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EVALUAREA IMPACTULUI CAMPANIEI „AI GRIJĂ, TU PLĂTEŞTI!” 
 

Campania naŃională  „Ai grijă, TU plăteşti!” desfăşurată de AgenŃia NaŃională 

împotriva Traficului de Persoane în perioada decembrie 2006 - iunie 2007 a avut ca 

obiective sensibilizarea populaŃiei, în special a tinerilor, privind riscurile traficului de 

persoane şi promovarea numărului TELVERDE 0800 800 678, info-line la care se poate 

apela pentru obŃinerea de informaŃii. Grupul Ńintă al campaniei a fost constituit de către 

tineri cu vârsta cuprinsă între 16-25 de ani, ce pot deveni victime ale traficului de 

persoane, persoane care ezită să ceară asistenŃă specializată în situaŃia în care au devenit  

victime al traficului de persoane. Această alegere este argumentată prin faptul că din 

totalul victimelor identificate la nivel naŃional în anul 2006, cel mai numeros segment 

este constituit de către persoane cu vârsta cuprinsă între 18-25 de ani. 

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

chestionarea unui grup de tineri, înainte şi după desfăşurarea activităŃilor de prevenire 

aferente campaniei. Astfel, obiectivele urmărite în cadrul acestei evaluării sunt: 

� măsurarea variaŃiei gradului de informare cu privire la traficul de persoane în 

cadrul grupului Ńintă, ca urmare a desfăşurării campaniei. 

� măsurarea variaŃiei gradului de conştientizare a riscurilor asociate fenomen 

traficului de persoane, în cadrul grupului Ńintă, 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 AgenŃiei1: Bucureşti, Cluj, GalaŃi, ConstanŃa, Craiova, Iaşi, Piteşti şi 

Timişoara. 

� au fost selecŃionate grupurile de elevi şi studenŃi, cărora li s-au distribuit chestionare 

înainte de demararea campaniei2 şi după finalizarea campaniei3, în vederea măsurării 

impactului campaniei. Grupurile selecŃionate au fost formate din:  

• elevi din clasa a 9-a de liceu şi studenŃi în anul 1 de facultate - C.R. Cluj, 

C.R. GalaŃi. 

• elevi din clasa a 10-a de liceu şi studenŃi în anul al 2-lea de facultate  - C.R. 

Craiova, C.R. Iaşi. 

                                                 
1 Denumite în continuare C.R. 
2 Etapă denumită în continuare pretest. 
3 Etapă denumită în continuare posttest. 
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• elevi din clasa a 11-a şi studenŃi în anul al 3-lea de facultate - C.R. Piteşti, 

C.R. Timişoara. 

• elevi din clasa a 12-a şi studenŃi în anul al 4-lea al facultate - C.R. Bucureşti, 

C.R. ConstanŃa. 

� cea de a treia etapă a vizat procesarea informaŃiilor obŃinute prin intermediul 

chestionarele aplicate în cadrul grupului Ńintă. 

� în cea de a patra etapă au fost interpretate datele obŃinute şi comparate rezultatele 

celor două etape, în vederea măsurarii impactului campaniei.  

În pretest au fost aplicate chestionare unui eşantion format din 413 de 

respondenŃi, iar în posttest eşantionul a fost format din 411 de respondenŃi. Considerăm 

că diferenŃa de 2 respondenŃi este nesemnificativă în interpretarea rezultatelor. În 

continuare este prezentată structura eşationului în funcŃie de sex  şi mediul de rezidenŃă: 

DistribuŃia respondenŃilor în cele două etape, în funcŃie de sex
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 Fig.1. DistribuŃia respondenŃilor în pretest şi posttest, în funcŃie de sex 
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Fig.2. DistribuŃia respondenŃilor în pretest şi posttest, în funcŃie de mediul de 
rezidenŃă 
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Dacă în etapa de pretestare, 98,06% dintre respondenŃi auziseră de  traficul de 

persoane, 1,45% nu auziseră iar 0,48% nu ştiau sau au preferat să nu raspundă, după 

desfăşurarea activităŃilor de prevenire procentul celor care auziseră de traficul de 

persoane a crescut până la 99,51% din totalul respondenŃilor. Astfel, după desfăşurarea 

campaniei s-a înregistrat o creştere cu 1,45% a procentului celor care auziseră de traficul 

de persoane.  
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Fig.3. 
 În pretest s-a constatat că sursa cea mai importantă  de informare a tinerilor este 

constituită de TV, urmată de radio, prieteni/cunoştiinŃe, şcoală, internet, afişe/pliante şi 

familie. După desfăşurarea campaniei percepŃia respondenŃilor cu privire la sursele de 

informare a suferit o modificare, astfel sursa cea mai citată fiind şcoala, urmată de TV. 

Această modificare poate fi explicată prin faptul că activităŃile campaniei au fost 

desfăşurate în licee şi facultăŃi, situaŃie ce a condus la reprezentarea şcolii ca sursa cea 

mai importantă de informare. 
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Fig. 4. 
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În general traficul de persoane a fost asociat cu vânzarea de persoane, prostituŃia, 

răpirea, traficul de organe şi munca forŃată. Se poate afirma că în urma desfaşurării 

activităŃilor de prevenire reprezentarea cu privire la traficul de persoane s-a modificat, 

gradul de informare din rândul tinerilor înregistrând o creştere semnificativă. Confuzia 

dintre traficul de persoane şi prostituŃie a înregistrat o scădere, astfel procentul celor care 

asimilează aceste două fenomene a scăzut cu 6,92%.  Pentru reliefarea acestei situaŃii este 

prezentată fig.5: 
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Fig. 5. 
 
 Întrebarea „CredeŃi că o persoană apropiată dumneavoastră ar putea deveni 

victimă a traficului de persoane?” a urmărit măsurarea percepŃiei respondenŃilor cu 

privire la posibilitatea de a deveni victime ale traficului de persoane. ProporŃia celor care 

au răspuns afirmativ este relativ redusă în raport cu proporŃia celor care au răspuns 

negativ şi a celor care au răspuns că nu ştiu sau au preferat să nu răspundă. Astfel, dacă în 

pretest 38,98% dintre respondenŃi au considerat că o persoana apropiată nu poate deveni 

victimă a traficului de persoane, în postest proporŃia a crescut până la 44,04% din totalul 

respondenŃilor. Creşterea gradului de informare cu privire la traficul de persoane a 

condus la reducerea percepŃie asupra posibilităŃii de a deveni victimă a traficului de 

persoane. 
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Fig. 6. 
 

La întrebarea „Dacă da, ce motive consideraŃi că ar duce la această situaŃie?”, în 

pretest au răspuns 39,95% din totalul respondenŃilor, iar în posttest au răspuns 42,58%. 

Potrivit percepŃiei celor chestionaŃi principalele motive care ar putea conduce la această 

situaŃie sunt: sărăcia/dorinŃa de a avea o situaŃie financiară mai bună, lipsa de informare, 

naivitatea şi anturajul. 
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Fig.7. 
 
 

Întrebarea „Recent aŃi auzit de vreo campanie de prevenire a traficul de 

persoane?” a avut în vedere măsurarea gradului de vizibilitate a campaniilor de prevenire, 

cât şi măsurarea gradului de reamintire a campaniei de prevenire „Ai grijă, TU plăteşti!”. 
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Dacă în etapa pretest doar 40,19% din totalul respondenŃilor auziseră de o campanie de 

prevenire, în posttest 92,21% din totalul respondenŃilor auziseră de o astfel de campanie. 
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Fig. 8. 
 

Întrebarea „ConsideraŃi că o asemenea campanie ar avea un impact în 

conştientizarea riscurilor asociate traficului de persoane?” a urmărit măsurarea 

receptivităŃii respondenŃilor la campaniile de prevenire şi măsurarea modificării acesteia 

ca urmare a desfăşurarii campaniei „Ai grijă, TU plăteşti!”. Potrivit percepŃiei majorităŃii 

celor chestionaŃi campaniile de prevenire pot avea impact în conştientizarea riscurilor 

asociate traficului de persoane. ProporŃia celor care au răspuns afirmativ la această 

întrebare a crescut de la 78,69% din totalul celor chestionaŃi la 83,21%, înregistrându-se o 

creştere cu 4,52% a proporŃiei răspunsurilor afirmative în posttest. Această modificare a 

percepŃiei în urma desfăşurării activităŃilor de prevenire subliniază impactul campaniei. 
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Fig. 9. 
 

Întrebarea „Ce riscuri consideraŃi că implică traficul de persoane?” a urmărit 

măsurarea impactului campaniei în modificarea gradului de conştientizare cu privire la 

riscurile implicate de traficul de persoane. Astfel, în urma activităŃilor de prevenire 

desfăşurate pentru toate riscurile asociate traficului de persoane s-a înregistrat o creştere a 

gradului de conştientizare. Aceste modificări ale percepŃiei respondenŃilor apărute în 

urma derulării campaniei sunt prezentate în fig.10: 
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Fig. 10. 
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În urma analizei datelor se poate concluziona că desfăşurarea de campanii de 

prevenire conduce la creşterea gradului de informare al populaŃiei asupra traficului de 

persoane şi asupra riscurilor asociate acestui fenomen. Pentru creşterea impactului 

campaniilor de prevenire, ce vor fi desfăşurate în viitor pot fi luate următoarele măsuri: 

� desfăşurarea de campanii de prevenire la nivel regional şi comunitar, în 

mediile defavorizate şi în cele în care incidenŃa cazurilor de trafic de 

persoane este ridicată. 

� Creşterea numărului de activităŃi de prevenire desfăşurate în mediul 

educaŃional.  

� Consultarea unui eşantion din cadrul grupului Ńintă în elaborarea mesajului 

şi  a materialelor informative din cadrul campaniei.  

 

 
 
 


