă. Totodată, aceasta poate fi ascultată în calitate de martor 
în procesul penal, în cazul în care nu s-a constituit ca parte civilă sau nu participă ca parte 
vătămată în proces.  

Dintre cele 1780 de victime identificate în anul 2007, 1405 s-au constituit parte 
vătămată, 271 au fost audiate ca martor în proces, iar 98 nu s-au implicat54. 

Aşa cum se poate observa din Figura 43, relevanţa asumării de către victime a unei 
calităţi procesuale este nemijlocit legată de victimizarea asociată istoricului de trafic şi 
exploatare a acestora. Astfel că: 

• 31% dintre victimele care şi-au asumat calitatea procesuală de parte vătămată 
au suferit abuzuri emoţionale severe (439), consecutive istoriei de trafic şi 
exploatare; alte 22% dintre acestea (311) au fost victime ale îndatorării sau 
penalizărilor financiare de către traficanţi, în timp ce 13% (179) au suferit 
abuzuri fizice severe, iar alte 13% (187) au fost private în mod constant de apă 
sau hrană, ori le-a fost limitat sau interzis accesul la mijloace de igienă 
corporală ş /sau recuperare; 

• La 9% dintre victimele care s-au constituit ca părţi vătămate le-au fost reţinute 
sau distruse, de către traficanţi, documentele de identitate (123), iar 
victimizarea prin abuz sexual este întâlnită în cazul a 7% dintre cele care şi-au 
asumat această calitate procesuală (101);  

• dintre cele 271 de victime care au decis să depună mărturie împotriva 
traficanţilor în calitate de martor: 99 (37%) au suferit abuzuri emoţionale 
severe, 50 (19%) au fost victime (şi) ale abuzurilor fizice, 23 (9%) ale 
abuzurilor sexuale, 56 (21%) au fost victime (şi) ale îndatorării sau 
penalizărilor financiare dispuse de către traficanţi; alte 10 (4%) victime au fost 
private în mod constant de apă sau hrană ori le-a fost limitat sau interzis 
accesul la mijloace de igienă corporală şi /sau recuperare; unui număr de 17 
(6%) persoane le-au fost reţinute sau distruse de către traficanţi documentele 
de identitate şi alte 9 (3%) au fost private de libertate. 
 
 
 

                                                 
54 Pentru un număr de 6 victime, calitatea procesuală încă nu este determinată. 
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Figura 43. Victime identificate în anul 2007: abuzuri suferite şi asumarea unei calităţi procesuale. 

 
 
 
 
5.4. Practica judiciară 
 

Rapoartele internaţionale în domeniu apreciază continuarea demersurilor 
întreprinse de către organele de urmărire şi cercetare penală din România în ceea ce 
priveşte investigarea infracţiunilor de trafic de persoane55.   
  

Legea 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane 
încriminează două tipuri de infracţiuni: traficul de persoane şi traficul de minori. Faptele 
sunt pedepsite în România cu închisoare de la 3 la 12 ani, respectiv de la 5 la 15 ani pentru 
forma agravantă, în cazul traficului de persoane, şi de la 5 la 15 ani în cazul minorilor care 
nu au împlinit 15 ani. Pedeapsa poate ajunge până la 18 ani sau chiar 25 de ani, în situaţia 
în care, ca urmare a faptelor săvârşite, a survenit moartea sau sinuciderea victimei.   
 

Structurile specializate ale poliţiei din cadrul Direcţiei de Combatere a 
Criminalităţii Organizate şi a I.G.P.F., precizează că dintr-un  total de 1510 persoane 
cercetate, 19% aveau antecedente penale (284), 72% erau bărbaţi (1085), 18% erau 
femei (273), 10% erau minori (152), remarcându-se faptul că, dintre aceştia, au fost 
investigate un număr de 36 de minore, reprezentând 2% din totalul persoanelor cercetate 
şi 24% din totalul minorilor cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de persoane în 
anul 2007  (Figura 44). 

                                                 
55A se vedea Trafficking in Persons Report 2007, U.S. Department of State, June 2008 
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Din totalul persoanelor cercetate de către structurile specializate ale poliţiei pentru 
săvârşirea infracţiunii de trafic de persoane, 27 sunt cetăţeni străini, de naţionalitate 
greacă, germană, albaneză, italiană, engleză, spaniolă şi ungară56.      
 

Distribuţia persoanelor cercetate pe criterii de gen şi 
vârstă
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Figura 44. Distribuţia persoanelor cercetate pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de persoane, conform 
datelor furnizate de DGCCO şi IGPF 
 

Distribuţia pe gen s-a păstrat aproximativ similară celei corespunătoare anilor 2005 
şi 2006, majoritatea persoanelor cercetate pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de 
persoane fiind bărbaţi (aproximativ 70%) (Figura 45).    
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Figura 45. Distribuţia persoanelor cercetate pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de persoane, pentru anii 
2005-2007 
 

În cursul anului 2007, numărul persoanelor investigate pentru săvârşirea 
infracţiunii de trafic de persoane de către procurorii DIICOT a fost de 2.235 şi au fost 
soluţionate un număr de 916 cauze, în care s-au efectuat cercetări sub aspectul săvârşirii 
                                                 
56 Sursa: DGCCO şi IGPF 
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infracţiunilor de trafic de persoane şi trafic de minori, fiind întocmite 160 de rechizitorii, 
reprezentând 17,5% din totalul acestor cauze, alte 745 de cauze primind rezoluţii de 
neîncepere sau suspendare a urmăririi penale. În 11 cauze, urmărirea penală s-a încetat 
pe motiv că fapta nu prezintă pericol social (art. 18/1).  

 Din totalul persoanelor investigate, au fost trimişi în judecată 429 de inculpaţi 
(19%), din care 46 sunt minori, 171 de persoane fiind cercetate în stare de arest 
preventiv57.  
 

Din datele statistice furnizate de Consiliul Superior al Magistraturii58, în anul 2007 
au fost înregistrate un număr de 207 de noi cauze pe Legea 678/2001, în scădere faţă de 
numărul cauzelor noi intrate în anul 2006. Cu toate acestea, numai 53% în anul 2005, 44% 
în anul 2006 şi respectiv 50% în 2007 au fost soluţionate. 
   
 
 

Tabelul 1. Numărul cauzelor de soluţionat pe Legea 678/2001 

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 
2007 149 207 356 177 

 
În cadrul dosarelor soluţionate în anul 2007 s-au înregistrat un număr de 427 

inculpaţi din care, 199 persoane (47%) au fost judecate în stare de arest preventiv. Din 
cei 427 de inculpaţi, 327 au fost condamnaţi, 14 achitaţi, iar pentru 3 persoane cauzele au 
fost restituite la parchet. În 83 de situaţii au fost pronunţate alte soluţii decât cele 
menţionate. 
 

În urma soluţionării cauzelor în instanţele de judecată, numărul persoanelor 
condamnate definitiv pentru încălcarea Legii nr. 678/2001 a înregistrat o creştere în 
perioada 2005-2006, comparativ cu anii 2003 şi 2004 (de la 49 în 2003, la 103 în 2004, la 
146 în 2005 şi 187 în 2006), rămânând constantă în anul 2007, respectiv 188 de persoane 
condamnate definitiv. Din totalul acestora, 27 de condamnaţi erau recidivişti (14%), în 
timp ce 12 persoane au fost înregistrate cu alte antecedente penale (Figura 46).   
 

                                                 
57 Sursa: DIICOT – Ministerul Public, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie  
58 Sursa: Consiliul Superior al Magistraturii, comunicare oficială  
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 Figura 46. Evoluţia numărului de condamnaţi definitiv pentru infracţiunea de trafic de persoane în perioada 
2003-2007 
                  

Din total condamnărilor definitive pentru infracţiunea de trafic de persoane, 36% 
depăşesc 5 ani59, 40% au fost pedepse minime, 23% din condamnări fiind cu suspendarea 
condiţionată a executării pedepsei sau a condamnării (Figura 47). 
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Figura 47. Distribuţia condamnărilor definitive pentru infracţiunea de trafic de persoane în anul 2007 

 
 
 
5.5. Protecţia martorului 
 

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 asigură instituirea şi aplicarea 
                                                 
59 O persoană a fost condamnată la pedeapsa închisorii cu executare  între 10 şi 15 ani. Sentinţa în acest caz a 
fost dată de către Tribunalul Iaşi.   
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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.  

Structura însărcinată pentru implementarea Programului de protecţie a martorului, 
este Oficiul Naţional pentru Protecţia Martorului, aflat în subordinea Inspectoratului 
General al Poliţiei Române60. 
 

În cursul anului 2007, la nivelul Oficiului Naţional pentru Protecţia Martorilor, au 
fost primite două solicitări de includere în programul de protecţia a martorilor, referitoare 
la 2 victime ale traficului de persoane. Aceste 2 persoane, împreună cu membrii familiei, 
se află în prezent în Programul de protecţie şi beneficiază de asistenţă şi consiliere 
psihologică din partea personalului de specialitate ONPM. De asemenea, martorii primesc 
un venit lunar, în conformitate cu art. 12 pct. 3 lit. d, din Legea nr. 682/2002 privind 
protecţia martorilor, până la găsirea unui loc de muncă şi li se asigură măsurile de protecţie 
în funcţie de gradul de pericol existent61.             
 
 
 
5.6. Cooperarea judiciară internaţională în domeniu  
 

În cursul anului 2007 au fost adresate României, ca stat solicitat şi au fost 
înregistrate la DIICOT un număr de 59 de cereri de comisie rogatorie, fiind soluţionate un 
număr de 40, restul de 19 de cereri fiind în curs de soluţionare.  

Pentru aceeaşi perioadă, România a adresat autorităţilor judiciare din alte ţări, ca 
stat solicitant, un număr de 83 de cereri de comisie rogatorie în domeniul traficului de 
persoane, până în prezent fiind soluţionate 2562.    
 

România a solicitat punerea în executare a unui număr de 35 mandate europene de 
extrădare pentru infracţiuni de trafic de persoane către următoarele state: Italia (14), 
Spania (8), Germania (7), Austria (3), Franţa, Olanda şi Marea Britanie (câte unul). 
Totodată, au fost solicitate României, un număr de 26 de mandate europene de arestare, 
respectiv din partea Franţei (14). Belgiei (4), Spaniei (3), Italiei (2), Olandei, Marii 
Britanii şi Austriei (câte unul)63.   
 

De cele mai multe ori, investigarea infracţiunilor de trafic de persoane tinde să se 
desfăşoare pe o perioadă lungă de timp, datorită naturii complexe a acestei infracţiunii, dar 
şi a faptului că, în multe cazuri, membrii reţelelor de traficanţi îşi desfăşoară activitatea pe 
teritoriul mai multor state, ceea ce implicit necesită cooperarea internaţională şi schimbul 

                                                 
60 Coform H.G. Nr.  760/2004 pentru Regulamentului de aplicare a Legii nr. 682/2002 privind protecţia 
martorilor;  
61 Sursa: ONPM - IGPR 
62 Sursa DIICOT 
63 MJ – Direcţia pentru Relaţia cu Ministerul Public şi de Prevenire a Criminalităţii şi a Corupţiei, date 
statistice furnizate de către Direcţia Drept Internaţional şi Tratate.    
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de informaţii dintre acestea pentru anihilarea în totalitate a reţelelor. Chiar dacă 
modificările aduse legii 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională sunt 
substanţiale şi de natură a uşura activităţile de cooperare, încă nu sunt pe deplin înţelese 
avantajele pe care modul de lucru anchetă comună le poate aduce în creşterea vitezei 
investigaţiei prin scurtarea procedurilor rutiniere şi facilitarea contactelor informale 
directe. De asemenea, încă nu este folosită pe scară largă procedura Mandatului European 
de Arestare, introdusă de aceeaşi lege, mai simplă şi mai eficientă decât procedura 
mandatului de arestare internaţional. 
 

Un exemplu relevant este şi cel al cazului instrumentat de către lucrători 
specializaţi din cadrul D.P.F. Timişoara şi I.J.P.F. Mehedinţi, cu sprijinul  S.I.I.P.I. 
Mehedinţi şi S.R.I. Mehedinţi, care în perioada august 2005 – martie 2007, au investigat 
un caz de trafic de persoane privind un grup infracţional organizat pe relaţia România – 
Ungaria – Austria. 

În colaborare cu Poliţia din Austria (B.K.) şi sub coordonarea D.I.I.C.O.T. - Biroul 
Teritorial Mehedinţi, s-a documentat activitatea infracţională a membrilor reţelei. Aceasta 
era condusă în România de către un cetăţean român, cunoscut cu antecedente penale, care 
săvârşise mai multe infracţiuni atât în ţară, cât şi în state din Uniunea Europeană. Pe 
teritoriul României acesta era ajutat în activitatea infracţională de către mai multe persoane 
(între care şi o femeie), existând un complice şi în Austria, cu rol bine determinat în cadrul 
reţelei.  

Membrii acesteia racolau tinere femei din România, care iniţial erau angajate ca 
animatoare, acestea fiind găzduite la locuinţa complicei, unde îşi avea sediul şi barul de 
noapte “MOULIN ROUGE”, din localitatea Brezniţa Ocol, judeţul Mehedinţi. După o 
perioadă de acomodare, fetele erau transportate în Ungaria, unde li se procurau paşapoarte 
ungureşti falsificate prin înlocuirea fotografiei, această metodă permiţând traficanţilor să 
angajeze fetele, sub identitate maghiară, ca animatoare în diferite cluburi de noapte din 
Austria.  

În Austria, fetele erau preluate de către complice, care le plasa în diferite locaţii, 
unde erau exploatate sexual, ameninţate, şantajate, şi private de libertate. În urma acestei 
activităţi, membrii reţelei reţineau peste 80% din câştigurile realizate de tinere. 

Pentru investigarea acestui caz s-a cooperat cu Serviciul de Acţiuni Speciale şi 
Intervenţii  I.G.P.F, S.I.I.P.I. Mehedinţi, I.P.J. Mehedinţi, S.R.I. Mehedinţi, D.I.I.C.O.T. - 
Biroul Teritorial Mehedinţi, Garda Financiară secţia Mehedinţi şi I.J. de Jandarmi 
Mehedinţi. 

Pentru documentarea întregii activităţi infracţionale a grupării în cauză au fost 
folosite mijloace, metode şi tehnici specifice de investigare moderne. În urma acţiunilor 
desfăşurate simultan în România şi Austria, s-a reuşit anihilarea întregii reţele ce acţiona 
pe teritoriul României, precum şi o parte din reţeaua infracţională ce acţiona pe teritoriul 
Austriei. 
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5.7. Cooperarea interinstituţională în domeniul combaterii traficului de persoane  

 
Iniţiat în noiembrie 2006 şi continuat în cursul anului 2007, programul 

„Coordonarea Victimelor în Procesul Penal” urmăreşte crearea unui răspuns coordonat, 
integrat din partea instituţiilor implicate în combaterea traficului de persoane, precum şi a 
celor care intervin în asistenţa şi protecţia acestora, răspuns destinat victimelor traficului 
de persoane  care devin martori sau parte vătămată în procesul penal.  

Programul se derulează de către ANITP în parteneriat cu Ministerul Public – 
DIICOT, DGCCO şi Ministerul Justiţiei – Direcţia de Probaţiune. Au fost organizate patru 
seminarii regionale dedicate promovării programului în Timişoara, Craiova, Bucureşti şi 
Cluj-Napoca, în cadrul cărora au fost prezentate aspecte privind consecinţele abuzurilor 
suferite în perioada de trafic şi impactul asupra persoanei care este chemată să depună 
mărturie, precum şi activităţile care vor avea loc în cadrul acestui proiect.  

La aceste seminarii au participat judecători ai Secţiei penale a tribunalelor şi 
curţilor de apel, procurori D.I.I.C.O.T. şi ofiţeri de poliţie din cadrul brigăzilor şi 
serviciilor de combatere a criminalităţii organizate şi a poliţiei de frontieră, precum şi 
reprezentanţii Centrelor Regionale ANITP, de pe raza  teritorială a Curţilor de Apel 
Timişoara, Oradea, Cluj, Craiova, Piteşti, Bucureşti şi Ploieşti.  
 

Programul îşi propune următoarele obiective:   
• creşterea numărului de victime ale traficului de persoane care să se constitutie 

parte vătămată sau martori în procesul penal.  
• creşterea gradului de participare a victimelor traficului de persoane la fazele 

procesului penal 
• respectarea drepturilor persoanei legate de participarea în toate fazele 

procesului penal 
• cunoaşterea de către victimă a procedurilor judiciare şi administrative 

aplicabile 
• facilitarea accesului victimelor traficului de persoane care intră în contact cu 

organele de anchetă penală la servicii de asistenţă specializate. 
 

Specialiştii centrelor regionale ANITP asigură coordonarea interinstituţională 
pentru victimele care doresc să participe în fazele procesului penal şi care acceptă să 
participe în acest program.  
 

Mandatul acestora constă în:   
• menţinerea contactului permanent cu victimele identificate şi referite 
• oferirea de informaţii acestora despre drepturile pe care le au şi serviciile la care 

pot să se adreseze pentru asistenţă specializată 
• informarea cu privire la aspectele legate de proces şi pentru a putea oferi informaţii 

şi victimelor despre mersul cazului 
• informarea şi pregătirea victimei cu privire la aspectele cu care se poate confrunta 

pe parcursul derulării procesului penal şi prezentarea în faţa instanţei.   
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Din totalul celor 837 victime care au fost evaluate iniţial de către centrele 
regionale, 808 au acceptat să participe în procesul penal ca părţi vătămate sau martori.  

 
Distribuţia victimelor în raport cu calitatea procesuală se prezintă în felul 

următor64:  
• 655 sunt părţi vătămate şi 153 sunt martori în cauzele penale de trafic de 

persoane instrumentate, 
• 573 dintre victimele care s-au implicat în procesul penal au acceptat şi au 

dorit sprijinul specialiştilor centrelor regionale în vederea menţinerii 
legăturii cu aceştia în toate fazele procesului penal,  

• restul de 235 au refuzat aceste servicii, dorind să participe la procedurile 
penale fără a avea nevoie de suport şi consiliere. 

 
Din punct de vedere al fazei procedurale în care specialiştii centrelor regionale 

asigură coordonarea, distribuţia este următoarea: pentru 425 victime coordonate, cauzele 
se află în faza de urmărire penală iar restul de 148 victime se află în faza de cercetare 
judecătorească a cauzei.  

Pentru un număr de 4 victime coordonarea s-a încheiat, instanţa de judecată 
pronunţând o hotărâre rămasă definitivă şi irevocabilă pentru infracţiunea de trafic de 
persoane. 

Din totalul celor 573 de victime coordonate, un număr de 48 (8%) au renunţat la 
implicarea în cadrul procesului penal pe parcursul desfăşurării acestuia.  

                                                 
64 Datele privesc situaţia statistică centralizată la sfârşitul anului 2007. 

 91



 
Capitolul 6 
PROTECŢIA, ASISTENŢA ŞI REINTEGRAREA SOCIALĂ A 
VICTIMELOR TRAFICULUI DE PERSOANE 
  
 

6.1. Sistemul naţional integrat de identificare şi referire a victimelor traficului de 
persoane 
 
 Crearea sistemului naţional integrat de identificare şi referire a urmărit stabilirea 
unor mecanisme şi proceduri care să asigure legătura dintre acţiunile de investigare a 
infracţiunii de trafic de persoane, realizate de către organele de urmărire şi cercetare 
penală şi serviciile de asistenţă specializate. Mecanismul de identificare şi referire este 
creat pentru a asigura participarea coordonată atât a instituţiilor statului cu atribuţii în 
domeniu, de la nivel central şi local, cât şi a organizaţiilor neguvernamentale, în procesul 
de identificare a victimelor şi de orientare a acestora către servicii specializate de protecţie 
şi asistenţă. 
 
 Mecanismul are la bază principii de identificare a victimelor traficului de persoane, 
formulate în consonanţă cu normele internaţionale în domeniu, prin care se urmăreşte 
respectarea şi promovarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei fără ca 
includerea victimei într-un program de asistenţă să fie condiţionată de calitatea ei 
procesuală65. 
 Până la crearea mecanismului, identificarea victimelor se realiza, de la caz la caz, 
de către diferite instituţii sau organizaţii, fără a exista un mecanism formal sau coordonat 
destinat identificării şi referirii cu scopul adoptării unor măsuri specifice de protecţie, 
asistenţă sau combatere. În lipsa unor criterii comune pentru identificarea şi evaluarea 
iniţială, procesul identificării se baza în mare măsură pe participarea victimei. Dacă 
persoana în cauză nu făcea primul pas pentru a declara - fie structurilor de urmărire şi 
cercetare penală, fie organizaţiilor neguvernamentale sau reprezentanţilor serviciilor de 
asistenţă - faptul că este o victimă a traficului, atunci procesul de identificare şi referire era 
considerat a fi mai degrabă unul aleatoriu, depinzând de circumstanţele particulare ale 
fiecărui caz sau de eficienţa unora dintre instituţiile sau organizaţiile implicate în lupta 
anti-trafic la nivel local. 

 ANITP a elaborat proiectul normelor de identificare şi referire şi l-a înaintat 
partenerilor instituţionali pentru consultare. Normele urmăresc adoptarea unui răspuns 
coordonat, unitar, de către toate instituţiile şi organizaţiile implicate în procesul de 
identificare şi referire, în vederea creşterii numărului de victime identificate şi mai ales a 
celor referite către serviciile de asistenţă specializate. Indiferent de atribuţiile şi 
responsabilităţile pe care le au, reprezentanţii organizaţiilor şi instituţiilor publice vor avea 
în vedere respectarea următoarelor principii de bază: respectarea drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale omului, ocrotirea dreptului persoanei la viaţă privată şi protejarea 
                                                 
65 “National Referral Mechanisms” – OSCE/ODIHR 
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identităţii victimelor, principiul egalităţii şi non-discriminării, respectarea dreptului 
victimelor la recuperare fizică, psihologică şi socială, principiul cooperării 
interinstituţionale, al participării şi continuităţii acţiunilor şi măsurilor adoptate66.   

 Totodată, se urmăreşte şi promovarea unei identificări de tip informal, distinctă de 
acţiunea organelor de cercetare penală şi care să permită accesul imediat al victimelor la 
serviciile de asistenţă specializată.   

  

6.2. Standardele naţionale specifice pentru serviciile specializate de asistenţă a 
victimelor traficului de persoane 
 

Asistenţa si protecţia victimelor traficului de persoane sunt dimensiuni cardinale ale 
oricărei strategii de luptă împotriva acestui fenomen. Respectarea şi protejarea drepturilor 
persoanei trebuie, în mod necesar, să guverneze eforturile oricărei organizaţii sau instituţii 
care oferă asistenţă şi protecţie victimelor traficului, iar măsurile anti-trafic să nu aducă 
atingere drepturilor şi libertăţilor acesteia.  

 
Asistenţa oferită victimelor traficului de persoane trebuie să se fundamenteze pe o 

abordare holistică, în măsură să răspundă ansamblului nevoilor acestora, urmărind 
particularităţile victimei (vârstă, sex, apartenenţă culturală, religioasă, stare de sănătate, 
condiţie economică etc.), să păstreze caracterul de continuitate, şi, în aceeaşi măsură, să fie 
oferită de profesionişti pregătiţi, într-un mediu sigur, protejat şi primitor. Orice formă de 
asistenţă acordată victimelor traficului de persoane ar trebui să respecte standarde minime de 
calitate, atât pentru asigurarea unui minim de servicii tuturor victimelor, dar şi pentru 
individualizarea asistenţei în funcţie de specificul fiecărui caz şi, deci, de nevoile persoanei 
asistate. În acest scop, ANITP a elaborat şi înaintat pentru aprobare proiectul unei hotărâri de 
guvern privind standardele naţionale specifice pentru serviciile specializate de asistenţă a 
victimelor traficului de persoane. Reglementarea standardelor a fost făcută prin adoptarea 
proiectului în forma Hotărârii de Guvern nr. 1238/ 2007 privind standardele naţionale 
specifice pentru serviciile specializate de asistenţă a victimelor traficului de persoane. 

 
 Standardele urmăresc, aşadar, îmbunătăţirea calităţii asistenţei acordate victimelor 
traficului de persoane, în vederea asigurării obligatorii a cel puţin unui minim necesar de 
servicii tuturor victimelor, dar şi a individualizării /particularizării serviciilor acordate, în 
funcţie de specificul fiecărui caz şi a nevoilor persoanei asistate. 

 
Standardele naţionale reunesc ansamblul normelor care reglementează activităţile 

de asistenţã şi protecţie a victimelor traficului de persoane şi pe baza cărora sunt evaluate 
activităţile furnizorilor de servicii şi calitatea serviciilor acordate de către aceştia 
victimelor traficului de persoane. 

Potrivit H.G. nr. 1238 /2007, serviciile de protecţie şi asistenţã sunt oferite 
victimelor traficului de persoane fie în centre de asistenţã şi protecţie a victimelor 
traficului de persoane, înfiinţate în baza Legii nr. 678/2001 privind prevenirea şi 

                                                 
66 Preambul, „Normele de identificare şi referire” – document în lucru, ANITP, 2007; 
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combaterea traficului de persoane, cu modificările şi completările ulterioare, fie în 
centrele sau adăposturile organizaţiilor neguvernamentale, denumite centre. Furnizorii pot 
organiza şi acorda servicii victimelor traficului de persoane la domiciliul acestora, în 
centre de zi sau în centre rezidenţiale.  

În funcţie de durata de acordare, serviciile de protecţie şi asistenţã a victimelor 
traficului de persoane se împart în: servicii de urgenţã şi servicii de lungã duratã. 

 
 Hotărârea de Guvern reglementează:  

• stabilirea reţelei naţionale de servicii pentru protecţia şi asistenţa victimelor 
traficului de persoane şi cooperarea inter-sectorială;  

• etapele esenţiale ale procesului de asistenţă şi protecţie a victimelor, 
respectiv: admiterea în centru a persoanei, condiţia de confidenţialitate, 
evaluarea comprehensivă şi multidimensională a cazului  în vederea 
stabilirii măsurilor de protecţie, acordarea serviciilor de asistenţă victimelor 
traficului de persoane, evaluarea intervenţiei pe caz şi monitorizarea post-
intervenţie, documentarea cazurilor şi protecţia datelor, transmiterea şi 
schimbul de informaţii legate de caz, ieşirea persoanei asistate din centru; 

• principalele aspecte ce urmăresc reabilitarea socială a victimei: programul 
personalizat de consiliere/psihoterapie şi reabilitarea psiho-socială a 
victimelor traficului de persoane asistate, norme privind calitatea îngrijirilor 
acordate victimelor traficului de persoane, respectiv: asigurarea hranei, 
îmbrăcămintea şi echipamentul personal, starea de sănătate şi prevenirea 
îmbolnăvirilor.  

 Un alt capitol face referire la mediul asigurat victimelor traficului de persoane, 
respectiv: organizarea  centrelor de zi şi organizarea centrelor rezidenţiale, condiţiile de 
locuit în centre şi asigurarea spaţiilor igienico-sanitare.  
 Standardele prevăd şi reglementări minime obligatorii privind recrutarea şi 
angajarea personalului centrelor, formarea iniţială şi continuă a personalului şi 
supervizarea personalului centrelor, precum şi a unor proceduri minime obligatorii privind 
etica profesională.  
 Ultima parte este destinată normelor în domeniul managementului şi al 
administrării centrelor, precum şi al programului de asistenţă şi protecţie a victimei 
traficului de persoane, inclusiv normelor privind evaluarea şi monitorizarea implementării 
acestuia. 
   
 
6.3. Programul de Interes Naţional67 „Îmbunătăţirea activităţilor de asistenţă şi 
protecţie a  victimelor traficului de persoane”. 

 
 În octombrie 2007 a fost aprobată suma de 400 000 RON pentru finanţarea 
programului de interes naţional denumit „Îmbunătăţirea activităţilor de asistenţă şi 
protecţie a victimelor traficului de persoane”. Programul a avut ca scop susţinerea, pe o 
perioadă de o lună, a activităţilor de recuperare şi re-integrare socio-profesională a 
victimelor traficului de persoane. Solicitanţii eligibili ai fondurilor oferite de program au 
                                                 
67Aprobat prin Decizia Preşedintelui ANITP nr 1/30.10.2007. 
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fost organizaţiile neguvernamentale din România care desfăşurau activităţi în domeniul 
asistenţei victimelor traficului de persoane. 

 
Obiectivele programului au fost: 
a) asigurarea serviciilor de calitate, adaptate nevoilor specifice ale persoanelor traficate, 
în vederea  recuperării şi reintegrării socio-profesionale a acestora, 
b) prevenirea re-victimizării persoanelor traficate, prin intervenţia multi-disciplinară 
adaptată complexităţii cazurilor, 
c) asistenţa şi protecţia victimelor în conformitate cu standardele minime obligatorii în 
domeniu. 

 
 Prin acest program de interes naţional s-a urmărit ca: 

• cel puţin patru organizaţii neguvernamentale active în domeniul asistenţei 
şi protecţiei victimelor traficului de persoane să furnizeze asistenţă în 
conformitate cu standardele minime obligatorii de asistenţă şi protecţie a 
acestora; 

• cel puţin 100 de persoane traficate să beneficieze de asistenţă şi protecţie, 
atât în adăposturile specializate, cât şi în familiile şi comunităţile în care 
locuiesc. 

  
 La selecţia publică de proiecte au participat 6 organizaţii neguvernamentale, dintre 
care 3 au obţinut finanţarea pentru propunerile de proiecte înaintate:  

a) Asociaţia pentru Dezvoltarea Practicilor Alternative de Reintegrare şi Educaţie 
(A.D.P.A.R.E.), 

b) Asociaţia Naţională Mutuală România - Franţa „Louis Pasteur”, Filiala Brăila, 
c) Asociaţia Femeilor Împotriva Violenţei „Artemis” Cluj - Napoca.  

 
 Cele trei proiecte au avut bugete totale în valoare de 170.000 RON. 
  
 Chiar dacă doar 3 organizaţii neguvernamentale au furnizat asistenţă, numărul 
victimelor care au beneficiat de serviciile programului a fost de 109 faţă de 100 (cifra 
anticipată), atât femei cât şi bărbaţi, victime ale diverselor forme de exploatare. 
 Programul de interes naţional s-a adresat atât victimelor care se aflau deja în 
asistenţă cât şi celor referite pentru furnizarea de servicii de specialitate în luna în care 
acesta a fost implementat. Victimele au beneficiat de intervenţie specializată, pe tipuri de 
nevoi identificate şi conform planurilor de intervenţie personalizate elaborate pentru 
fiecare caz în parte.  
 
 Au fost furnizate: 

• servicii de asistenţă socială, 
• consiliere psihologică, 
• servicii de asistenţă juridică (consiliere de specialitate privind drepturile 

victimelor şi aspecte ce ţin de procedura penală şi de reprezentarea în 
instanţă prin avocat ales),  
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• servicii educaţionale (înscrierea la cursuri de calificare/recalificare 
profesională şi achiziţionarea de rechizite şi materiale didactice pentru 
victimele reintegrate şcolar),  

• servicii de asistenţă medicală (consultaţii şi tratamente de specialitate, 
dobândirea calităţii de asigurat la Casele Judeţene de Asigurări de Sănătate, 
înscrierea în evidenţele unui medic de familie), 

• asistenţă materială pentru depăşirea situaţiei de dificultate cauzate de lipsa 
veniturilor (alimente, produse de curăţenie produse pentru igienă personală, 
etc.). 

 
 Rezultatele obţinute în implementarea PIN au fost:  

• ameliorarea simptomatologiei post-traumă pentru toate victimele care au 
beneficiat de asistenţă psihologică,  

• ameliorarea stării de sănătate,  
• participarea efectivă a victimelor la cursurile de calificare,  
• păstrarea locurilor de muncă,  
• identificarea de noi locuri de muncă pentru victimele care nu beneficiau de 

venituri stabile, 
• nu s-a înregistrat absenteism sau abandon şcolar,  
• participarea efectivă a victimelor în cadrul procesului penal,  
• nu s-au înregistrat cazuri de renunţare la programul de asistenţă. 

 
 Evaluarea calitativă a serviciilor de asistenţă furnizate s-a realizat prin 
monitorizarea progreselor în cadrul rapoartelor individuale de caz, ca şi prin realizarea de 
interviuri semistructurate privind gradul de satisfacţie al victimelor faţă de serviciile de 
care au beneficiat. 
 Pe toată perioada de implementare a programului de interes naţional PIN 1/2007, 
cele trei organizaţii neguvernamentale au colaborat cu centrele regionale împotriva 
traficului de persoane ale ANITP, care au referit cele 109 persoane traficate pentru a 
beneficia de servicii de asistenţă specializate. 
 

6.4. Asistenţa victimelor: activitatea actorilor sociali guvernamentali şi non-
guvernamentali   

 
 Datele statistice anterioare anului 2007 indică faptul că numărul persoanelor 
asistate este scăzut comparativ cu numărul persoanelor care au fost identificate. ANITP a 
realizat un studiu cu privire la accesul victimelor faţă de serviciile de protecţie şi asistenţă 
existente în România, luându-se în considerare şi prezenţa unor factori care pot duce la 
excluziunea victimelor de la aceste servicii68.  
 Printre concluziile studiului se numără: 

                                                 
68 Studiul este disponibil pe site-ul ANITP, http://ANITPmai.gov.ro/ro/docs/studiu_final_2_IULIE.pdf 
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• lipsa de informare a victimelor traficului de persoane cu privire la serviciile 
de asistenţă şi protecţie - efect al unui mesaj transmis inadecvat în 
momentul identificării,  

• neîncrederea victimelor în instituţiile statului, precum şi dorinţa de a reveni 
în familie. Din acest motiv este foarte important ca evaluarea nevoilor 
victimei să fie făcută de către specialişti, un rol important avându-l 
personalul de specialitate al centrelor regionale ale ANITP.  

 
Una dintre cele mai importante activităţi desfăşurate de către cele 15 centre 

regionale ale ANITP a constat în monitorizarea asistenţei acordate victimelor.  
În situaţia în care furnizorii de servicii nu pot acoperi integral nevoile de asistenţă - 

datorită insuficienţei numerice a personalului sau pregătirii lacunare ori datorită faptului că 
sunt judeţe în care instituţiile publice de asistenţă nu au prevăzute în schema de 
funcţionare compartimente specializate pentru victimele adulte şi nu există nici organizaţii 
neguvernamentale care să desfăşoare astfel de activităţi - personalul centrelor regionale 
(psihologi şi asistenţi sociali) suplinesc aceste lacune prin oferirea de servicii specializate 
în vederea reintegrării sociale şi profesionale a victimelor. 
 

În anul 2007 au fost identificate 1780 victime ale traficului de persoane, intrate în 
evidenţa celor 15 centre regionale ale ANITP în vederea monitorizării asistenţei acordate, 
asistării propriu-zise şi coordonării în fazele procesului penal. Dintre acestea, 837 au 
parcurs procesul evaluării iniţiale - realizată de către specialiştii centrelor regionale (câte 
doi specialişti în fiecare dintre centrele regionale, fiecare centru având competenţă 
teritorială pentru 2-5 judeţe) - în vederea identificării nevoilor de asistenţă şi stabilirii 
planului individualizat de intervenţie.  

Din cele 837 victime, pentru un număr de 669 s-a stabilit că au nevoie de cel puţin 
o formă de asistenţă specializată, victimele acceptând să primească servicii în vederea 
reintegrării.  

Comparativ cu primul semestru al anului 2007, nivelul de informare cu privire la 
tipurile de servicii pe care le poate accesa o victimă a traficului de persoane în vederea 
rezolvării problemelor a crescut prin intervenţia directă a specialiştilor centrelor regionale, 
crescând astfel şi gradul de încredere al victimelor în instituţiile care pot furniza asistenţă 
şi protecţie. 

Din cele 669 victime care au solicitat şi acceptat servicii de asistenţă, 69 au 
beneficiat de aceste servicii în cadrul unui adăpost (27 într-un adăpost al unei organizaţii 
neguvernamentale şi 42 într-un adăpost al unei instituţii publice), iar 600 au beneficiat de 
servicii la domiciliu (476 au primit asistenţă directă din partea specialiştilor centrelor 
regionale care au asigurat managementul de caz pentru acestea, 8 au primit asistenţă din 
partea instituţiilor publice, furnizori tradiţionali de servicii sociale şi 116 au primit 
asistenţă din partea organizaţiilor neguvernamentale).  

Planul de intervenţie pentru satisfacerea nevoilor în vederea reintegrării victimelor 
este, în majoritatea cazurilor, complex, solicitând oferirea mai multor tipuri de servicii 
specializate. Astfel, pentru 442 victime a fost nevoie de servicii specializate de asistenţă 
socială, pentru 167 a fost nevoie de servicii specializate de asistenţă medicală, pentru 222 
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a fost nevoie de servicii specializate de asistenţă psihologică şi pentru 537 a fost nevoie de 
servicii specializate de asistenţă juridică. 
 

Un număr de 257 de victime, reprezentând 41,6% din totalul victimelor asistate, au 
fost reintegrate socio-familial şi se află în perioada de monitorizare post-reintegrare 
(perioadă de minim 6 luni) - în responsabilitatea centrelor regionale. Pentru un număr de 
73 s-au făcut demersuri şi s-a reuşit reintegrarea şcolară, iar pentru 158 de victime s-a 
realizat reintegrarea profesională. 

Un număr de 38 de victime, reprezentând 6,1% din totalul victimelor asistate, au 
părăsit programele de asistenţă înainte de finalizarea intervenţiei ce ar fi avut ca obiectiv 
reintegrarea acestora. Pentru restul de 322 de victime specialiştii centrelor regionale 
continuă monitorizarea asistenţei sau acordarea directă de servicii specializate. 
   
 

6.5. Referirea transnaţională a victimelor traficului de persoane   
 

Asistenţa victimelor traficului de persoane este un proces complex care include nu 
numai asistenţa oferită în ţara de origine pentru reintegrarea lor socială. În multe cazuri, 
asistenţa începe din momentul identificării în ţara de destinaţie, continuând cu procesul de 
repatriere, recepţia în ţara de origine şi asistenţa în vederea reintegrării sociale. Toate 
aceste dimensiuni sunt componente importante ale procesului de asistenţă specializată a 
victimelor traficului de persoane, iar succesul intervenţiei depinde de modul în care s-au 
desfăşurat fiecare din componentele de identificare, asistenţă înainte de repatriere, 
repatriere şi asistenţă în vederea reintegrării sociale. 
 

Convenţia Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane, 
precizează faptul că, „fiecare parte va lua măsurile legislative şi alte măsuri necesare 
pentru a stabili programe de repatriere cu participarea instituţiilor naţionale sau 
internaţionale şi a organizaţiilor neguvernamentale implicate.”69 Astfel, aspectele 
privind repatrierea fie a victimelor traficului de persoane, cetăţeni români, fie a victimelor 
cetăţeni străini, reprezintă aspecte extrem de importante, de care instituţiile responsabile în 
domeniu trebuie să ţină cont în programele de asistenţă destinate victimelor traficului de 
persoane. 

În calitatea sa de stat membru U.E., România trebuie să asigure că atât repatrierea 
victimelor traficului de persoane, cetăţeni români, cât şi a victimelor cetăţeni străini, 
identificaţi pe teritoriul României, respectă recomandările convenţiilor internaţionale în 
acest domeniu. 
 

Sfârşitul anului 2007 a însemnat şi încheierea finanţării programelor de asistenţă 
ale misiunii OIM din România pentru victimele traficului de persoane. Programul OIM 
asigura asistenţa la aeroport pentru victimele traficului, fie ele cetăţeni români sau străini, 

                                                 
69 Legea nr.300/2006 pentru ratificarea Convenţia Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de 
fiinţe umane, adoptata la 3 mai 2005, semnată de România la Varşovia la 16 mai 2005 
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cazare într-un centru destinat fie asistenţei în tranzit fie asistenţei de lungă durată, asistenţă 
medicală şi alte servicii de asistenţă oferite de către un ONG local partener. 

În anul 2007, misiunea OIM a asistat 107 de victime (din care 97 sunt cetăţeni 
români, iar 10 cetăţeni ai Republicii Moldova70), asistate în tranzit şi repatriate în ţara de 
origine. Victimele au fost incluse în programul de reintegrare, majoritatea repatriate din 
diferite state membre UE. Unele au beneficiat de un „buget de asistenţă”, iar altele nu au 
primit nici un suport financiar, fiind referite misiunii O.I.M. România fie de către alte 
misiuni O.I.M., de către ONG-uri locale sau de către structuri de combatere sau de către 
ANITP.       
 

O altă componentă importantă în ceea ce priveşte asistenţa victimelor identificate 
pe teritoriul altei ţări o reprezintă activitatea misiunilor şi oficiilor consulare. Astfel, din 
datele oferite de către M.A.E., misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României s-
au confruntat cu diverse forme ale traficului de persoane, cele mai frecvente fiind legate de 
traficul de persoane în scopul exploatării prin muncă, exploatării sexuale, dar şi cu minori 
care traficaţi în scopul exploatării prin cerşetorie. Pentru repatrierea victimelor traficului 
de persoane, misiunile diplomatice şi oficiile consulare au colaborat atât cu misiunile 
O.I.M. din ţările respective, cât şi cu organizaţii neguvernamentale specializate, oferind 
uneori suportul material necesar şi asistenţa consulară în vederea eliberării documentelor 
de identitate necesare repatrierii victimelor71.     
 

Datele statistice oferite de către sistemul naţional centralizat de evidenţă a datelor, 
indică faptul că 88 % din cazuri au fost victime ale traficului extern, marea majoritate a 
ţărilor de destinaţie fiind state membre UE. Dintre acestea, 76% nu au primit asistenţă în 
vederea repatrierii, chiar dacă ar fi avut dreptul. Au fost înregistrate doar 4% din victime 
ca fiind returnate cu sprijinul autorităţilor străine, 3% prin intermediul autorităţilor 
consulare române, 2% de către organizaţii internaţionale, 0.3% de către organizaţii 
neguvernamentale, iar în 4% din cazuri informaţia nu a fost disponibilă. Aceste date indică 
faptul că marea majoritate a victimelor fie nu sunt identificate în ţările de destinaţie, fie nu 
au beneficiat de asistenţă în vederea repatrierii care să le asigure întoarcerea în condiţii de 
siguranţă, pentru a evita revictimizarea acestora şi a nu le expune riscului de a fi chiar 
retraficate. 
   

Aceeaşi Convenţie a Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe 
umane72, precizează în alin.1 şi 2 faptul că: „partea al cărei cetăţean este victima sau în 
care aceasta avea dreptul de şedere cu titlu permanent în momentul intrării pe teritoriul 
părţii primitoare va facilita şi va accepta, ţinând cont de drepturile, securitatea şi 
demnitatea persoanei”, aceeaşi cerinţă fiind aplicabilă şi părţii care returnează victima, 
creând totodată premisele unei cooperări între statele părţi pentru repatrierea şi primirea 
victimelor.  
 
                                                 
70 Aceste victime au fost traficate în Emiratele Arabe Unite, fiind asistate în tranzit.  
71 Sursa: M.A.E.  
72 Art. 16: Repatrierea şi returnarea victimelor, Legea nr.300/2006 pentru ratificarea Convenţia Consiliului 
Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane, adoptata la 3 mai 2005, semnată de România la 
Varşovia la 16 mai 2005. 
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Astfel, pentru respectarea drepturilor persoanei, organizaţiile şi autorităţile 
implicate trebuie să se asigure că repatrierea este voluntară.  

Durata necesară pregătirii repatrierii va depinde de specificul fiecărei ţări, dar şi de 
particularităţile cazului. De cele mai multe ori este nevoie de o perioadă de timp pentru 
procurarea documentelor de călătorie, dar şi pentru restabilirea echilibrului emoţional şi a 
sănătăţii persoanei. În aceeaşi perioadă de pregătire a repatrierii în condiţii de securitate 
vor trebui stabilite tipurile de servicii de care persoana are nevoie la întoarcerea fie în ţara 
de origine sau, în cazul relocării, într-o ţară terţă, ceea ce impune comunicarea şi transferul 
de informaţii între părţi. Acest tip de comunicare trebuie să se facă în condiţii de 
confidenţialitate. Uneori chiar şi acest minim de servicii solicită o perioadă de timp pentru 
care este nevoie de identificarea unui adăpost pentru cazarea temporară a persoanei. 
 

Procesul repatrierii cu respectarea securităţii şi demnităţii persoanei implică mai 
multe etape:  

• asistenţă medicală,  
• adăpost,  
• evaluarea riscului cazului,  
• pregătirea planului de reintegrare,  
• pregătirea persoanei pentru repatriere,  
• ajutor financiar,  
• notificarea părţii privind repatrierea persoanei şi confirmarea din partea 

acesteia pentru preluarea cazului,  
• schimbul de informaţii privind asistenţa primită şi cea ulterioară, 
• pregătirea călătoriei, respectiv itinerar, mod de transportare (în funcţie de 

distanţă, securitatea persoanei şi starea de sănătate), confirmarea sosirii de 
către cealaltă parte, preluarea persoanei şi continuarea procesului de referire 
naţională73. 

 
Dacă este pregătit în avans, procesul repatrierii asigură referirea şi preluarea 

victimei de către autorităţi sau furnizori de servicii, crescând şansele ca aceasta să accepte 
continuarea asistenţei. 

                                                 
73 The IOM Handbook on Direct Assistance for Victims of Trafficking, IOM, Geneva, 2007   
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Capitolul 7 
COOPERAREA INTERINSTITUŢIONALĂ  

 
 

7.1. Cooperarea interinstituţională în domeniul prevenirii traficului de persoane şi 
al asistenţei acordate victimelor acestuia 
 

Un cadru important al cooperării interinstituţionale îl reprezintă Grupul 
interministerial de lucru pentru coordonarea şi evaluarea activităţii de prevenire şi 
combatere a traficului de persoane74. 

În anul 2007 au fost organizate trei întâlniri ale GIL. Prima întâlnire a avut loc în 
luna ianuarie, iar agenda de lucru a cuprins:  

• principalele activităţi desfăşurate de către ANITP în anul 2006,  
• prezentarea activităţilor desfăşurate în domeniul traficului de persoane de către 

instituţiile cu atribuţii specifice, precum şi responsabilităţile acestora în 
domeniu, prevăzute pentru anul 2007 în Planul Naţional de Acţiune 2006-2007 
pentru implementarea Strategiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane 
2006-2010.  

 
Cea de-a doua întâlnire a avut loc în luna mai şi a pus în discuţie următoarele 

aspecte: analiza activităţilor prevăzute de PNA, probleme identificate în cadrul activităţilor 
de monitorizare a asistenţei acordate victimelor, propunerea de constituire a Grupului 
tematic de lucru în domeniul asistenţei victimelor traficului de persoane, precum şi 
identificarea metodelor de cooperare pentru îndeplinirea obiectivelor din PNA. 

 
Cea de-a treia întâlnire a avut loc în luna noiembrie iar agenda de lucru a cuprins 

prezentarea Hotărârii Guvernului nr. 1238/23.10.2007 privind implementarea standardelor 
naţionale specifice pentru serviciile de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de 
persoane, precum şi prezentarea Programului de Interes Naţional privind asistenţa 
victimelor traficului de persoane. 
 

În desfăşurarea întâlnirilor GIL au fost analizate planurile naţionale de acţiune ale 
IGPR, IGPF, IGJR, ANES, ANPDC, MAp. S-a concluzionat faptul că acestea sunt în 
concordanţă cu cel al ANITP şi prezintă măsuri de acţiune comune privind instruirea 
specialiştilor în domeniul traficului de persoane, prevenirea şi combaterea traficului de 
persoane, protecţia copiilor şi combaterea discriminării.  
 

În vederea unei abordări complexe a fenomenului traficului de persoane, atât din 
perspectiva prevenirii cât şi a asistenţei acordate victimelor acestuia, Agenţia Naţională 

                                                 
74 Potrivit  HG. nr. 299/2003, Grupul interministerial are în componenţă reprezentanţi ai Ministerului 
Administraţiei şi Internelor, Ministerului Public, Ministerului de Justiţie, Ministerului Muncii, Solidarităţii 
Sociale şi Familiei, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Educaţiei şi Cercetării, Ministerului 
Sănătăţii, Ministerului Culturii şi Cultelor, organizaţiilor neguvernamentale şi organizaţiilor internaţionale. 
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împotriva Traficului de Persoane, prin intermediul centrelor regionale, a încheiat, în anul 
2007, un număr de 218 protocoale de colaborare, planuri de cooperare şi convenţii de 
parteneriat, cu: 

• direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului,  
• inspectoratele şcolare judeţene,  
• agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă,  
• inspectoratele judeţene de poliţie,  
• inspectoratele judeţene de jandarmi,  
• direcţiile poliţiei de frontieră,  
• brigăzile de combatere a criminalităţii organizate, 
• organizaţii neguvernamentale. 
Astfel, în următoarele judeţe au fost semnate parteneriate: Alba Iulia (1), Bacău 

(19), Braşov (36), Bucureşti (14), Cluj (4), Constanţa (4), Craiova (12), Galaţi (24), Iaşi 
(19), Piteşti (7), Ploieşti (25), Suceava (18), Timişoara (15), Oradea (11), Târgu - Mureş 
(9). 
 

ANITP a realizat o analiză privind existenţa şi funcţionarea echipelor 
interinstituţionale antitrafic de la nivelul fiecărui judeţ. În urma acestei analize a rezultat 
faptul că aceste echipe, constituite ca urmare a diferitelor proiecte derulate anterior 
înfiinţării ANITP, nu mai erau funcţionale. Ca urmare, prin intermediul Centrelor 
Regionale ale ANITP, echipele interinstituţionale antitrafic regionale au fost reorganizate 
în fiecare judeţ, urmând a fi coordonate de către acestea. 

Echipele au, în general, următoarea structură/ reprezentare instituţională: Instituţia 
Prefectului, Poliţia Transporturi, Inspectoratul  Judeţean de Poliţie, Inspectoratul Judeţean 
de Jandarmi, Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră, Direcţia de asistenţă 
comunitară, SPCEEPS, Autoritatea de Sănătate Publică judeţeană, Serviciul de Probaţiune, 
Parchet, Tribunal, DIICOT, DGASPC, Inspectoratul Şcolar Judeţean, AJOFM, SCCO, 
constituirea lor formală realizându-se pe baza unor convenţii de parteneriat. 

Monitorizarea activităţilor şi a rezultatelor echipelor interinstituţionale se 
realizează de către un raportor judeţean, desemnat din cadrul Instituţiei Prefectului. Până 
în prezent s-au centralizat 7 astfel de rapoarte realizate de către raportorii judeţeni. La 
nivelul întregii ţări au avut loc, de la constituirea acestor echipe, 51 de întâlniri sub 
coordonarea centrelor regionale ale ANITP 
 
 Au fost iniţiate negocieri cu 13 firme şi asociaţii din domeniul turismului, în 
vederea încheierii protocoalelor de parteneriat şi derulării unor campanii de sensibilizare şi 
conştientizare cu privire la implicaţiile fenomenului traficului de persoane asupra 
victimelor acestuia. Dintre acestea, a răspuns favorabil doar S.C. Atlassib SRL, cu care   
s-a încheiat un protocol de colaborare, pe baza căruia s-au desfăşurat activităţi de 
prevenire. Totodată, cu sprijinul firmei Atlassib, au fost repatriate mai multe victime din 
Spania şi Italia.  

 
Au fost implementate sau sunt în curs de implementare un număr de 5 proiecte 

comune cu organizaţii neguvernamentale (Caritas, Conexiuni Deva, OIM, 
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EURODEMOS, SCOP Timişoara), activitatea de atragere de noi parteneri în domeniul 
traficului de persoane având caracter continuu. 
 
 
7.2. Formarea profesioniştilor în domeniul cooperării interinstituţionale 

 
ANITP a elaborat teme specifice pentru formarea iniţială a specialiştilor care 

alcătuiesc echipele interinstituţionale, pentru sprijinirea consiliilor judeţene în realizarea 
acestei activităţi. Temele ce vor fi abordate sunt:  

• traficul de persoane - aspecte introductive, 
• victimele traficului de persoane - perspectivă psiho-socială, 
• intervenţia şi asistenţa victimelor traficului de persoane. 
Temele propuse urmează a fi structurate în forma sesiunilor de formare iniţială ce 

vor fi furnizate fiecărei echipe interinstituţionale judeţene de către specialiştii centrelor 
regionale împotriva traficului de persoane. 
 

Pentru sensibilizarea şi conştientizarea efectelor şi caracteristicilor fenomenului 
traficului de persoane, specialiştii centrelor regionale ale ANITP au organizat şi susţinut 
un număr de 53 de sesiuni de instruire a specialiştilor care intră în contact cu 
victimele/potenţialele victime ale traficului de persoane. Au fost instruiţi la nivelul întregii 
ţări 392 de cadre medicale, 16 poliţişti comunitari, 11 avocaţi, 143 consilieri 
educaţionali şi psihologi şcolari, 210 cadre şcolare, 311 poliţişti de proximitate, 3 
inspectori de muncă, 2 consilieri prefectură, 24 jandarmi şi 183 de asistenţi sociali. 
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Capitolul 8 
REFLECTAREA FENOMENULUI ÎN MASS-MEDIA 
 
 

În anul 2007, o atenţie specială a fost acordată monitorizării modului în care 
problematica traficului de persoane este percepută şi prezentată de presa scrisă şi audio-
vizuală, precum şi modului în care această problematică este receptată de către opinia 
publică. 

Această analiză nu face referire la publicaţiile profesionale, semestriale şi anuale, 
broşurile, ghidurile, pliantele şi alte materiale cu impact mediatic, care au avut ca scop 
informarea populaţiei în vederea prevenirii riscurilor de victimizare. Analiza se bazează pe 
materialele preluate şi difuzate de media şi centralizate prin monitorizarea mai multor 
publicaţii, cum sunt: 

• cotidienele de informare şi opinie: Adevărul, Cotidianul, Cronica Română, 
Curierul Naţional, Curentul, Jurnalul Naţional, Evenimentul Zilei, România 
Liberă, Gardianul, Gândul, Ziua, Realitatea Românească, Ultima Oră,  

• publicaţii de opinie politică: Azi,  
• reviste specializate pe tematici diverse: Pentru Patrie,  
• tabloide: Can-Can, Libertatea, Atac, Click. 

 
Astfel, în 2007 fenomenul traficului de persoane a cunoscut cel puţin 460 de 

prezenţe mediatice. 24 publicaţii din presa centrală (Adevărul, Realitatea Românească, 
România liberă, Ziua, Cotidianul, Atac, Curentul, Evenimentul Zilei, Gardianul, 
Libertatea, Gândul, Cronica Română, Jurnalul Naţional, Curierul Naţional, Azi, 7 Plus, 
Ultima oră, Ziarul, Click, Can-Can, Top Business, Play Boy, Pentru Patrie, Poliţia 
Română), 11 din presa teritorială şi locală (Eveniment - Moldova, Hunedoreanul, Ziua de 
Vest, Şansa Buzoiană, Frontal de Buzău, Viaţa Buzăului, Gazeta de Prahova, Prahova, 
Amprenta - Buzău, Monitorul de Neamţ, Ieşeanul) şi cinci agenţii de presă (Rompress, 
Mediafax, Reuters, Prompt Media, Amos News) au găzduit materiale (interviuri, anchete, 
ştiri, fotografii etc.) referitoare la traficul de persoane. Dintre acestea, 429 au apărut în 
presa centrală, iar 31 în presa locală. 

 
Subiectele intens mediatizate s-au referit la: 
• prinderea traficanţilor şi anihilarea reţelelor de traficanţi, precum şi la eforturile 

autorităţilor pentru controlul fenomenului (202),  
• exploatarea sexuală a femeilor şi copiilor români - articole preluate din presa 

din Marea Britanie (28),  
• mediatizarea cazurilor de trafic pentru muncă forţată din Cehia şi Spania (cel 

puţin 17), experienţele victimelor (24),  
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• colaborări interinstituţionale de nivel internaţional, între ANITP şi 
instituţii/organizaţii cu responsabilităţi în controlul şi combaterea traficului de 
persoane şi trimiterea traficanţilor în judecată (câte 18),  

• statistici despre fenomenul traficului de persoane în România (20). 
 

În presa audio-vizuală, fenomenul traficului de persoane a cunoscut cel puţin 127 
de  apariţii. Din totalul materialelor:  

• 64 au fost transmise de posturile TV centrale (Prima TV, Pro TV, Antena1, 
Realitatea TV, TVR 1, Antena3, B1 TV),  

• 60 de posturile de radio centrale (Europa FM, Info Pro, Radio România 
Actualităţi, BBC, Radio Total), 

• 3 de televiziunile din Marea Britanie (Chanel 4), Italia (TG 24) şi Spania (New 
Atlantis). 

 
Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane a înregistrat un număr de cel 

puţin 179 apariţii mediatice (108 în presa scrisă centrală, 44 în cea audio-vizuală centrală 
şi 37 în presa scrisă locală). Subiectele intens mediatizate referitoare la activitatea ANITP 
au fost:  

• numărul de telefon al serviciului info-line (14 apariţii), în cotidienele: Jurnalul 
Naţional (3), Libertatea (4) şi  Evenimentul Zilei (7), 

• operaţionalizarea centrelor regionale şi statisticile publicate de ANITP (21), 
• campania de prevenire a traficului de persoane desfăşurată în parteneriat cu 

Marea Britanie şi OIM (9), celelalte făcând referire la campania „Ai grijă, tu 
plăteşti!” (14), 

• colaborarea pe plan internaţional,  
• proiectul „Coordonarea victimelor în procesul penal”, implementat cu sprijinul 

ambasadei SUA la Bucureşti,  
• lansarea campaniei „Fereşte-te de ocazii, perfecte cu locuri de muncă perfecte” 

(17). 
 

Preşedintele ANITP a acordat un număr de 13 interviuri pentru presa scrisă şi 
audio-vizuală din ţară (Evenimentul Zilei, TVR 1, Prima TV, N 24, revista „Play Boy”, 
revista „Pentru Patrie”, revista „Dilema veche”, Radio România Actualităţi, Realitatea Tv, 
Radio România Cultural, Radio Total şi Antena 2, pagina de internet antitrafic). În 
desfăşurarea acestor interviuri s-a remarcat interesul presei pentru cauzele traficului de 
persoane, pentru activităţile ANITP orientate către diminuarea numărului de victime 
recrutate cu scopul obligării la practicarea prostituţiei în ţările Uniunii Europene, precum 
şi interesul pentru calitatea asistenţei acordată victimelor de către instituţiile specializate 
ale statului şi organizaţiile neguvernamentale. De asemenea, preşedintele ANITP a 
prezentat statistici privind victimele traficului de persoane, cazuri concrete de persoane 
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traficate, precum şi implicaţiile şi consecinţele acestui fenomen la nivel individual şi 
social.  
 

În desfăşurarea interviurilor acordate mass-mediei din străinătate de către 
preşedintele ANITP (posturile de televiziune Chanel 4 - Marea Britanie, News Atlantic - 
Spania, Rai Due şi TG 24 - Italia) s-a observat preocuparea jurnaliştilor pentru evoluţia 
fenomenului traficului de persoane, din perspectiva aderării României la Uniunea 
Europeană, a tendinţei de transformare a României din ţară-sursă şi de tranzit în ţară de 
destinaţie pentru traficul de persoane, precum şi pentru rolul Agenţiei Naţionale Împotriva 
Traficului de Persoane în acest context. 
 

Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane, Ambasada Marii Britanii la 
Bucureşti şi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie au organizat, în data de 11 aprilie 
2007, o conferinţă de presă cu ocazia încheierii campaniei de informare „Tu contezi, nu 
promisiunile!”. Preşedintele ANITP a prezentat evoluţia fenomenului traficului de 
persoane în anul 2006, statistici privind victimele traficului de persoane şi monitorizarea 
asistenţei acestora, activităţile de prevenire a traficului de persoane întreprinse în 
colaborare cu partenerii acestei campanii.  

Ambasadorul Marii Britanii la Bucureşti a apreciat efortul autorităţilor române în 
domeniul prevenirii traficului de persoane, prin înfiinţarea ANITP De asemenea, discursul 
reprezentantului OIM România s-a situat în acelaşi registru pozitiv privind efortul 
autorităţilor române în domeniul prevenirii şi asistenţei victimelor traficului de persoane. 
Au fost publicate articole în: Adevărul, Gândul, Realitatea Românească, Atac, România 
Liberă, Cotidianul şi au fost transmise ştiri de posturile de radio Europa FM şi Radio 
România Actualităţi şi de posturile tv Prima TV şi TVR 1.  
 

În data de 24 aprilie 2007, Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane şi 
AIDRom au organizat o masă rotundă cu tema: “Traficul de fiinţe umane ca fenomen 
social - Responsabilitate colectivă”. Au participat specialişti ai organizaţiilor CARITAS 
Bucureşti, ADPARE România şi ai ANITP, precum şi reprezentanţi ai mass-media. 
Reprezentanţii Agenţiei au accentuat importanţa mediatizării cazurilor unor victime ale 
traficului de persoane, în contextul respectării demnităţii şi drepturilor lor fundamentale. 
Specialişti din organizaţii neguvernamentale au atras atenţia asupra faptului că acest tip de 
mediatizare are implicaţii variate asupra victimelor ce primesc asistenţă şi, prin urmare, 
este nevoie de un parteneriat autentic între specialişti şi jurnalişti. În urma acestei întâlniri 
au fost publicate articole în Atac şi Curentul. 
                

În data de 12 iulie 2007, ANITP a lansat a doua campanie de prevenire a traficului 
de persoane, intitulată <<Fereşte-te de ocazii „perfecte”, cu locuri de muncă 
„perfecte”!>>, mediatizată atât la nivelul presei audio-vizuale centrale (Rompres, 
Mediafax, Gândul, Compact Info) cât şi în presa scrisă locală din Bihor, Constanţa, Dolj, 
cu un număr de 14 apariţii. Astfel, se observă interesul mass-mediei centrale şi locale 
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pentru sensibilizarea populaţiei vulnerabile la riscurile plecării la muncă în străinătate, fără 
contract de muncă legal, pe baza promisiunilor şi a „poveştilor de succes” ale 
cunoştinţelor.  
 

În data de 2 octombrie 2007, ANITP, în colaborare cu Asociaţia Caritas Bucureşti, 
au organizat forumul public cu tema „Consecinţele legalizării industriei sexului în 
România - modele alternative”, la care au participat reprezentanţi ai Departamentului de 
Stat al SUA, ai diferitelor instituţii publice şi organizaţii neguvernamentale din ţară şi 
străinătate, ai bisericii ortodoxe şi bisericii catolice. Reprezentanţii organizaţiilor 
neguvernamentale şi cei ai instituţiilor de aplicare a legii au promovat argumente pro şi 
contra legalizării prostituţiei, potrivit politicilor  instituţionale şi organizaţionale pe care le 
implementează. Reprezentanţii celor două biserici au avut o poziţie unitară în privinţa 
legalizării prostituţiei, prezentând argumente de ordin moral şi religios. Evenimentul a fost 
mediatizat prin publicarea de articole în presa scrisă (România Liberă, Gândul, Cotidianul, 
Evenimentul Zilei) şi prin difuzarea de ştiri la Radio Total. 
             

În data de 18 octombrie 2007, Agenţia a organizat o conferinţă de presă, prilejuită 
de „Ziua europeană de luptă împotriva traficului de persoane”. Preşedintele ANITP a 
vorbit despre evoluţia politicilor de prevenire a traficului de persoane şi a monitorizării 
asistenţei acordate victimelor. Au fost prezentate activităţile de nivel central şi local ale 
centrelor regionale ale Agenţiei. Evenimentul a fost mediatizat în presa centrală 
(Evenimentul Zilei) şi locală (Redeşteptarea, Timişoara on-line, Ultima Oră, Ziua  de Vest, 
Info Tv Arad). 
 

În data de 20 noiembrie 2007, Agenţia, în colaborare cu ANPDC şi Salvaţi Copiii - 
România, a organizat conferinţa de presă intitulată „Copiii vorbesc despre: riscurile de a fi 
traficat şi mecanisme de protecţie în sud-estul Europei”. Preşedintele ANITP a prezentat 
statistici conţinând date despre numărul de victime-copii, consecinţele complexe ale 
victimizării asupra copiilor, în contextul acordării asistenţei specializate şi, de asemenea, 
rolul cooperării dintre organizaţiile neguvernamentale şi ANITP Evenimentul a fost 
mediatizat de presa audio-vizuală (Prima TV, Pro TV, Tvr 1) şi de presa scrisă (Cronica 
Română).  
             

În perioada 1 ianuarie-6 decembrie 2007, site-ul Agenţiei, www.anitp.mai.gov.ro,  
a fost vizualizat de 23.464 de ori. Dintre acestea, cele mai multe vizualizări au fost pe 
pagina de angajări (6444), structura Agenţiei (1293), conducerea Agenţiei (1042), 
informaţiile privind traficul de persoane (1241). 
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Capitolul 9 
COOPERARE INTERNAŢIONALĂ ÎN DOMENIUL PREVENIRII 
TRAFICULUI DE PERSOANE, AL ASISTENŢEI ŞI PROTECŢIEI 
VICTIMELOR ACESTUIA 

 
 

Cunoscut fiind caracterul transnaţional al fenomenului traficului de persoane, în 
anul 2007, instituţiile române cu atribuţii în domeniu au continuat şi intensificat acţiunile 
de cooperare internaţională iniţiate în anul anterior, stabilind totodată baza pentru o 
colaborare mai strânsă cu ţările din regiunea de sud-est a Europei, în special cu statele 
vecine - Bulgaria, Ungaria şi Moldova, precum şi cu statele membre UE şi non-UE. 

 
 

9.1. Afaceri europene 
 

Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane a intensificat cooperarea cu 
principalele state de destinaţie pentru victimele române ale traficului de persoane. S-au  
stabilit contacte de lucru cu autorităţile din: Marea Britanie (GLA, SOCA, UKHTC, 
CEOP), Republica Cehă (Ministerul de Interne), Austria (Centrul de Criză – Viena), 
Franţa (OCRTEH), Olanda (KLPD, Centrul de expertiză pe trafic de persoane şi migraţie 
ilegală), Portugalia; de asemenea, s-au stabilit contacte cu organizaţii neguvernamentale 
din: Belgia (Payoke, ECPAT), Marea Britanie (NSPCC), Italia (On the Road, Spirit 
românesc),  Republica Elenă (organizaţia Antigone), Franţa (SOS Femmes), Danemarca 
(Union Soroptimist International, Stop Trafficking).  

 
Colaborarea cu Marea Britanie s-a concretizat prin Campania de Informare pentru 

Prevenirea Traficului de Persoane în Marea Britanie „Tu contezi, nu promisiunile”, 
proiect finanţat de Foreign & Commonwealth Office al Marii Britanii, prin UKHTC, 
desfăşurat în primul trimestru al anului 2007.  
 

La solicitarea Agenţiei, autorităţile ungare şi bulgare au sprijinit efortul României 
de reducere a fenomenului traficului de persoane, în cadrul campaniei „Ai grijă, TU 
plăteşti!”, prin afişarea şi distribuirea materialelor informative la punctele de trecere a 
frontierei.  
 

De asemenea, au fost stabilite contacte de lucru şi s-au transmis invitaţii către 
Comisia bulgară anti-trafic şi către Ministerul de Justiţie şi de aplicare a legii din Ungaria 
în scopul organizării unei reuniuni pentru realizarea unui schimb de bune practici şi 
discutarea unor modalităţi de cooperare bilaterală în domeniul prevenirii traficului de 
persoane şi asistenţei acordate victimelor.  
 

Specialiştii Agenţiei au asigurat participarea la activităţi ale structurilor Uniunii 
Europene în domeniul luptei împotriva traficului de persoane, dintre care menţionăm 
reuniunea Comitetului pentru Articolul 36 (CATS) al Consiliului UE din luna martie 2007, 
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audierea publică din Parlamentul European privind modul în care UE poate îmbunătăţi 
lupta împotriva traficului de persoane (Bruxelles, 12 iunie 2007), participarea la conferinţa 
“Trafficking in Human Beings and Gender” organizată de către preşedinţia portugheză a 
Consiliului Uniunii Europene - Comisia pentru cetăţenie şi egalitate de gen (Portugalia, 8-
9 octombrie 2007).  
 

De asemenea, s-a remarcat prezenţa activă la o serie de acţiuni organizate de statele 
membre ale Uniunii Europene, ocazii în care s-au stabilit contacte de lucru utile şi au fost 
promovate eforturile României pentru prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane 
şi asistenţa victimelor acestuia. 

În domeniul prevenirii traficului de persoane evidenţiem participarea 
reprezentanţilor ANITP la: 

• vizita de studiu privind sistemul de prevenire şi combatere a traficului de 
persoane în Marea Britanie, organizată de UKHTC şi Biroul din România al Proiectului 
REFLEX (26-30 martie 2007); 

• conferinţa privind turiştii sexuali, organizată de Poliţia federală belgiană şi 
organizaţia ECPAT - Bruxelles/Belgia; 

• conferinţa Wilton Park „Human Trafficking: How best to stem the flow?” (Marea 
Britanie); 

• prima conferinţă naţională a UKHTC; 
• seminarul internaţional organizat la Bucureşti de CEOP; 
• conferinţa de încheiere a proiectului „The situation analysis of the good practice 

in the field of the hearing of child victims of maltreatment in order to establish a European 
cooperation between the police and the legal system”, implementat de organizaţia La Voix 
de l’Enfant din Franţa.  
 

În urma unei vizite de documentare în Republica Cehă a doi reprezentanţi ai 
ANITP, a fost iniţiată colaborarea cu omologii din Ministerul de Interne ceh şi a fost 
finalizat mecanismul naţional român de identificare şi referire a victimelor. 
 

La invitaţia Centrului de informare şi documentare ANTIGONE cu privire la 
rasism, ecologie, pace şi non-violenţă din Grecia, un reprezentant ANITP a luat parte, în 
calitate de trainer, la reuniunea experţilor din cadrul proiectului “Training and Awareness-
Raising of Law Enforcement Officers on the Problems of Victims of Trafficking" 
implementat de către organizaţia menţionată. 

 
Au fost primite la sediul Agenţiei numeroase vizite ale reprezentanţilor unor 

organizaţii cu responsabilităţi în domeniul traficului de persoane din alte state, şi anume: 
experţi ai UKHTC (în cadrul campaniei de prevenire „Tu contezi, nu promisiunile!”), 
ofiţeri de legătură ai Germaniei şi Spaniei, reprezentanţi ai Ambasadelor Olandei şi 
Belgiei, un procuror specializat în domeniul traficului de persoane din Olanda, delegaţii 
formate din membri ai organizaţiei neguvernamentale On the Road şi delegaţia asociaţiei 
Spirit românesc din Italia, Uniunea Soroptimist - Danemarca şi Stop Trafficking – 
Danemarca, asistentul tehnic regional francez, magistraţi din Franţa, reprezentantul 
Centrului de protecţie a copilului împotriva exploatării online (CEOP) din Marea Britanie.  
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Au fost transmise statisticile şi datele solicitate şi au avut loc schimburi de 

informaţii cu reprezentanţi ai Belgiei, Cehiei, Greciei, Germaniei, Portugaliei, Spaniei, 
Olandei, Suediei, Italiei, Marii Britanii şi Austriei. Reprezentanţii ANITP au realizat un 
schimb de informaţii şi au acordat sprijin în urma solicitării primite din partea Direcţiei 
Centrale de Investigaţii, Cercetări şi Analiza Informaţiei– Serviciul Străini şi Frontiere din 
Portugalia, au asigurat un schimb de mesaje cu reprezentanţii organizaţiei SOS Femme din 
Franţa referitor la obţinerea documentelor de identitate pentru o victimă de origine 
română, au efectuat schimburi de informaţii cu UKHTC cu privire la victime de origine 
română identificate de poliţia britanică şi au realizat un schimb de informaţii cu 
reprezentanţii NSPCC în scopul repatrierii unor victime române.  
 
 
9.2. Activitatea de atragere a fondurilor externe nerambursabile  

 
Propunerea de proiect a ANITP - PHARE 2006-018-147.05.01, Facilitatea de 

Acţiuni Speciale, „Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale a agenţiilor implicate în 
prevenirea traficului de persoane în conformitate cu standardele europene şi cele mai 
bune practici actuale” - a fost aprobată de către Reprezentanţa Comisiei Europene în 
România în luna noiembrie 2007. Obiectivul general al proiectului este acela de a reduce 
dimensiunile fenomenului traficului de persoane la nivel naţional şi regional, prin 
demersuri de prevenire şi prin îmbunătăţirea sistemului integrat de asistenţă şi reintegrare 
socială a victimelor.  
 

Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni, cu un bugetul total de 
1.063.000 €, din care 798.000 - contribuţie Phare şi 265.000 - cofinanţarea naţională, 
pentru cele două componente: investiţii şi înfrăţire instituţională. Obiectivele specifice ale 
proiectului au în vedere: 

• operaţionalizarea Centrului de Cercetare şi Informare Publică din cadrul ANITP, în 
vederea realizării de studii şi cercetări în domeniul traficului de persoane, 

• eficientizarea măsurilor de prevenire şi creşterea gradului de conştientizare la nivel 
naţional cu privire la situaţiile de risc de victimizare, 

• creşterea capacităţii de intervenţie a actorilor implicaţi în identificarea, referirea şi 
asistenţa victimelor traficului de persoane. 
 
Proiectul iniţiat de ANITP cu titlul Reducerea numărului de victime din România 

şi Bulgaria traficate în Spania şi Italia promovat în luna iulie 2007 în cadrul 
Programului Prevenirea şi combaterea criminalităţii (Prevention of and fight against 
crime) al Comisiei Europene a fost aprobat în luna noiembrie 2007. Dintre obiectivele 
specifice menţionăm:  

• promovarea cooperării şi coordonării între ţările de origine şi destinaţie din UE de-
a lungul rutelor de trafic; 

• creşterea conştientizării privind riscurile traficului de către cetăţenii din ţările de 
origine ale UE, mai ales cei care trăiesc în comunităţile române şi bulgare din Italia 

 110



şi Spania şi cei care trăiesc în regiunile cu risc ridicat de trafic, aşa cum sunt ele 
identificate de către autorităţile române şi bulgare; 

• creşterea conştientizării asupra existenţei traficului de persoane şi a drepturilor 
victimelor de către cetăţenii ţărilor de destinaţie; 

• dezvoltarea şi promovarea de bune practici în domeniul prevenirii şi asistenţei 
victimelor traficului de persoane. 

 
Pentru implementarea proiectului au fost încheiate parteneriate cu Direcţia 

Generală de Poliţie şi Garda Civilă (Spania), Comisia Naţională Anti-trafic din Bulgaria, 
Departamentul pentru Drepturi şi Egalitate a Şanselor (Italia) şi Centrul privind Traficul de 
Persoane din Marea Britanie (UKHTC). 

Cu un buget total de 431.638 €, din care cofinanţarea naţională este de 130.000 €, 
proiectul va fi implementat pe o perioadă de 20 de luni. 
 

În cadrul aceluiaşi program au fost semnate declaraţii de parteneriat cu: 
• Departamentul pentru Drepturi şi Egalitate a Şanselor – Italia, pentru proiectul 

Acţiune transnaţională a tuturor  celor implicaţi în combaterea  traficului de fiinţe 
umane în scopul exploatării prin muncă. Identificarea şi protecţia victimelor 
(aprobat); 

• Departamentul pentru Drepturi şi Egalitate a Şanselor – Italia, pentru proiectul 
Dezvoltarea unui mecanism transnaţional de referire a victimelor traficului de 
persoane între ţările de origine şi cele de destinaţie (aprobat); 

• Serviciul de Poliţie al Irlandei de Nord, Elaborarea unei abordări a fenomenului 
de trafic de persoane din perspective victimei şi creşterea conştientizării publicului 
asupra aspectelor implicate; 

• Centrul privind Traficul de Persoane din Marea Britanie (UKHTC), Sistem 
transnaţional de colectare şi administrare a datelor privind traficul de persoane; 

• Ministerul Justiţiei din Polonia, Reţea de servicii de asistenţă pentru victime ale 
infracţiunilor (aprobat). 

 
De asemenea, a existat o colaborare fructuoasă cu Olanda, unul dintre importantele 

state de destinaţie pentru victimele traficului de persoane de cetăţenie română. Astfel, 
Ministerul de Afaceri Externe al Regatului Ţărilor de Jos a aprobat fişa de proiect a 
ANITP intitulată Îmbunătăţirea calităţii asistenţei şi serviciilor de protecţie acordate 
femeilor victime ale traficului de persoane şi eficientizarea măsurilor de prevenire 
împotriva traficului de femei. Implementarea proiectului, cu un buget total de 173.315 
euro, în parteneriat cu Agenţia Naţională de Poliţie din Olanda şi Ministerul Justiţiei din 
Olanda a debutat în luna aprilie 2007, având termen de finalizare luna martie 2008. Prima 
componentă a proiectului al cărei obiectiv este acordarea de asistenţă tehnică  pentru 
realizarea Planului Naţional de Acţiune 2008-2010 a fost finalizată, fiind respectate atât 
planificarea cât şi bugetul, iar în luna septembrie a avut loc Reuniunea Comitetului de 
Conducere. În luna noiembrie 2007 a început implementarea celei de-a doua componente, 
având ca obiectiv realizarea Ghidului de implementare a standardelor de asistenţă 
acordată victimelor traficului de persoane.  
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Rezultatele acestui proiect vor fi de asemenea folosite în implementarea proiectului 
Creşterea gradului de implicare a autorităţilor  locale în combaterea traficului de 
persoane care a fost aprobat pentru finanţare de către Agenţia de Cooperare Internaţională 
Olandeză (EVD), în cadrul programului MATRA 2007.  Bugetul total este de 400.000 €, 
iar dintre obiectivele specifice menţionăm: 

• îmbunătăţirea cooperării la nivel local, naţional şi regional între furnizorii de 
asistenţă locali, actorii implicaţi în prevenirea fenomenului de trafic şi autorităţile 
locale;  

• instruirea personalului care furnizează asistenţă victimelor adulte ale  traficului de 
persoane din cadrul Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului care vor fi selectate pentru implementarea acestui proiect.  

 
Proiectul va intra în faza de implementare începând cu luna septembrie 2008. 

 
În cursul anului 2007, Agenţia s-a constituit ca partener în implementarea 

proiectului Protecţia victimelor – între lege şi practică, iniţiat de fundaţia Conexiuni – 
Deva şi finanţat de Ambasada Olandei prin programul MATRA KAP. Rezultatele 
proiectului au constat în crearea unei reţele regionale multidisciplinare de profesionişti 
care intră în contact cu victimele traficului. De asemenea, a fost elaborat şi diseminat un 
ghid referitor la drepturile victimelor.  
 

 
 

9.3. Cooperarea cu statele non-UE şi organizaţiile internaţionale 
 

Ca şi în anul precedent, s-a urmărit întărirea dialogului cu ţările de pe traseele de 
traficare. Astfel, au fost organizate întâlniri cu reprezentanţii Norvegiei, Turciei şi 
Croaţiei. Acestea au avut ca scop schimbul de informaţii, de mijloace practice de 
colaborare şi analiza oportunităţilor de dezvoltare a unor proiecte comune în domeniul 
prevenirii traficului de persoane.  
 

Pentru informarea reciprocă în domeniul luptei împotriva traficului de persoane, 
Agenţia a menţinut colaborarea cu Republica Moldova. Astfel, s-a asigurat participarea la 
conferinţa privind „Integrarea serviciilor de protecţie şi asistenţă pentru victimele 
traficului de fiinţe umane în sistemul protecţiei sociale de stat” şi la seminarul 
Campania regională de informare, prevenire şi combatere a traficului de femei din cadrul 
proiectului „Parteneriat public-privat România – Republica Moldova” – modulul 2 
(Republica Moldova). 
 

Statele Unite ale Americii au continuat să fie un partener de încredere al Agenţiei. 
În perioada de referinţă, Agenţia a primit mai multe vizite ale reprezentanţilor Ambasadei 
SUA la Bucureşti, care au avut ca scop informarea cu privire la activităţile dezvoltate de 
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ANITP, cum ar fi: baza naţională de date, lansarea campaniei naţionale de prevenire sau 
programul „Coordonarea Victimelor-Martori în Procesul Penal”75. 
 

Cu sprijinul Ambasadei SUA la Bucureşti, a fost efectuată o vizită de studiu în 
Statele Unite ale Americii în vederea analizării modului în care programul „Coordonarea 
Victimelor-Martori în Procesul Penal” este implementat şi cum poate fi acesta adaptat 
pentru România. 
 

Un studiu internaţional finanţat76 de USAID şi OIM privind sistemele de 
coordonare a victimelor-martori prezintă proiectul realizat de România ca singurul model 
de bune-practici din regiune, fiindu-i consacrată un capitol special. Proiectul este analizat 
în comparaţie cu experienţa americană şi văzut ca soluţie pentru situaţia victimelor în 
ţările din regiune. Autorul studiului consideră că “autorităţile din Bosnia-Herţegovina ar 
trebui să solicite sprijinul experţilor americani pe problemele de victimă/martor, iar pe 
plan regional, având exemplul colegilor din România, să se organizeze vizite reciproce de 
studiu pentru schimbul de experienţă şi practici în domeniu”.  
 

O atenţie deosebită a fost acordată de Agenţie colaborării cu trupele americane 
staţionate la baza militară M. Kogălniceanu în domeniul prevenirii traficului de 
persoane şi identificării victimelor acestuia. Pentru aceasta, încă din luna iulie 2007, cu 
sprijinul Ambasadei SUA la Bucureşti, conducerea Agenţiei a avut o întâlnire cu şeful 
acestor trupe, pentru a discuta, de principiu, coordonatele viitoarei colaborări. Urmare a 
acestei întâlniri, s-a convenit transmiterea către trupele americane a unor materiale 
informative privind traficul de fiinţe umane în România, conţinând inclusiv declaraţii ale 
victimelor, în scopul conştientizării şi sensibilizării cu privire la acest fenomen, precum şi 
punerea la dispoziţia  personalului militar a unei liste conţinând localuri cu privire la care 
există suspiciunea că ar avea loc activităţi ilicite, în special trafic de persoane. Prin 
includerea BCCO Constanţa între parteneri, alături de Centrul Regional Constanţa şi 
militarii americani, colaborarea s-a extins. În anul 2007 au fost organizate 3 astfel de 
întâlniri între parteneri.  
 

În vederea întăririi dialogului în regiunea Europei de Sud-Est, Statele Unite ale 
Americii au organizat o reuniune internaţională regională pe tema colaborării 
transfrontaliere în domeniul combaterii traficului de persoane, migraţiei ilegale şi a 
traficului de droguri, care a avut loc în Grecia, unde reprezentanţii Agenţiei au stabilit 
contacte de lucru valoroase.  
 

Totodată, pentru intensificarea transferului de experienţă, doi reprezentanţi ai 
Agenţiei au participat la vizitele de studiu din cadrul Programului Vizitatorilor 
Internaţionali al Departamentului de Stat al SUA.  

                                                 
75Pentru o prezentare completă a programului, a se consulta Capitolul 5. Combaterea traficului de 
persoane 
76“A comparison of Witness Protection Programs: Bosnia and Herzegovina & The United States of America 
– To Develop a Victim Witness Coordination System for Victims of Trafficking in Bosnia and 
Herzegovina”, Susan Stamper, august 2007 – un studiu finanţat de USAID şi Misiunea OIM din Bosnia-
Herţegovina. 
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În perioada de referinţă, experţii Agenţiei au participat la 33 întâlniri şi reuniuni 

internaţionale în cadrul programelor desfăşurate de organizaţiile internaţionale cu atribuţii 
în domeniul traficului de persoane, având ca obiectiv stabilirea de noi contacte şi 
dezvoltarea de parteneriate în domeniul prevenirii traficului de persoane şi acordării 
asistenţei victimelor acestuia.  
 

În continuarea cooperării cu Organizaţia Naţiunilor Unite, Agenţia a fost 
reprezentată la cea de-a 16-a sesiune a Comisiei ONU privind Prevenirea Criminalităţii şi 
Justiţia Penală, Austria, care a avut loc la Viena. În urma acestei reuniuni au fost 
continuate demersurile pentru obţinerea unor soluţii de finanţare a Programului Comun de 
Acţiune al Guvernului României şi UNODC pentru consolidarea statului de drept în 
România.  
 

Agenţia a fost reprezentată la Conferinţa Comună a UNODC – Procesul Budapesta 
şi BSEC privind problematica traficului de fiinţe umane în regiunea Mării Negre (Turcia), 
unde au fost emise recomandări privind, printre altele, întărirea cooperării regionale în 
domeniul colectării datelor privind traficul de persoane, promovarea, în regiunea Mării 
Negre, a mecanismului transnaţional de identificare şi referire dezvoltat de ICMPD şi 
utilizarea bunelor practici ale ţărilor participante la program, ca bază pentru crearea unui 
mecanism similar în zonă. 
 

UNODC a transmis României spre completare un chestionar privind activităţile 
desfăşurate la nivel naţional pentru prevenirea şi combaterea traficului de persoane. Pe 
baza răspunsurilor la acest chestionar, se va realiza un raport comprehensiv ce va fi 
prezentat în cadrul Conferinţei UN.GIFT din anul 2008. 
 

În anul 2007, România a continuat implementarea Programului Centrului 
Internaţional pentru Dezvoltarea de Politici în domeniul Migraţiei (ICMPD) pentru 
dezvoltarea unui mecanism transnaţional de referire a persoanelor traficate din Europa de 
Sud-Est. Astfel, experţii Agenţiei au participat la primul seminar regional ICMPD, care a 
avut loc în Bulgaria, unde au fost prezentate rezultatele misiunilor de evaluare ale 
echipelor ICMPD în ţările participante la program, pe baza cărora au fost dezvoltate liniile 
directoare ale mecanismului transnaţional de referire.  
 

La nivel naţional au fost organizate două întâlniri cu principalii actori implicaţi în 
lupta anti-trafic, având ca scop analizarea celei de-a doua variante a mecanismului propus 
de ICMPD. Observaţiile şi comentariile României au fost transmise către managerul de 
proiect şi încorporate în text. 
 

Ulterior, România a fost reprezentată la cel de-al doilea seminar regional ICMPD, 
care a avut loc în Bosnia-Herţegovina, unde au fost prezentate rezultatele implementării 
mecansimului transnaţional în ţările participante la program şi cea de-a treia variantă a 
documentului privind mecanismul transnaţional de referire.   
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Un alt program desfăşurat în cooperare cu ICMPD este „Programul privind 
îmbunătăţirea răspunsurilor anti-trafic în Europa de Sud-Est – Colectarea datelor şi 
managementul informaţiei” (DCIM). În luna ianuarie 2007, o echipă ICMPD a efectuat o 
misiune de evaluare în România, în vederea unor întâlniri cu principalii actori implicaţi în 
lupta împotriva traficului de persoane. Urmare a acestei misiuni, experţii Agenţiei au 
participat la primul seminar regional al proiectului, care s-a desfăşurat în Croaţia, unde au 
prezentat experienţa României în domeniul colectării datelor privind victimele traficului 
de persoane.  
 

Reprezentanţii Agenţiei au avut o participare activă la activităţile Organizaţiei 
Internaţionale pentru Migraţie (OIM), organizate pe diferite domenii, cum ar fi: 
conferinţa Cooperarea Internaţională pentru asigurarea repatrierii voluntare şi 
reintegrării în ţările de origine a victimelor traficului de persoane şi altor cazuri 
umanitare (Italia), cursul multidisciplinar de pregătire din cadrul proiectului AGIS 2006 
(cea de-a 3-a fază) “Procesul Comun de Pregătire Multidisciplinară de creare a unor 
reţele operaţionale şi de  dezvoltare a cooperării pentru specialiştii din instituţiile 
juridice, de aplicare a legii, organizaţii non-guvernamentale şi organizaţii internaţionale, 
în vederea luptei împotriva traficului de persoane” (Italia), conferinţa internaţională 
anuală “Perspective ale cooperării internaţionale în domeniul aplicării legii pentru 
combaterea traficului de persoane”, (Belarus), seminarul privind legislaţia Uniunii 
Europene în domeniul permisului de şedere temporar (TRP) şi experienţa Europei de 
Sud-Est (Belgia),  vizita de studiu din cadrul proiectului “Migraţia şi traficul privind 
minorii neînsoţiţi” (Italia), întâlnirea Vienna Migration Group, cu tema Traficul de 
persoane – tendinţele şi provocările actuale, seminarul regional privind asistenţa 
acordată victimelor în conformitate cu prevederile permisului de şedere temporară 
(Serbia),  seminarul regional în domeniul monitorizării traficului de persoane (Bosnia şi 
Herţegovina), precum şi conferinţa finală a Procesului  Comun de Pregătire 
Multidisciplinară de creare a unor reţele operaţionale şi de  dezvoltare a cooperării 
pentru specialiştii din instituţiile juridice, de aplicare a legii, organizaţii non-
guvernamentale şi organizaţii internaţionale, în vederea luptei împotriva traficului de 
persoane” (Belgia). 
 

În urma acestor reuniuni au fost stabilite contacte de lucru şi au fost elaborate 
recomandări pentru actorii cu atribuţii împotriva traficului de persoane, care au fost 
transmise către instituţiile vizate pentru observaţii şi propuneri.  
 

ANITP a continuat colaborarea începută anul trecut cu Consiliul Europei, 
participând la activităţile desfăşurate în scopul promovării semnării Convenţiei Consiliului 
Europei privind Acţiunea împotriva Traficului de Persoane, după cum urmează: seminarul 
privind „Acţiunea împotriva Traficului de Fiinţe Umane: Prevenire, Protecţie şi 
Urmărire Penală”, (Cipru), seminarul regional „Acţiunea împotriva Traficului de 
Fiinţe Umane: Măsuri pentru Protecţia şi Promovarea Drepturilor Victimelor” 
(Germania), seminarul privind „Utilizarea internetului în scopul recrutării victimelor 
traficului de fiinţe umane” (Franţa), seminarul privind „Acţiunea împotriva Traficului 
de Fiinţe Umane: Măsuri de Prevenire, Protecţie şi Urmărire Penală”, (Armenia), 
seminarul privind „Acţiunea împotriva Traficului de Fiinţe Umane: Măsuri de 
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Procedură Penală” (Franţa), seminarul privind „Acţiunea împotriva Traficului de 
Fiinţe Umane: Măsuri pentru Protecţia şi Promovarea Drepturilor Victimelor 
(Serbia), Conferinţa la nivel înalt privind monitorizarea implementării Convenţiei 
Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane (Franţa) şi seminarul 
privind „Acţiunea împotriva Traficului de Fiinţe Umane: Măsuri pentru Protecţia şi 
Promovarea Drepturilor Victimelor (Marea Britanie).  
 

În ceea ce priveşte cooperarea cu Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în 
Europa, a avut loc un schimb de informaţii cu 3 delegaţii ale acesteia, iar ANITP a fost 
reprezentată la 5 reuniuni internaţionale: seminarul regional „Acţiuni împotriva 
traficului de fiinţe umane: Măsuri pentru protecţia şi promovarea drepturilor 
victimelor” (Germania), conferinţa OSCE împotriva Traficului de Persoane 
„Mecanismul naţional de monitorizare şi raportare pentru reducerea fenomenului 
traficului de persoane (Austria), Conferinţa la nivel înalt privind asistenţa acordată 
victimelor traficului de persoane (Austria), Reuniunea suplimentară în domeniul 
dimensiunii umane a OSCE, referitoare la combaterea exploatării sexuale a copiilor 
(Austria) şi Conferinţa „Prevenirea Traficului de Persoane: Provocări şi Soluţii” 
(Lituania). 
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Capitolul 10 
RECOMANDĂRI 

 
 
a. Cadrul legislativ 

 
 
• Se impune continuarea procesului de armonizare a legislaţiei, cu incidenţă asupra 
domeniului traficului de persoane şi reintegrării sociale a victimelor, prin adoptarea 
Proiectului Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 678/2001 privind prevenirea 
şi combaterea traficului de persoane şi a Proiectulului ordinului comun pentru aprobarea 
Mecanismului naţional de identificare şi referire a victimelor traficului de persoane, care 
în prezent se află în proces de avizare. 
 
• Deşi modificările legislative recente asigură compensarea victimelor traficului de 
persoane, reglementările internaţionale în domeniu77 fac referire şi la adoptarea unor 
măsuri suplimentare pentru asigurarea compensării victimelor, prin stabilirea unui fond 
destinat acestora, fond care ar putea să asigure şi finanţarea parţială a programelor de 
asistenţă şi prevenire în domeniu. Bugetul necesar poate fi constituit pe baza bunurilor 
confiscate de către stat de la autorii infracţiunii de trafic de persoane. 
 
 
b. Monitorizarea, evaluarea şi cercetarea dinamicii şi tendinţelor de evoluţie a 
fenomenului traficului de persoane 
 
• În scopul realizării unei evaluări cât mai apropiate de dimensiunile reale ale 
fenomenului traficului de persoane în România, trebuie promovat un mecanism de 
înregistrare şi centralizare a victimelor care să includă şi pe acelea identificate informal de 
către ONG-uri ori alte instituţii publice sau private.  
 
• Studiile şi cercetările privind traficul de persoane trebuie orientate către acele 
domenii identificate în prezentul raport ca fiind problematice prin amploare, impact sau 
reprezentând tendinţe noi de manifestare a fenomenului, în scopul cunoaşterii aprofundate 
a particularităţilor, cauzelor, condiţiilor favorizante, a grupurilor cu risc crescut de 
victimizare, asigurându-se în acest mod condiţiile unor intervenţii mai eficiente.  
 
 
c. Prevenirea traficului de persoane 
 
• În vederea reducerii costurilor aferente şi a creşterii eficacităţii acestora, campaniile 
de informare şi sensibilizare a populaţiei privind riscurile asociate traficului de persoane 
vor fi programate şi desfăşurate preponderent zonal, cu predilecţie în acele judeţe sau 
regiuni în care informaţiile furnizate de structurile de aplicare a legii menţionează creşteri 
                                                 
77Conform art. 15 şi 23 din Legea nr. 300/2006 pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind 
lupta împotriva traficului de fiinţe umane. 
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ale anumitor tipuri de activităţi infracţionale. Astfel de campanii permit o reacţie mai 
rapidă la evoluţiile fenomenului, sunt, totodată, mai uşor adaptabile unor necesităţi locale 
concrete (de exemplu, în timp ce anumite judeţe sau regiuni se pot confrunta cu creşteri ale 
activităţii infracţionale legate de traficul pentru exploatarea prin muncă forţată într-un 
anumit stat de destinaţie, în altele, problema principală poate fi reprezentată de minorii 
recrutaţi pentru exploatare prin cerşetorie în trafic intern).  
• Ţinând cont de evoluţia periodică a fenomenului pe parcursul anului calendaristic, 
campaniile de prevenire trebuie să fie desfăşurate în special în acele luni în care fenomenul 
atinge intensităţile maxime (februarie - aprilie, iulie – septembrie). 
• În contextul în care cele mai multe victime au fost absolvenţi de 5-12 clase, este 
recomandabil ca activităţile de conştientizare şi informare să se organizeze cu sprijinul şi 
în cadrul unităţilor de învăţământ. 
•  Biserica, prin nivelul ridicat de încredere de care se bucură în rândul populaţiei, se 
poate dovedi un vector important în transmiterea informaţiilor legate de traficul de 
persoane. Implicarea bisericii în campaniile de informare ar putea creşte în mod relevant 
impactul acestora asupra publicului-ţintă. 
• Rolul şi poziţia anumitor categorii profesionale (medici de familie, profesori, 
asistenţi sociali, preoţi, poliţişti de proximitate, poliţişti din zona rurală etc.) în rândul 
comunităţilor, autoritatea formală şi informală a acestora, pot contribui la diseminarea 
informaţiilor cu rol preventiv. Pentru a eficientiza însă acest proces, trebuie organizate 
sesiuni de instruire cu aceşti specialişti, care să vizeze atât transmiterea informaţiilor 
necesare, cât şi îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare interpersonală. În paralel, la 
dispoziţia specialiştilor trebuie să fie puse materiale informative care să poată fi transmise 
publicului cu care aceştia relaţionează. 
• ANOFM şi structurile judeţene ale acesteia pot pune la dispoziţia persoanelor aflate 
în căutarea unui loc de muncă, dincolo de informaţiile referitoare la drepturile angajaţilor 
în diferite state de destinaţie, materiale informative cu caracter preventiv, precum şi date 
de contact ale instituţiilor şi autorităţilor implicate în prevenirea şi combaterea traficului de 
persoane, atât în ţara noastră, cât şi în ţările de destinaţie. 
• Inspecţia Muncii, împreună cu poliţia, trebuie să-şi intensifice controalele privind 
respectarea cadrului legal de către diferiţi angajatori, în special în situaţiile în care cei 
angajaţi sunt persoane de altă cetăţenie decât cea română. În vederea identificării 
situaţiilor de trafic, inspectorii trebuie să beneficieze de instruirea necesară.  
• ANITP trebuie să beneficieze de alocări bugetare suplimentare pentru desfăşurarea 
campaniilor de prevenire locale prin intermediul unor granturi acordate în scopul 
dezvoltării proiectelor de prevenire propuse de organizaţiile neguvernamentale.  
• Implicarea activă a MMFES în ceea ce priveşte prevenirea exploatării prin muncă 
atât a cetăţenilor români în Statele Membre ale Uniunii Europene, cât şi a cetăţenilor 
străini în România, este deosebit de necesară.   
• Cu sprijinul MAE, instituţiile cu responsabilităţi în prevenirea şi combaterea 
traficului de persoane, în colaborare cu partenerii instituţionali şi organizaţionali din ţările 
de destinaţie, vor iniţia şi dezvolta, după caz, campanii de informare-conştientizare a 
publicului din aceste ţări în vederea semnalării situaţiilor de trafic şi reducerii cererii de 
servicii oferite de victimele traficului ca urmare a exploatării. 
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d. Combaterea traficului de persoane 
 
• Incidenţa crescută a cazurilor de trafic de persoane în unele judeţe ale ţării, într-o 
perioadă relativ scurtă de timp, orientată spre un anume tip de exploatare (muncă forţată, 
sexuală, cerşetorie) şi anumite ţări de destinaţie, indică o activitate infracţională ridicată a 
unor reţele transnaţionale de criminalitate organizată în aceste zone. Structurile 
specializate de aplicare a legii vor acorda o atenţie deosebită situaţiilor de  acest tip, în 
paralel cu intensificarea colaborării cu structurile similare din ţările de destinaţie. Contacte 
de lucru permanente vor fi stabilite şi la nivelul ANITP şi partenerilor externi pentru a 
facilita repatrierea victimelor, după caz, preluarea lor în asistenţă şi participarea lor în 
cadrul investigaţiilor ulterioare şi proceselor împotriva traficanţilor.    
• Intensificarea activităţilor de combatere trebuie să implice cooperarea internaţională 
şi schimbul de date între structurile specializate, aspect ce facilitează anihilarea grupărilor 
de criminalitate organizată, atât a componentei de recrutare, care operează pe teritoriul 
României, cât şi a celei referitoare la transportul, transferarea şi exploatarea cetăţenilor 
români pe teritoriul altor state.  
• Instituţiile partenere vor formaliza cooperarea printr-un ordin comun al 
conducătorilor acestora şi vor asigura resursele necesare, financiare şi umane, pentru 
continuarea proiectului „Coordonarea Victimelor traficului de persoane martori în 
procesul penal”, care constituie un model de bune practici la nivel regional. Rezultatele 
încurajatoare obţinute în ultimele 15 luni (doar 8% dintre victimele referite Centrelor 
regionale ale ANITP au renunţat la implicarea în cadrul procesului penal pe parcursul 
desfăşurării acestuia, faţă de peste 40% anterior implementării proiectului) arată că o astfel 
de practică poate contribui la creşterea gradului de participare a victimelor traficului de 
persoane în demersul juridic împotriva traficanţilor. 
• Punerea în aplicare a măsurilor asiguratorii solicitate de către parchet în faza de 
urmărire penală, precum confiscarea specială dispusă de către instanţă, atât în faza de 
judecată, cât şi la finalizarea acesteia, va permite, eventual, constituirea unor resurse 
importante atât pentru susţinerea acţiunilor de combatere, cât şi pentru desfăşurarea 
campaniilor de prevenire şi pentru furnizarea asistenţei necesare victimelor.   
• Structurile de aplicare a legii trebuie să depună eforturi în direcţia identificării 
victimelor traficului de persoane şi a implementării, în timp util, în baza centralizată de 
date, a datelor privind cazurile de trafic identificate, pentru a se stabili şi interveni cu 
promptitudine asupra unor tendinţe manifeste ale fenomenului. Totodată, raportările 
întârziate ale cazurilor reduc dramatic şansele de recuperare medicală şi psihologică şi de 
reintegrare a victimelor. 
• Demersurile întreprinse de către organele de urmărire şi cercetare penală vor trebui 
să se concretizeze în creşterea numărului de infracţiuni de trafic de persoane descoperite, 
investigate şi, mai ales, sancţionate. 
 
 

 119



e. Asistenţa şi protecţia victimelor traficului de persoane 
 
• ANITP şi instituţiile partenere, prin consultare cu organizaţiile neguvernamenale, vor 
elabora un mecanism unitar în ceea ce priveşte identificarea victimelor traficului de 
persoane şi vor stabili un sistem funcţional care să permită victimelor să cunoască şi să 
beneficieze de serviciile publice şi asistenţă legală aflate la dispoziţia lor. 
 
• În condiţiile în care, numărul victimelor evaluate, asistate şi monitorizate, după caz, 
de personalul de specialitate din Centrele Regionale ale ANITP, a cunoscut o creştere 
puternică, este necesar un răspuns adecvat din partea statului.  
Susţinerea activităţii centrelor prin extinderea organigramei va permite: ·continuarea 
eficientă a activităţilor de preluare şi referire imediată a victimelor traficului de persoane 
către serviciile de asistenţă necesare, ··menţinerea acestora ca martori sau părţi vătămate în 
investigaţiile şi procesele împotriva traficanţilor şi ···derularea unor activităţi de prevenire 
eficiente la nivel local, eliminând astfel riscul inerent al blocării funcţionale a centrelor78.  
 
• Prin intermediul ANITP, Guvernul României trebuie să furnizeze permanent, sub 
forma unor programe de interes naţional, fondurile necesare organizaţiilor 
neguvernamentale pentru a continua sprijinirea activităţilor de asistenţă a victimelor 
traficului de persoane.  
Multe dintre aceste organizaţii au întâmpinat dificultăţi mari în asistarea victimelor, unele 
dintre ele aflându-se chiar în situaţia închiderii adăposturilor sau reducerii numărului de 
victime luate în asistenţă. În octombrie 2007, au fost alocate fonduri pentru finanţarea 
primului Program de Interes Naţional denumit „Îmbunătăţirea activităţilor de asistenţă 
şi protecţie a victimelor traficului de persoane”79. Acest program însă trebuie să capete 
caracter permanent. 
 
• În calitatea sa de Stat Membru al Uniunii Europene, România trebuie să se asigure că 
repatrierea victimelor traficului de persoane - cetăţeni români aflaţi în alte state sau 
cetăţeni străini identificaţi pe teritoriul României - respectă recomandările convenţiilor 
internaţionale în acest domeniu. Ministerul de Externe, dar şi celelalte instituţii cu 
responsabilităţi în repatrierea victimelor, trebuie să prevadă în bugetele proprii sumele 
necesare realizării acestui obiectiv. 
Datele statistice indică faptul că, anterior întoarcerii în România, 75% dintre victimele 
identificate de cetăţenie română nu au primit asistenţă conform normelor internaţionale. 
Aceasta înseamnă că marea majoritate a victimelor, fie nu sunt identificate în ţările de 
destinaţie, fie nu au beneficiat de asistenţă în vederea repatrierii care să le asigure 
întoarcerea în condiţii de siguranţă, fără riscul revictimizării acestora sau retraficării.  
 
• Deoarece majoritatea victimelor preferă să se întoarcă în familie, se recomandă 
reorientarea politicilor guvernamentale în sensul oferirii de servicii de asistenţă şi protecţie 
                                                 
78În momentul de faţă, cele 15 centre regionale beneficiază de serviciile câte unei echipe formate din trei 
specialişti - un psiholog, un asistent social, un coordonator al relaţiei cu structurile de aplicare a legii – şi are 
în responsabilitate o arie geografică de 2-4 judeţe, iar în cazul Centrului Regional Bucureşti, 5 judeţe şi toate 
cele şase sectoare ale capitalei. 
79Finanţarea Programului este asigurată şi pentru lunile aprilie-noiembrie 2008. 
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în cadrul familiei şi comunităţii, prin crearea şi operaţionalizarea la nivelul DGAPSC a 
serviciilor specializate pentru victimele adulte, iar sistemul rezidenţial al adăposturilor să 
fie destinat asistenţei cazurilor complexe, care necesită luarea unor măsuri de protecţie 
suplimentare. 
 
f. Cooperarea internaţională 
 
• Instituţiile din România trebuie să intensifice colaborarea cu statele de destinaţie, în 
special cu Italia, Spania, Cehia, Grecia, Germania (în care s-a identificat un număr mai 
mare de victime de cetăţenie română), atât în domeniul prevenirii traficului, asistenţei şi 
protecţiei victimelor, cât şi în domeniul combaterii.  
• O atenţie deosebită trebuie acordată dezvoltării cooperării regionale cu statele de 
origine sau tranzit, în special cu cele vecine ţării noastre (Bulgaria, Republica Moldova, 
Ucraina, Serbia, Muntenegru).  
• Este necesar să se asigure o vizibilitate mai mare la nivel internaţional a ANITP, cu 
atât mai mult cu cât, odată cu încetarea activităţii în domeniul traficului de persoane a 
Misiunii OIM din România, agenţia a căpătat un rol esenţial în repatrierea victimelor de 
cetăţenie română şi referirea acestora către serviciile de asistenţă specializate. În acest 
sens, se va urmări cu prioritate stabilirea unor proceduri comune cu autorităţi şi organizaţii 
neguvernamentale din principalele state de destinaţie în vederea repatrierii în condiţii 
sigure a victimelor.  
• Trebuie intensificate demersurile pentru ca România să devină membru cu drepturi 
depline al ICMPD Viena. 
• Ţinând seama de faptul că, potrivit estimărilor, România va deveni, nu peste multă 
vreme, o ţară de destinaţie, este necesară o atitudine proactivă a autorităţilor române în 
domeniul identificării şi asistării victimelor de altă cetăţenie exploatate pe teritoriul ţării 
noastre.  
• Toate instituţiile cu atribuţii în lupta împotriva traficului de persoane vor avea în 
vedere, conform SNITP 2006-2010, promovarea de proiecte naţionale şi transnaţionale 
pentru atragerea de fonduri care să sprijine activitatea de combatere, de prevenire şi 
conştientizare în rândul grupurilor vulnerabile a riscurilor asociate traficului de persoane, 
dar şi asigurarea asistenţei victimelor în scopul integrării lor în societate şi pe piaţa muncii.  
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