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INTRODUCERE 
 
2007 constituie primul an pentru România în calitate de Stat Membru cu drepturi şi 

obligaţii depline al Uniunii Europene. Calitatea de Stat Membru aduce României o serie de 
beneficii, dar în acelaşi timp trebuie avute în vedere costurile şi răspunderile pe care ţara 
noastră şi le-a asumat odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de aderare a României la UE. 
O parte importantă din activitatea României vizeaza îndeplinirea obligaţiilor asumate, printre 
care prevenirea traficului de persoane si reducerea consecinţelor negative ale acestui 
fenomen. 

 
În declaraţia sa din 27 iulie 2007 cu privire la evoluţia României după aderare, 

vicepreşedintele Comisiei Europene, Franco FRATTINI, remarca progresele înregistrate pe 
toate planurile, dar în special în angajamentele ce vizau reforma judiciară şi lupta împotriva 
corupţiei şi crimei organizate.  

 
Interesul deosebit al Uniunii Europene pentru eradicarea fenomenului traficului de 

persoane s-a concretizat în anul 2005, când Consiliul a adoptat, ca urmare a prevederilor 
Programului Haga, Planul UE privind cele mai bune practici, standarde şi proceduri privind 
combaterea şi prevenirea traficului de fiinţe umane, ce cuprinde o serie de recomandări  
adresate statelor membre UE şi instituţiilor europene cu atribuţii în prevenirea şi combaterea 
fenomenului. Între aceste recomandări se numără abordarea integrată a traficului de fiinţe 
umane, bazată pe respectarea drepturilor omului, îmbunătăţirea capacităţii statelor membre şi 
Comisiei de a înţelege dimensiunea şi natura traficului de fiinţe umane, inclusiv cauzele de 
bază în ţările de origine precum şi factorii din ţările de destinaţie care facilitează traficul de 
fiinţe umane pentru elaborarea unei strategii de prevenire şi combatere a traficului, 
garantarea, de către statele membre, a existenţei mecanismelor adecvate de referire a 
victimelor către serviciile specializate pentru a facilita identificarea şi referirea timpurie a 
persoanelor victime ale traficului către serviciile respective, respectiv instituirea unei structuri 
de stat  care să coordoneze şi să evalueze politicile naţionale şi care să garanteze tratamentul 
adecvat al persoanelor; totodată, Planul recomandă semnarea şi ratificarea de către state a 
Convenţiei Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane. 

 
Departamentul de Stat al SUA publică anual un raport cuprinzător privind traficul de 

persoane la nivel mondial, care evidenţiază eforturile guvernelor de a combate formele grave 
de trafic de fiinţe umane, cu scopul de a creşte nivelul de conştientizare globală şi de a 
îndemna statele să ia măsuri eficiente pentru combaterea fenomenului. Documentul publicat în 
data de 12 iunie 2007, remarcă faptul că România continuă să înregistreze progrese 
importante în ceea ce priveşte combaterea traficului de fiinţe umane, printre acestea 
numărându-se implementarea unor programe de coordonare a asistenţei acordate victimelor 
şi crearea unei baze naţionale centralizate de evidenţă a datelor privind traficul de persoane, 
stabilirea unor centre regionale de asistenţă pentru victime, creşterea numărului de traficanţi 
aduşi în faţa justiţiei, precum şi măsuri de îmbunătăţire a cooperării cu organizaţiile 
neguvernamentale. Ca şi anul trecut, România a fost inclusă în Tier 2, alături de alte câteva 
state europene importante. Printre chestiunile care au produs îngrijorare se numără 
provocările continue cu care se confruntă guvernul în ceea ce priveşte identificarea victimelor 
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traficului de fiinţe umane şi stabilirea unui sistem funcţional pentru ca victimele să cunoască şi 
să beneficieze de serviciile publice şi asistenţa legală care le sunt puse la dispoziţie.  
 

Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane (ANITP) coordonează, evaluează 
şi monitorizează la nivel naţional aplicarea, de către instituţiile publice si organizatiile 
neguvernamentale de profil, a politicilor si strategiilor în domeniul prevenirii traficului de 
persoane si al protecţiei şi asistenţei acordate victimelor acestuia. 

ANITP şi-a desfăşurat activitatea având ca principale referinţe Strategia Naţională 
împotriva Traficului de Persoane 2006 – 2010 şi Planul naţional  de acţiune 2006 – 2007 
pentru implementarea acesteia, cu respectarea, totodată, a celorlalte acte normative în 
vigoare din domeniul luptei împotriva traficului de persoane. 
 

Prezentul raport semestrial este structurat pe două planuri, primul prezentând aspecte 
referitoare la situaţia traficului de persoane în România în semestrul I al anului 2007, iar al 
doilea redând stadiul realizării obiectivelor specifice din Planul naţional de acţiune 2006 – 
2007.  

Pentru prima dată, la elaborarea raportului de referinţă, a fost folosită Baza naţională 
de date administrată de către ANITP.* 

ANITP a elaborat acest raport în colaborare cu celelalte structuri ale Ministerului 
Internelor şi Reformei Administrative, precum şi pe baza datelor oferite de către instituţiile 
publice şi organizaţiile neguvernamentale participante la prevenirea şi combaterea traficului 
de persoane şi asistarea victimelor acestuia. 
 

Dorim să adresăm, pe această cale, mulţumirile noastre tuturor partenerilor A.N.I.T.P. 
pentru sprijinul oferit în elaborarea raportului. 
 
 

 

Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*au fost folosite informaţii din baza naţională de date administrată de ANITP referitoare la  primul semestru al anului 2007 
existente la data de 20.09.2007. 
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A. SITUAŢIA TRAFICULUI DE PERSOANE ÎN ROMÂNIA 
 

Capitolul 1 
Evoluţia fenomenului în perioada ianuarie-iunie 2007 

 
Şi în primul semestru al anului 2007 România a continuat să fie o ţară de origine pentru 

traficul de persoane, însă fenomenul continuă tendinţa de descreştere manifestată în anul 
precedent. Numărul total al victimelor identificate (936) este mai mic decât în primul semestru 
al anului 2006 (1281).  

Toate victimele identificate în perioada raportată şi înregistrate în Baza naţională de 
date privind traficul de persoane, administrată de către A.N.I.T.P., sunt de cetăţenie română.  

Pentru prima dată de când se păstrează o evidenţă a persoanelor traficate, numărul 
victimelor exploatate prin muncă (425) depăşeşte pe cel al victimelor exploatate sexual (406), 
confirmând previziunea făcută la sfârşitul anului trecut1. Alături de acestea, un număr de 74 
victime au fost exploatate pentru cerşetorie, 8 pentru furturi din buzunare, 2 pentru pornografie 
infantilă şi 2 pentru pornografie prin internet (Figura 1). Nu au fost raportate cazuri de trafic de 
organe.  

În ceea ce priveşte distribuţia după vârste, victimele de 18-25 ani reprezintă, în 
continuare, categoria cea mai numeroasă (389, respectiv 41%), chiar dacă numărul acestora 
este inferior celui aferent primelor şase luni din 2006 (655, 51%).  
Dacă victimele exploatate sexual au vârste cuprinse în general între 13 şi 35 ani, cu un maxim 
corespunzător vârstelor 15-25 ani, cele exploatate prin muncă forţată au vârste cuprinse într-un 
interval mai larg, respectiv 14-60 ani, cu un maxim în intervalul 25-40 ani (Figura 2).  

În funcţie de categoria de vârstă şi modul de exploatare (Figura 3), cele mai multe 
victime exploatate prin muncă aparţin categoriei de vârstă >25 (301 victime), în timp ce, în 
ceea ce priveşte exploatarea sexuală, cele mai multe victime traficate aparţin categoriei de 
vârstă 18-25ani (242 victime), urmată de categoria de vârstă 14-17ani (110).  

Comparativ cu semestrul I al anului 2006, distribuţia în funcţie de gen a victimelor 
cunoaşte o modificare majoră. Din totalul victimelor identificate, 528 sunt femei (faţă de 982 
în perioada similară din 2006), ceea ce reprezintă 56%, un procentaj sensibil mai mic decât cel 
corespunzător anului 2006 (77%). Implicit, procentul victimelor de sex masculin a crescut de la 
23% în semestrul I 2006, la 44% pentru aceeaşi perioadă în 2007. Acest fapt se corelează cu 
creşterea numărului de victime exploatate prin muncă forţată, pentru care majoritatea 
persoanelor traficate este reprezentată de bărbaţi, respectiv 81% (Figurile 4,5). Femeile 
reprezintă, în schimb, quasitotalitatea victimelor exploatate sexual, unde o singură victimă din 
totalul de 406 este de sex masculin. Dintre victimele exploatate prin muncă, predomină cele de 
gen masculin (346) exploatate în agricultură (200) şi în construcţii (141). Referitor la 
exploatarea prin cerşetorie predomină numărul victimelor de gen masculin (50), iar în ceea ce 
priveşte numărul victimelor exploatate prin obligarea la comiterea de infracţiuni şi în scopul 
practicării pornografiei, cazurile identificate nu sunt concludente numeric pentru a putea vorbi 
de o majoritate a victimelor în funcţie de gen. 

                                                 
1 Raport privind traficul de persoane în România - 2006, A.N.I.T.P., Bucureşti, 2007 
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Figura 3. 
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Aproximativ jumătate dintre victimele de cetăţenie română au fost traficate în Italia 
(255) şi Spania (209), unde numărul victimelor exploatate sexual, deşi mai mare, este 
comparabil cu cel al victimelor exploatate prin muncă forţată (Figura 6).  

Cele mai multe victime traficate în Italia provin din regiunea de Sud-Vest a României, 
sunt de gen feminin şi sunt exploatate sexual prin prostituţie stradală. Majoritatea victimelor 
traficate în Spania provin din regiunile de Sud şi Sud-Est, sunt de gen feminin, predominând 
numărul celor care au fost exploatate sexual în cluburile locale (Figura 7). Grecia (110) şi 
Germania (51) sunt, de asemenea, destinaţii importante pentru reţelele de trafic de persoane. 

Victimele traficate în Grecia provin, în special din regiunea de Sud a României. Dacă în 
cazul Greciei, victimele traficate pentru muncă forţată (101) reprezintă cea mai mare parte din 
numărul de cetăţeni români traficaţi în această ţară, în cazul Germaniei, 17 victime au fost 
exploatate sexual, 5 prin muncă forţată şi 29 prin cerşetorie (Figura 8).  

Un caz special este reprezentat de Republica Cehă, unde, în doar câteva luni, numărul 
cetăţenilor români identificaţi ca victime ale traficului de persoane a ajuns la 141, cele mai 
multe victime fiind de gen masculin şi exploatate prin muncă în construcţii (106). Cele mai 
multe victime traficate în Republica Cehă provin din regiunea de Nord-Est. Întrucât Republica 
Cehă nu a reprezentat până de curând o destinaţie importantă pentru traficul de cetăţeni români, 
această creştere îngrijorătoare este semnul unei intense activităţi infracţionale, ce se află deja în 
atenţia instituţiilor specializate de aplicare a legii.  
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În ceea ce priveşte locurile de origine a victimelor, în lista judeţelor cu cele mai multe 
victime identificate putem găsi reprezentate toate regiunile istorice (Muntenia, Moldova, 
Dobrogea, Transilvania şi Oltenia): Argeş – 56, Constanţa – 53, Dolj – 54, Iaşi – 45, Mureş – 
61, Teleorman – 66 (Figura 10). În timp ce judeţe precum Teleorman (54), Mureş (44), Dolj 
(31), Botoşani (32), Bistriţa-Năsăud (23) sau Bihor (22) au constituit principalele surse pentru 
traficul în scopul exploatării prin muncă forţată, Argeş (25), Brăila (23), Buzău (28), Constanţa 
(30), Galaţi (28) sau Iaşi (26) au înregistrat cele mai multe cazuri de trafic pentru exploatare 
sexuală. O dată în plus, se poate observa că oraşul Bucureşti, deşi este principalul punct de 
plecare în transportul victimelor către ţările de destinaţie şi o importantă arie de recrutare, nu a 
constituit în acelaşi timp o sursă importantă pentru trafic, înregistrând un număr relativ mic de 
locuitori traficaţi (9). 

Un număr de 105 cetăţeni români au fost traficaţi în România, astfel: 84 pentru 
exploatare sexuală, 14 pentru muncă forţată, 1 pentru cerşetorie, 2 pentru pornografie infantilă, 
2 pentru pornografie prin internet, 1 pentru furturi mărunte, 1 caz neprecizat. Victimele provin 
dintr-un număr de 22 judeţe, printre care, pentru exploatare sexuală relevante sunt Buzău (24), 
Iaşi (14) şi Argeş (9). Olt (8), Timiş (5) şi Prahova (4) sunt printre judeţele sursă pentru 
exploatarea prin muncă forţată. 

În ceea ce priveşte nivelul de instruire al victimelor, cele mai multe dintre acestea au 
absolvit 5-12 clase, distribuţia acestora în funcţie de tipul exploatării arătând o repartizare 
relativ similară între exploatarea prin muncă şi cea sexuală (Figura 10). 

Cantitatea şi calitatea datelor statistice disponibile în Baza naţională de date privind 
traficul de persoane au permis stabilirea, în linii mari, a unor posibile tipologii ale victimelor şi 
modalităţi de operare ale traficanţilor, pentru diferite categorii de trafic, după cum urmează: 
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• Victima exploatată prin muncă 
 

o Victima traficului exploatată prin muncă forţată este de gen masculin, având vârsta 
de peste 25 ani, putând proveni atât din mediul rural, cât şi din cel urban, dintr-o 
familie biparentală; este căsătorită şi poate fi absolventă a claselor gimnaziale sau a 
nivelului liceal. 

o Modul de racolare cel mai des folosit este prin oferte de muncă şi promisiuni false, 
iar recrutorul este, în general, necunoscut victimei.  

o Cele mai dese tipuri de abuzuri suferite pe perioada traficului sunt îndatorarea/ 
penalizarea financiară şi abuzul emoţional.  

o Trecerea graniţei se face în mod legal, iar mijlocul de transport cel mai des folosit 
pe teritoriul ţării este autocarul . 

 
• Victima exploatată sexual 
 

o Victima exploatată sexual este de gen feminin şi are vârsta cuprinsă între 18-25 ani, 
provenind din mediul urban. Face parte dintr-o familie monoparentală şi este în cele 
mai multe cazuri necăsătorită, absolventă a claselor gimnaziale.  

o Recrutarea se face prin intermediul unei cunoşţinţe sau a unui prieten.  
o Abuzurile suferite sunt în general de natură emoţională şi fizică. 

 
• Victima exploatată prin obligarea la cerşetorie 
 

o Victima traficului prin obligarea la cerşetorie este de gen masculin şi are vârsta de 
peste 25 ani, provine din mediul rural , are o familie biparentală, este necăsătorit, 
absolvent a 5-8 clase. 

o Victima poate prezenta un handicap de natură fizică sau psihică.   
o Modul de racolare cel mai des folosit este prin promisiuni false.  
o Recrutarea se face prin intermediul unei cunoştinţe sau a unui prieten.  
o Abuzurile suferite pe perioada traficului constau în privarea de apă, hrană, mijloace 

de igienă şi recuperare, dar şi îndatorarea/penalizarea financiară. 
 

Numărul relativ mic de cazuri de trafic înregistrate pentru furturi, pornografie infantilă 
şi pornografie pe internet nu a permis stabilirea unor tipologii şi moduri de operare pentru 
aceste categorii de trafic. 
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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 fenomenului, cât şi la prevenirea acestuia şi la asistenţa acordată victimelor în 
perspectiva reintegrării lor sociale. Astfel, în perioada primului semestru al anului 2007, 
Agenţia Naţionala împotriva Traficului de Persoane a implementat un sistem informatic terţiar, 
care foloseşte o bază de date centrală şi o aplicaţie cu o interfaţă tip web. Acest sistem este 
destinat preluării şi prelucrării datelor victimelor traficului de persoane în scopul identificării şi 
referirii rapide a victimelor către serviciile de asistenţă, monitorizării asistenţei acordate 
victimelor, cunoaşterii şi aprecierii evoluţiei fenomenului traficului de persoane.    

Accesul la Baza naţională de date este permis doar utilizatorilor din cadrul A.N.I.T.P., 
respectiv Serviciul  Monitorizare, Evaluare şi Cercetare şi Centrele Regionale şi utilizatorilor 
din cadrul  instituţiilor cu care s-au încheiat protocoale de colaborare în acest sens, respectiv 
Direcţia Generală de Combatere a Criminalităţii Organizate, din cadrul I.G.P.R. şi 
Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră. Accesul instituţiilor partenere este permis doar 
pentru completarea  indicatorilor specifici activităţii acestora. Utilizatorii pot accesa doar 
datele necesare îndeplinirii atribuţiilor  de serviciu, aceştia având autorizaţii de acces la 
informaţii clasificate. 

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, ce vor fi raportaţi de către structurile 
specializate ale poliţiei, datele putând fi implementate direct de către acestea în aplicaţia de 
date, evitându-se astfel  duplicarea solicitării de date similare din partea persoanelor 
intervievate.    

Indicatorii urmăriţi sunt grupaţi în 6 capitole, după cum urmează:   
- date personale de identificare: pentru a se evita duplicarea raportării cazurilor şi a permite 
monitorizarea situaţiei persoanei. 
- perioada anterioară traficului: conţine indicatori destinaţi cunoaşterii factorilor de natură 
socio-familială specifici fiecărei persoane în parte, respectiv: nivel de educaţie, situaţie 
familială, profesie, venit estimativ şi existenţa unei situaţii de trafic anterioare.  
- recrutarea şi transportarea: urmăreşte cunoaşterea modului în care a avut loc recrutarea şi 
transportarea victimei, respectiv: motivul intrării persoanei în situaţia de trafic, modul de 
recrutare, aspecte socio-demografice legate de recrutor: sex, naţionalitate şi relaţia dintre 
victimă şi recrutor, aspecte legate de modul de trecere a frontierei şi locul destinaţiei finale.  
- perioada de trafic / exploatare: urmăreşte cunoaşterea aspectelor legate de modul de 
exploatare.  
- perioada de asistenţă: urmăreşte cunoaşterea modalităţilor de referire şi a nivelului de risc al 
cazului, nevoile de asistenţă identificate de victimă, tipul de asistenţă oferit şi acceptat de 
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persoană, tipul de asistenţă de care a beneficiat, perioada de acordare a asistenţei şi de către 
cine a fost realizată.  
- perioada post-asistenţă: urmăreşte cunoaşterea situaţiei persoanei identificate şi/sau asistate 
în perioada de după încheierea asistenţei. Indicatorul vizează situaţia socio-economică a 
persoanei identificate ca victimă şi/sau asistată, la momentul ieşirii din asistenţă, indicatori 
similari celor care au fost colectaţi în ceea ce priveşte situaţia socio-economică anterior 
experienţei de trafic şi situaţia ei curentă vis-a-vis de anumite aspecte legate de riscul re-
traficării: dacă a fost sau nu retraficată, dacă este implicată sau nu în alte activităţi legate de 
trafic/exploatare. 
 

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 A.N.I.T.P. radiografierea periodică a dinamicii fenomenului traficului de 
persoane şi formularea de concluzii şi recomandări pentru prevenirea victimizării, precum şi 
pentru asistenţa acordată victimelor. 
 

Baza naţională de date privind traficul de persoane, organizată în cadrul A.N.I.T.P., a 
devenit operaţională începând cu data de 1 ianuarie 2007. Cea mai mare parte a datelor 
statistice care au stat la originea întocmirii acestui raport au fost furnizate de către această bază. 
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Capitolul 3 

Cadrul instituţional de luptă împotriva traficului de persoane 
 

În perioada raportată, au fost desfăşurate o serie de acţiuni privind îmbunătăţirea 
cadrului legislativ şi instituţional de prevenire şi combatere a traficului de persoane şi de 
asistenţă furnizată victimelor acestuia în vederea reintegrării, după cum urmează: 
 

a) A fost realizat 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, al preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Protecţia 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. Prin acest document 
se propune înfiinţarea unui mecanism instituţional pentru îmbunătăţirea coordonării în 
domeniul asistenţei victimelor traficului de persoane.  

Documentul de referinţă se află în procedură de avizare la instituţiile abilitate, urmând 
să fie semnat nu mai târziu de sfârşitul lunii octombrie. 
 

b) A fost realizat proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Standardelor 
naţionale specifice pentru serviciile specializate de asistenţă a victimelor traficului de 
persoane. Standardele naţionale urmăresc crearea unui sistem unitar de acordare a asistenţei şi 
protecţiei victimelor traficului de persoane. 

Proiectul iniţiat de către M.I.R.A. şi M.M.F.E.S. se află în procedură de avizare la 
instituţiile abilitate, până în prezent fiind avizat favorabil de către MSP, MEF, MJ, CNAS, 
MECT şi MAE, urmând să fie aprobat de Guvernul României în cursul lunii octombrie. 
 

c) A fost realizat proiectul Deciziei preşedintelui A.N.I.T.P. pentru aprobarea criteriilor 
de evaluare şi acreditare a proiectelor de prevenire a traficului de persoane. Aceste criterii 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 A.N.I.T.P., în condiţiile legii. 

Prezentele criterii vor fi folosite de către A.N.I.T.P. şi  în vederea oportunităţii 
susţinerii organizaţiilor care intenţionează să înainteze proiecte către diferiţi finanţatori pentru 
implementarea cărora se solicită sprijinul A.N.I.T.P. 

Proiectul va fi aprobat şi publicat în Monitorul Oficial după consultarea instituţiilor 
implicate conform cu prevederile din anexa la H. G. Nr. 1720/2006. 
 

d) A fost realizat proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 678/2001 
privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane. Prin acest proiect s-au urmărit, printre 
altele, următoarele aspecte: 

 implicarea Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane în realizarea unor 
activităţi de prevenire a traficului de persoane, de asistenţă şi protecţie a victimelor 
acestuia; 
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 realizarea unor măsuri de prevenire şi combatere a traficului de persoane, precum şi 
realizarea asistenţei şi protecţiei victimelor acestuia, în acord cu prevederile Convenţiei 
Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane, ratificată prin 
Legea nr. 300/2006;  

 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; 

 crearea locuinţei protejate, pentru a asigura victimelor traficului de persoane găzduire 
de tip familial în sistem protejat şi asistenţă în vederea reintegrării sociale a acestora; 

 crearea, în subordinea Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, a 
unor Servicii de asistenţă pentru victimele adulte ale traficului de persoane, organizate 
in cadrul unor compartimente specializate de intervenţie în situaţii de trafic de persoane 
şi migraţie, dupa modelul compartimentelor existente privind prevenirea şi intervenţia 
în situaţiile de abuz, neglijare, exploatare, migraţie şi trafic de copii; 

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

 asigurarea respectării principiului egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi 
bărbaţi în domeniul aplicării măsurilor de combatere şi prevenire a traficului de 
persoane, precum şi al asistenţei acordate acestora. 

 
e) A fost realizat draftul proiectului Mecanismului naţional de identificare şi referire a 

victimelor traficului de persoane. Prin acest proiect se urmăreşte crearea unui sistem unitar 
pentru identificarea victimelor traficului de persoane şi referirea acestora către furnizorii de 
servicii de asistenţă. 
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Capitolul 4 
Prevenirea traficului de persoane 

 

4.1. Programe şi proiecte de prevenire la nivel naţional 
 

Campania naţională „Ai grijă, TU plăteşti!”, realizată de către A.N.I.T.P., a urmărit 
sensibilizarea publicului în legatură 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, la 
conştientizarea de către persoanele traficate a faptului că sunt victime ale acestei 
infracţiuni şi că au nevoie de asistenţă specializată; 

 informarea victimelor traficului în cee ce priveşte drepturile prevazute de lege şi 
serviciile specializate existente. 
Campania a fost în întregime finanţată din bugetul A.N.I.T.P., 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. Campania a fost lansată în decembrie 2006 şi a continuat până în luna iunie 2007. 

În luna ianuarie 2007, spotul TV a fost difuzat de către postul Realitatea TV (o apariţie 
/zi), iar spotul radio a fost difuzat de către postul Radio România Actualităţi şi de către 
Studiourile regionale ale acestuia, respectiv Radio Iaşi, Radio Târgu-Mureş, Radio Constanţa, 
Radio Cluj, Radio Timişoara, Radio Craiova şi Radio Bucureşti (3 difuzări /zi).  

În luna ianuarie 2007, mesajul campaniei a fost publicat de către trei cotidiene: 
Jurnalul Naţional, Libertatea şi Evenimentul Zilei, astfel2: 
• 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); 
• 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 A.N.I.T.P. - 1.000, 
brelocuri cu sigla A.N.I.T.P. şi numărul info-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 a asigurat traducerea pliantelor în limba romanis şi 
distribuirea acestora în comunităţile de romi. 

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

                                                 
2 Conform SNA FOCUS_APR06-APR07, 17 aprilie 2006 - 22 aprilie 2007, Biroul Român de Audit al Tirajelor 
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Presei Libere. Celelalte activităţi incluse în campanie, respectiv difuzarea spoturilor la 
televiziunile naţionale şi locale, distribuirea afişelor în licee şi în mijloacele de transport în 
comun din Capitală, postarea afişelor în staţiile de metrou şi amplasarea acestora şi în alte 
locuri publice, difuzarea spotului pe cursele aeriene interne şi internaţionale, concursuri în şcoli 
pe tematica traficului de persoane, distribuirea suporturilor de pahare în discoteci şi distribuirea 
de odorizante auto către firmele de taxi etc., 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 8.000 de pliante cu informaţii pentru cetăţenii români 
care călătoreau în străinătate. 
 
În cea de a patra etapă au fost interpretate datele obţinute şi comparate rezultatele celor două 
etape, in vederea măsurării impactului campaniei.  

 
Evaluarea campaniei a fost făcută în mai multe etape. În prima etapă a fost realizat un 

chestionar, ce a fost distribuit ulterior către următoarele Centrele Regionale ale ANITP din 
Bucureşti, Cluj, Galaţi, Constanţa, Craiova, Iaşi, Piteşti şi Timişoara. 
În etapa a doua au fost selecţionate grupuri de elevi şi studenţi, cărora li s-au distribuit 
chestionare înainte de demararea campaniei (pre-test) şi după finalizarea campaniei  (post-test), 
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 – (Cluj, Galaţi); 
• elevi din clasa a 10-a de liceu şi studenţi în anul al 2-lea de facultate  - (Craiova, Iaşi); 
• elevi din clasa a 11-a şi studenţi în anul al 3-lea de facultate – (Piteşti, Timişoara); 
• elevi din clasa a 12-a şi studenţi în anul al 4-lea al facultate – (Bucureşti, Constanţa). 
În faza de pre-test au fost aplicate chestionare pe un eşantion format din 413 de respondenţi, iar 
în cea de post-test eşantionul a fost format din 411 de respondenţi. 
Cea de a treia etapă a vizat procesarea informaţiilor obţinute prin intermediul chestionarelor 
aplicate în cadrul grupului ţintă. 
Principalele rezultate reliefate în urma evaluării, au fost: 
• O creştere cu 1,45% a procentului celor care auziseră de traficul de persoane (Figura 11), 
• O scădere cu 6,92%. a celor care asimilează traficul de persoane cu prostituţia (Figura 12), 
• O crestere a gradului de informare măsurată prin modificarea percepţiei asupra posibilităţii 

de a deveni victimă a traficului de persoane (Figura 13), 
• O creştere a gradului de conştientizare cu privire la riscurile implicate de traficul de 

persoane. Cea mai reprezentativă creştere a fost înregistrată de marginalizarea socială, de 
aproape 19% (Figura 14), 

• O creştere a 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 (Figura 15), 
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• O orientare mai eficientă a activităţilor preventive viitoare care, aşa cum rezultă din 
evaluare, vor trebui orientate către conştientizarea riscurilor asociate traficului de persoane. 
Proporţia celor care au răspuns afirmativ la această întrebare a 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 (Figura 16). 

 
La nivelul întregii ţări, prin Centrele Regionale A.N.I.T.P. s-au desfăşurat un număr de 

1.257 de activităţi în cadrul Campaniei „Ai grijă, TU plăteşti!”, distribuindu-se 162.812 de 
exemplare din materialele de campanie şi având un număr de aproximativ 449.500  
beneficiari (direcţi şi indirecţi), după cum urmează: 

- Centrul Regional A.N.I.T.P. Bucureşti a desfăşurat 36 de activităţi în cadrul 
Campaniei „Ai grijă, TU plăteşti!” care au constat în distribuirea de materiale informative 
către: instituţiile implicate în prevenirea traficului de persoane (D.G.A.S.P.C., A.J.O.F.M., 
I.J.P. – Prevenire, I.J.P.F., Inspectorate şcolare, ONG), posturile de poliţie şi posturile de 
jandarmi din mediul rural, firmele de taximetrie din Bucureşti, în cluburile din Bucureşti. De 
asemenea au fost defăşurate: activităţi educaţionale şi concursuri în licee şi facultăţi, discuţii şi 
dezbateri cu specialiştii de la diverse instituţii implicaţi în prevenirea traficului de persoane, 
precum şi aplicarea chestionarelor pre-test şi post-test. În cadrul acestor activităţi au fost 
diseminate 16.691 materiale informative având un număr de aproximativ 27.000 beneficiari 
(direcţi şi indirecţi) din grupul ţintă. 

- Centrul Regional A.N.I.T.P. Bacău a desfăşurat 2 activităţi în cadrul Campaniei „Ai 
grijă, TU plăteşti!” care au constat în distribuirea de materiale informative către posturile de 
poliţie din mediul rural precum şi în discoteci. În cadrul acestor activităţi au fost diseminate 
2.000 materiale informative având un număr de aproximativ 2.000 beneficiari direcţi din 
grupul ţintă. 

- Centrul Regional A.N.I.T.P. Cluj-Napoca  a desfăşurat 9 activităţi în cadrul 
Campaniei „Ai grijă, TU plăteşti!” care au constat în: distribuirea de materiale informative 
către instituţiile implicate în prevenirea traficului de persoane (D.G.A.S.P.C., A.J.O.F.M., I.J.P. 
– Prevenire, I.J.P.F., Inspectorate şcolare, ONG-uri), activităţi educaţionale şi concursuri în 
licee şi facultăţi, discuţii şi dezbateri cu specialiştii de la diverse instituţii implicaţi în 
prevenirea traficului de persoane, precum şi aplicarea chestionarelor pre-test şi post-test. În 
cadrul acestor activităţi au fost diseminate 13.691 materiale informative având un număr de 
aproximativ 1.300 beneficiari direcţi din grupul ţintă. 

- Centrul Regional A.N.I.T.P.Constanţa  a desfăşurat 70 de activităţi în cadrul 
Campaniei „Ai grijă, TU plăteşti!” care au constat în distribuirea de materiale informative 
către: instituţiile implicate în prevenirea traficului de persoane (D.G.A.S.P.C., A.J.O.F.M., 
I.J.P. – Prevenire, I.J.P.F., Inspectorate şcolare, ONG-uri), posturile de poliţie şi posturile de 
jandarmi din mediul rural, firme de taximetrie din Constanţa, cluburi din Constanţa. De 
asemenea au fost desfăşurate activităţi educaţionale şi concursuri în licee şi facultăţi, discuţii şi 
dezbateri cu specialiştii de la diverse instituţii implicaţi în prevenirea traficului de persoane, 
precum şi aplicarea chestionarelor pre-test şi post-test pentru evaluarea campaniei, apariţii 
media, atât în presa scrisă locală cât şi prin difuzarea spotului video al campaniei. În cadrul 
acestor activităţi au fost diseminate 13.091 de materiale informative având un număr de 
aproximativ 100.000 beneficiari (direcţi şi indirecţi) din grupul ţintă. 

- Centrul Regional A.N.I.T.P. Craiova  a desfăşurat 121 de activităţi în cadrul 
Campaniei „Ai grijă, TU plăteşti!” care au constat în distribuirea de materiale informative 
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către: instituţiile implicate în prevenirea traficului de persoane (D.G.A.S.P.C., A.J.O.F.M., 
I.J.P. – Prevenire, I.J.P.F., Inspectorate şcolare, ONG-uri), posturile de poliţie şi posturile de 
jandarmi din mediul rural, firme de taximetrie din Craiova. De asemenea au fost desfăşurate 
activităţi educaţionale şi concursuri în licee şi facultăţi, discuţii, dezbateri şi seminarii cu 
specialiştii de la diverse instituţii implicaţi în prevenirea traficului de persoane, precum şi 
aplicarea chestionarelor pre-test şi post-test pentru evaluarea campaniei, apariţii media în 
emisiuni locale, difuzarea spotului video şi audio al campaniei. În cadrul acestor activităţi au 
fost diseminate 13.691 de materiale informative având un număr de aproximativ 15.000 
beneficiari (direcţi şi indirecţi) din grupul ţintă. 

- Centrul Regional A.N.I.T.P. Galaţi  a desfăşurat 92 de activităţi în cadrul Campaniei 
„Ai grijă, TU plăteşti!” care au constat în distribuirea de materiale informative către: 
instituţiile implicate în prevenirea traficului de persoane (D.G.A.S.P.C., A.J.O.F.M., I.J.P. – 
Prevenire, I.J.P.F., Inspectorate şcolare, ONG-uri), posturile de poliţie şi posturile de jandarmi 
din mediul rural. De asemenea au fost desfăşurate activităţi educaţionale şi concursuri în licee 
şi facultăţi, discuţii, dezbateri şi seminarii cu specialiştii de la diverse instituţii implicaţi în 
prevenirea traficului de persoane, precum şi aplicarea chestionarelor pre-test şi post-test pentru 
evaluarea campaniei. În cadrul acestor activităţi au fost diseminate 13.691 de materiale 
informative având un număr de aproximativ 100.000 beneficiari (direcţi şi indirecţi) din 
grupul ţintă. 

- Centrul Regional A.N.I.T.P. Iaşi  a desfăşurat 297 de activităţi în cadrul Campaniei 
„Ai grijă, TU plăteşti!” care au constat în distribuirea de materiale informative către: 
instituţiile implicate în prevenirea traficului de persoane (D.G.A.S.P.C., A.J.O.F.M., I.J.P. – 
Prevenire, I.J.P.F., Inspectorate şcolare, ONG-uri), posturile de poliţie şi posturile de jandarmi 
din mediul rural, firme de taximetrie din Iaşi şi Vaslui, în cluburi, în sălile de aşteptare ale 
transportatorilor auto (de persoane), la ghişee şi în gări, la cabinete medicale, centre de tranzit, 
materialele fiind distribuite inclusiv pe stradă. De asemenea au fost desfăşurate  activităţi 
educaţionale şi concursuri în licee şi facultăţi, discuţii, dezbateri şi seminarii cu specialiştii de 
la diverse instituţii implicaţi în prevenirea traficului de persoane, precum şi aplicarea 
chestionarelor pre-test şi post-test pentru evaluarea campaniei. În cadrul acestor activităţi au 
fost diseminate 13.691 de materiale informative având un număr de aproximativ 45.500 
beneficiari (direcţi şi indirecţi) din grupul ţintă. 

- Centrul Regional A.N.I.T.P. Oradea  a desfăşurat 189 de activităţi în cadrul 
Campaniei „Ai grijă, TU plăteşti!” care au constat în distribuirea de materiale informative 
către: instituţiile implicate în prevenirea traficului de persoane (D.G.A.S.P.C., I.J.P. – 
Prevenire, I.J.P.F., Inspectorate şcolare, ONG), posturile de poliţie şi posturile de jandarmi din 
mediul rural. De asemenea, au fost desfăşurate activităţi educaţionale şi concursuri în tabere 
şcolare, centre de plasament şi universităţi, amenajarea unor centre de documentare, distribuire 
stradală. În cadrul acestor activităţi au fost diseminate 1.500 de materiale informative având 
un număr de aproximativ 3.000 beneficiari (direcţi şi indirecţi) din grupul ţintă. 

- Centrul Regional A.N.I.T.P. Piteşti  a desfăşurat 390 de activităţi în cadrul 
Campaniei „Ai grijă, TU plăteşti!” care au constat în distribuirea de materiale informative 
către: instituţiile implicate în prevenirea traficului de persoane (D.G.A.S.P.C., A.J.O.F.M., 
I.J.P. – Prevenire, I.J.P.F., Inspectorate şcolare, ONG), posturile de poliţie şi posturile de 
jandarmi din mediul rural, firme de taximetrie din Piteşti, în cluburi, în săli de aşteptare ale 
transportatorilor auto (de persoane), ghişee şi gări, în cabinete medicale, materialele fiind 
distribuite inclusiv pe stradă. De  asemenea, au fost desfăşurate activităţi educaţionale şi 

 24



concursuri în licee şi facultăţi, discuţii, dezbateri şi seminarii cu specialiştii de la diverse 
instituţii implicaţi în prevenirea traficului de persoane, difuzarea spotului video şi audio al 
campaniei, precum şi aplicarea chestionarelor pre-test şi post-test. În cadrul acestor activităţi au 
fost diseminate 13.691 de materiale informative având un număr de aproximativ 126.000 
beneficiari (direcţi şi indirecţi) din grupul ţintă. 

- Centrul Regional A.N.I.T.P. Suceava  a desfăşurat 18 activităţi în cadrul Campaniei 
„Ai grijă, TU plăteşti!” care au constat în distribuirea de materiale informative către: 
instituţiile implicate în prevenirea traficului de persoane (D.G.A.S.P.C., A.J.O.F.M., I.J.P. – 
Prevenire, I.J.P.F., Inspectorate şcolare, ONG), posturile de poliţie şi posturile de jandarmi din 
mediul rural. Au fost desfăşurate activităţi educaţionale şi concursuri în licee şi facultăţi, 
discuţii, dezbateri şi seminarii cu specialiştii de la diverse instituţii implicaţi în prevenirea 
traficului de persoane, organizarea de tombole în cadrul liceelor din mediul urban, precum şi 
aplicarea chestionarelor pre-test şi post-test. În cadrul acestor activităţi au fost diseminate 
1.500 de materiale informative având un număr de  aproximativ 700 beneficiari direcţi din 
grupul ţintă. 

- Centrul Regional A.N.I.T.P. Timişoara  a desfăşurat 33 de activităţi în cadrul 
Campaniei „Ai grijă, TU plăteşti!” care au constat în distribuirea de materiale informative 
către: instituţiile implicate în prevenirea traficului de persoane (D.G.A.S.P.C., A.J.O.F.M., 
I.J.P. – Prevenire, I.J.P.F., Inspectorate şcolare, ONG), posturile de poliţie şi posturile de 
jandarmi din mediul rural, firme de taximetrie din Timişoara, în cluburi, sălile de aşteptare ale 
transportatorilor auto (de persoane), ghişee şi gări, în cabinete medicale, materialele fiind 
distribuite inclusiv pe stradă. De asemenea, s-au desfăşurat activităţi educaţionale şi concursuri 
în licee şi facultăţi, discuţii, dezbateri şi seminarii cu specialiştii de la diverse instituţii 
implicaţi în prevenirea traficului de persoane, difuzarea spotului video şi audio al campaniei, 
precum şi aplicarea chestionarelor pretest şi post-test. În cadrul acestor activităţi au fost 
diseminate 13.691 de materiale informative având un număr de aproximativ 29.000 
beneficiari (direcţi şi indirecţi) din grupul ţintă. 

4.2. Help - line 
 

Serviciul Help-line: 0800 800 678 este în prezent operaţional 24 din 24 de ore şi îşi 
desfăşoară activitatea conform unei metodologii aprobate prin Dispoziţia Preşedintelui 
Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane.  

În perioada de referinţă, s-au înregistrat un număr de 190 de apeluri, după cum 
urmează: 51 de apeluri prin care se solicitau informaţii, 28 de apeluri conţinând sesizări ale 
unor posibile situaţii de trafic de persoane, 4 apeluri care reclamau cazuri de dispariţie, 8 
apeluri cu privire la situaţii de exploatare şi 99 de apeluri care nu făceau obiectul activităţii 
Agenţiei.  

Informaţiile furnizate prin apeluri care sesizau posibile situaţii de trafic, în măsura în 
care apelantul şi-a exprimat acordul, au fost referite, pe baza unui raport scris, structurilor de 
combatere a criminalităţii organizate competente teritorial, în vederea dispunerii măsurilor 
specifice pentru clarificarea situaţiei. 
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Capitolul 5 
Combaterea traficului de persoane 

  
 

Cooperarea între instituţiile de aplicare a legii din ţările de origine, de tranzit şi de 
destinaţie a  devenit o condiţie sine qua non pentru succesul oricărui demers de prevenire sau 
combatere a victimizării oamenilor prin traficare internă sau transfrontalieră. Este motivul 
pentru care poliţiştii din cadrul unităţilor antitrafic din România colaborează foarte strâns cu 
unităţile antitrafic din ţările de destinaţie pentru anihilarea reţelelor care acţionează atât în 
România, cât şi în străinătate.  

Chiar dacă munca de combatere solicită resurse umane şi materiale semnificative, 
succesul unei operaţiuni anti-infracţionale de anvergură rămâne condiţionat nemijlocit de 
capacitatea  poliţiştilor de a lucra susţinut, timp îndelungat - de la câteva luni, la un an sau 
chiar doi - pentru a distruge o întreagă reţea. În plan operaţional, prezenţa ataşaţilor de afaceri 
interne de la Bucureşti şi a celor români în străinătate, dublată de detaşarea temporară a unor 
ofiţeri din cadrul  D.C.C.O. în străinătate, au contribuit la eficientizarea  activităţii de 
combatere a traficului de persoane şi a migraţiei ilegale. 

Dinamica activităţii de combatere a traficului de fiinţe umane în primul semestru al 
anului în curs arată menţinerea tendinţei descendente a numărului victimelor identificate, în 
paralel cu creşterea numerică a suspecţilor de trafic de persoane investigaţi, în raport cu 
perioada similară a anului trecut (Figura 17).  
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Figura 17 
 
Datele privind finalitatea judiciară a activităţii de combatere a traficului de fiinţe umane 

înregistrate în primul semestru 2007 sunt prezentate în continuare.  
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Se pot observa  creşteri semnificative ale numărului persoanelor condamnate, ca urmare 
a activităţii susţinute desfăşurate de instituţiile de aplicare a legii (poliţie şi parchet). 

 
 

ANUL 2001 2002 2003 2004 2005 2006 SEM. I 
2007 

Nr. traficanţi condamnaţi 
 

Total 0 1 49 103 146 187 131 
Bărbaţi 0 1 36 86 111 139 94 
Femei  0 0 13 17 35 48 35 
Minori  0 0 1 2 n/a 1 2 
Recidivişti 0 0 6 17 n/a 25 15 
Cu antecedente 
penale  

0 0 3 7 n/a 22 9 

 
Pedepse aplicate 

 
6 luni-1 an 
închisoare 

0 0 5 3 n/a 5 1 

1-5 ani închisoare 0 0 18 49 n/a 88 66 
5-10 ani închisoare 0 0 9 34 n/a 64 44 
10-15 ani 
închisoare  

0 0 0 8 n/a 7 0 

Mai mult de 15 ani  0 0 0 0 n/a 0 0 
Suspendarea 
condiţionată a 
condamnării 

0 0 16 8 n/a 11 3 

Suspendarea 
condiţionata a 
executării pedepsei 

0 1 0 1 n/a 9 15 

Pedeapsa la locul 
de munca 

0 0 0 0 n/a 2 0 

Amenda     n/a  1 
Minor condamnat 
cu execuţie sub 
supraveghere 

      1 

 
Numărul anchetelor efectuate  de către D.G.C.C.O. în perioada de referinţă a fost de 

316 (dosare cu număr unic). 
Procurorii din cadrul D.I.I.C.O.T. au realizat schimburi de informaţii cu structuri 

similare din ţările de destinaţie în 13 cauze de trafic de persoane.  
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Situaţia cazurilor de trafic de persoane care au implicat cooperarea judiciară 
internaţională în materie penală se prezintă astfel: 
• în cursul semestrului I 2007 au fost adresate României, ca stat solicitant, şi au fost 

înregistrate la D.I.I.C.O.T., un număr de 44 de cereri de comisie rogatorie în domeniul 
traficului de persoane, din care au fost soluţionate 18, restul de 26 de cereri fiind în curs de 
soluţionare;  

• în aceeaşi perioadă, România a adresat autorităţilor judiciare din alte ţări, ca stat solicitant, 
un număr de 26 de cereri de comisie rogatorie în domeniul traficului de persoane, până în 
prezent fiind soluţionate 4 cereri. 

 
Situaţia infracţiunilor constatate, ca urmare a aplicării Legii 678/2001 în cursul anului 

2006: 
- numărul de persoane învinuite / inculpate: 209 din care 85 inculpaţi cercetaţi în stare 

de arest preventiv; 
- numărul de rechizitorii: 8; 
- numărul victimelor: 553 din care 94 minori. 
Între D.I.I.C.O.T. şi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie -  misiunea din România 

- s-a încheiat Acordul privind cooperarea în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de 
persoane, facilitării punerii sub acuzare a persoanelor vinovate de săvârşirea infracţiunilor 
prevăzute de Legea nr. 678/2001 precum şi asigurarea protecţiei şi a altor forme de asistare a 
victimelor infracţiunilor prevăzute în Legea 211/2004. Au fost desemnaţi 41 de procurori din 
cadrul fiecărui birou teritorial al D.I.I.C.O.T. pentru realizarea activităţilor comune privind 
protecţia victimelor în cursul  anchetelor penale. 

Procurorii D.I.I.C.O.T. au desfăşurat activităţi specifice de monitorizare şi destructurare 
a marilor reţele de criminalitate organizată constituite în zona traficului de persoane (adulţi şi 
copii). În toate cazurile instrumentate, magistraţii au colaborat cu organele de poliţie judiciară 
din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate şi Poliţiei de Frontieră, 
fiind formate echipe mixte de investigare, procurori - poliţişti. 

D.G.C.C.O. colaborează cu unităţile antitrafic din ţările de destinaţie pentru anihilarea 
reţelelor de traficanţi care acţionează atât în România, cât şi în străinătate prin: 

- ataşaţii de afaceri interne de la Bucureşti şi a celor români în străinătate, 
detaşarea temporară a ofiţerilor D.C.C.O.  în ţări de destinaţie, la Centrul Regional S.E.C.I., 
INTERPOL. 
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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 
 

Sistemul naţional integrat de identificare şi referire urmăreşte 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 coordonata atât a instituţiilor statului cu atribuţii în domeniu, de la nivel central si 
local, cat şi a organizaţiilor neguvernamentale. 

 
Mecanismul are la bază principii de identificare a victimelor traficului de persoane, 

formulate în consonanţă cu normele internaţionale în domeniu, prin care se asigura: respectarea 
şi promovarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei fără ca includerea victimei 
într-un program de asistenţă să fie  condiţionată  de calitatea ei procesuală3.  

Până în prezent, identificarea victimelor traficului de persoane se realiza, de la caz la 
caz, de către diferite instituţii sau organizaţii, fără să existe un mecanism formal sau coordonat 
destinat identificării victimelor traficului de persoane şi referirii acestora pentru luarea 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 individ, respectiv pe victimă. Dacă persoana nu face 
primul pas să declare, fie organelor de urmărire şi cercetare penală, fie ONG-urilor sau 
reprezentanţilor serviciilor de asistenţă,  că este o victimă a traficului, atunci procesul de 
identificare şi referire este considerat a fi mai degrabă unul aleatoriu ce depinde de 
circumstanţele particulare ale fiecărui caz în parte sau de eficienţa unora dintre instituţiile sau 
organizaţiile implicate în lupta anti-trafic la nivel local.  

A.N.I.T.P. a elaborat proiectul normelor de identificare şi referire, proiect care a fost 
propus spre consultare şi partenerilor instituţionali. 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 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 adoptate4.             

                                                 
3 “National Referral Mechanisms” – OSCE/ODIHR 
4 Preambul, „Normele de identificare şi referire” – document în lucru, ANITP, 2007; 
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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 aspecte extrem de 
importante ale oricărei strategii de combatere a traficului de persoane. Respectarea şi protejarea 
drepturilor persoanei trebuie să se afle în centrul eforturilor organizaţilori sau instituţiilor care 
oferă asistenţă şi protecţie persoanelor care au fost victime ale traficului, iar măsurile anti-trafic 
care se iau, să nu aducă atingere drepturilor şi libertăţilor acesteia. Totodată, se recomandă ca 
asistenţa oferită victimelor traficului de persoane să fie cât mai complexă, continuă, adaptată 
particularităţilor individuale de vârstă, sex şi culturale ale persoanelor asistate, să fie oferită de 
profesionişti pregătiţi, într-un mediu sigur, protejat şi primitor. 

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

Proiectul standardelor naţionale specifice pentru serviciile specializate de asistenţă a 
victimelor traficului de persoane reprezintă ansamblul de norme pe baza cărora se desfăşoară 
activitatea de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de persoane şi vor fi evaluate 
activităţile furnizorilor de servicii, precum şi calitatea serviciilor acordate de către aceştia 
victimelor5. 

Standardele specifică şi faptul că furnizorii pot organiza şi acorda servicii victimelor 
traficului de persoane atât la domiciliul acestora, cât şi în centre de zi sau în centre  
rezidenţiale, dar şi delimitează tipurile de servicii acordate în funcţie de durata intervenţiei, 
respectiv: servicii de urgenţă sau servicii de lungă durată. 

Standardele cuprind următoarele capitole: 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 
şi 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 şi starea de sănătate şi prevenirea îmbolnăvirilor.  

                                                 
5 Aspecte generale. Anexa Proiectului de Hotărâre de Guvern privind aprobarea standardelor naţionale specifice 
pentru serviciile specializate de asistenţă a victimelor traficului persoane. ANITP 
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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.  Centrele Regionale ale Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane 
 

Una dintre cele mai importante responsabilităţi ale celor 15 centre regionale ale Agenţiei 
Naţionale împotriva Traficului de Persoane constă în monitorizarea asistenţei acordate 
victimelor traficului de persoane. Mai mult decât atât, în situaţia în care furnizorii de servicii 
nu pot acoperi integral nevoile de asistenţă (din cauza lipsei personalului sau a insuficientei 
pregătiri, ori din cauza faptului că sunt multe judeţe în ţară unde 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, format din psiholog şi asistent social, suplineşte aceste lacune prin oferirea 
de servicii specializate de asistenţă, în vederea reintegrării sociale şi profesionale a victimelor 
traficului de persoane. În cadrul Proiectului „Coordonarea victimelor în procesul penal”, 
implementat de către Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane cu sprijinul 
Ambasadei S.U.A. la Bucureşti, personalul centrelor regionale asigură de asemenea 
coordonarea victimelor care doresc să participe în fazele procesului penal. 

La sfârşitul primului semestru al anului 2007, cele 15 centre regionale au primit, prin 
referire directă sau indirectă (comunicări scrise) de la parteneri, un număr de 879 de victime 
ale traficului de persoane pe care le au în evidenţă în vederea monitorizării asistenţei acordate, 
asistării propriu-zise şi coordonării în fazele procesului penal.  

Dintre acestea, 398, reprezentând 45%, au fost evaluate primar de specialiştii centrelor 
regionale (2 persoane în fiecare dintre centrele regionale care acoperă între 2 până la 5 judeţe / 
fiecare centru) în vederea identificării nevoilor de asistenţă şi pentru stabilirea planului 
individualizat de intervenţie.  

Din cele 398 de victime evaluate direct de către centrele regionale, pentru un număr de 
270, reprezentând 68%, s-a stabilit că au nevoie de cel puţin o formă de asistenţă specializată, 
iar victimele au acceptat să le fie furnizate servicii în vederea reintegrării, iar pentru un număr 
de 128, reprezentând 32% din totalul de victime evaluate, s-a stabilit că nu au avut nevoie sau 
nu au dorit să beneficieze de servicii specializate de asistenţă în vederea reintegrării. Se poate 
aprecia că nivelul de informare cu privire la tipurile de servicii pe care le poate accesa victima 
traficului de persoane în vederea rezolvării problemelor a crescut prin intervenţia directă a 
specialiştilor centrelor regionale, crescând astfel şi nivelul de încredere al victimelor traficului 
de persoane în instituţiile care pot furniza asistenţă şi protecţie.  

Din cele 270 de victime care au solicitat şi acceptat servicii de asistenţă, 45 dintre 
acestea,  reprezentând 17%, au beneficiat de aceste servicii în cadrul unui adăpost (24, 
reprezentând 53% într-un adăpost al unei organizaţii neguvernamentale şi 21, reprezentând 

 31



47% într-un adăpost al unei instituţii publice), iar 225, reprezentând 83%, au beneficiat de 
aceste servicii la domiciliu (174,  reprezentând 77%) au primit asistenţă din partea instituţiilor 
publice şi 51, reprezentând 23%, au primit asistenţă din partea organizaţiilor 
neguvernamentale).  

Se poate observa că victimele traficului de persoane, monitorizate de către centrele 
regionale, care au nevoie şi acceptă asistenţa într-un adăpost, îşi doresc în aproximativ egală 
măsură ca aceasta să le fie furnizată de către organizaţiile neguvernamentale şi, respectiv, de 
către instituţiile statului. Însă victimele traficului de persoane care îşi doresc să fie asistate la 
domiciliu preferă sprijinul instituţiilor publice în rezolvarea problemelor cu care se confruntă.  

Un număr de 64 de victime, reprezentând 24% din totalul de victime asistate, au fost 
reintegrate socio-profesional şi se află în perioada de monitorizare post-reintegrare (perioadă 
de minim 6 luni) a centrelor regionale. 23 de victime, reprezentând 8,5% din totalul de victime 
asistate, au părăsit asistenţa înainte de atingerea obiectivului de reintegrare (13, adică 56,5% se 
aflau la momentul respectiv în asistenţa unei organizaţii neguvernamentale şi 10, adică 43,5% 
se aflau în asistenţa unei instituţii publice), pentru restul de 183 continuându-se monitorizarea 
asistenţei sau asistarea propriu-zisă. 

Din totalul de 879 de victime referite direct sau indirect (comunicări scrise), de către 
parteneri, centrele regionale au primit informaţii că 763, reprezentând 87%, doresc să se 
implice în fazele procesului penal colaborând cu organele de aplicare a legii, restul de 116, 
reprezentând 13%, refuză o astfel de implicare. Din totalul de 398 de victime evaluate iniţial 
de către centrele regionale, 340, reprezentând 85%, au acceptat şi au dorit sprijinul 
specialiştilor centrelor regionale în vederea coordonării în toate fazele procesului penal, restul 
de 58, reprezentând 15%, au refuzat sprijinul specialiştilor centrului regional în vederea acestei 
coordonări sau au refuzat să se implice în vreun mod în cercetarea penală.  

Din totalul de 340 de victime coordonate, un număr de 12, reprezentând 3,5% au 
renunţat la implicarea în cadrul procesului penal pe parcursul desfăşurării acestuia. 

 
Situaţia detaliată pe cele 15 centre regionale se prezintă astfel: 
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1. C.R. 
Bucureşti 
(Bucureşti, 
jud. Ilfov, 
Giurgiu, 
Teleorman, 
Călăraşi, 
Ialomiţa) 

117 52 13 (13 
în 
sistem 
privat)  

22 (22 
în 
sistem 
privat) 

17 11 3 (3 
sistem 
privat) 

42 10 1 
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2. C.R. 
Craiova 
(jud. Dolj, 
Olt, Gorj, 
Mehedinţi) 

118 36 0 33 (16 
în 
sistem 
public şi 
17 în 
sistem 
privat) 

3 20 0 33 3 0 

3. C.R. Cluj – 
Napoca 
(jud. Cluj, 
Sălaj, 
Bistriţa-
Năsăud, 
Maramureş) 

84 21 2 (2 în 
sistem 
public) 

6 ( 2 în 
sistem 
public şi 
4 în 
sistem 
privat) 

13 3 2 (2 
sistem 
public) 

20 1 0 

4. C.R. 
Timişoara 
(jud. Timiş, 
Arad, Caraş-
Severin) 

48 46 0 23 (16 
în 
sistem 
public şi 
7 în 
sistem 
privat) 

23 8 0 46 0 0 

5. C.R. Alba-
Iulia (jud. 
Alba, 
Hunedoara, 
Sibiu) 

15 4 0 4 (4 în 
sistem 
public) 

0 1 0 4 0 0 

6. C.R. Galaţi 
(jud. Galaţi, 
Brăila, 
Vrancea) 

58 15 5 (4 în 
sistem 
public şi 
1 în 
sistem 
privat) 

10 (10 
în 
sistem 
public) 

0 0 2 (2 
sistem 
publi) 

14 1 6 

7. C.R. 
Ploieşti 
(jud. 
Prahova, 
Buzău, 
Dâmboviţa) 

23 23 5 (5 în 
sistem 
privat) 

18 (18 
în 
sistem 
public) 

0 0 5 (5 
sistem 
privat) 

23 0 0 

8. C.R. Piteşti 
(jud. Argeş, 
Vâlcea) 

68 52 7 (2 în 
sistem 
public şi 
5 în 
sistem 
privat) 

26 (26 
în 
sistem 
public) 

19 7 7 (2 
sistem 
public şi 
5 sistem 
privat) 

22 30 2 

9. C.R. 
Constanţa 
(jud. 
Constanţa, 
Tulcea) 

68 30 1 (1 în 
sistem 
public) 

28 (27 
în 
sistem 
public şi 
1 în 
sistem 
privat) 

1 10 1 (1 
sistem 
public) 

30 0 1 

10. C.R. 
Oradea 
(jud. Bihor, 
Satu-Mare) 

61 7 1 (1 în 
sistem 
public) 

0 6 0 0 7 0 0 

 33



11. C.R. Târgu-
Mureş (jud. 
Mureş, 
Harghita) 

40 10 1 (1 în 
sistem 
public) 

3 (3 în 
sistem 
public) 

6 2 0 9 1 0 

12. C.R. Braşov 
(jud. Braşov, 
Covasna) 

44 44 0 17 (17 
în 
sistem 
public) 

27 1 1 (1 
sistem 
public) 

44 0 0 

13. C.R. Bacău 
(jud. Bacău, 
Neamţ) 

14 8 0 7 (7 în 
sistem 
public) 

1 0 0 8 0 0 

14. C.R. Iaşi 
(jud. Iaşi, 
Vaslui) 

60 20 8 (8 în 
sistem 
public) 

0 12 1 2 (2 
public) 

10 10 0 

15. C.R. 
Suceava 
(jud. 
Suceava, 
Botoşani) 

61 30 2 (2 în 
sistem 
public) 

28 (28 
în 
sistem 
public) 

0 0 0 28 2 2 

16. Total  879 398 45 (24 
în 
sistem 
privat şi 
21 în 
sistem 
public) 

225 (51 
în 
sistem 
privat şi 
174 în 
sistem 
public) 

128 64 23 (13 
sistem 
privat şi 
10 
sistem 
public) 

340 58 12 

 
   În primul semestru al anului 2007, o problemă majoră în ceea ce priveşte asistarea 
victimelor traficului de persoane a reprezentat-o lipsa fondurilor necesare furnizării serviciilor 
specializate de către organizaţiile neguvernamentale. Odată cu aderarea României la Uniunea 
Europeană, posibilităţile de accesare a unor programe europene de finanţare nerambursabilă s-
au diminuat şi multe dintre organizaţiile neguvernamentale au întâmpinat dificultăţi foarte mari 
în a continua asistarea victimelor pe care le aveau în adăposturi sau cărora le furnizau servicii 
la domiciliu, punându-se chiar problema, pentru unele dintre ele, să întrerupă furnizarea acestor 
servicii. Majoritatea au redus numărul victimelor pe care le primeau în asistenţă, pentru a putea 
astfel asigura asistarea celor cu nevoi complexe, până la finalul acestui an.  
 Pentru soluţionarea acestei probleme, Agenţia Naţională împotriva Traficului de 
Persoane a iniţiat, încă de la începutul anului în curs, un program de interes naţional prin care 
îşi propune susţinerea activităţilor de recuperare şi reintegrare socio–profesională a victimelor. 
Ca urmare a acestui demers, Ministerul Economiei şi Finanţelor a pus la dispoziţie fondurile 
necesare, începând cu luna octombrie a anului în curs. 
 De asemenea, s-a constatat faptul că multe dintre victime refuză asistenţa în cadrul 
adăposturilor, cu predilecţie a celor guvernamentale, Agenţia Naţională împotriva Traficului de 
Persoane realizând un studiu naţional cu privire la acest aspect. Printre concluziile care s-au 
desprins din acest studiu, se pot enumera următoarele: lipsa de informare a victimelor traficului 
de persoane cu privire la serviciile de asistenţă şi protecţie care constituie efectul unui mesaj 
transmis inadecvat în momentul identificării, neîncrederea în instituţiile statului, precum şi 
dorinţa de a reveni în familie. De aceea, este foarte important ca evaluarea nevoilor victimei să 
fie făcută de către specialişti, un rol important avându-l personalul de specialitate al centrelor 
regionale împotriva traficului de persoane, care deţine o situaţie centralizată la nivel naţional a 
capacităţilor de asistare a victimelor.  
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Capitolul 7 
Cooperare interinstituţională în domeniul prevenirii traficului de persoane şi al 

asistenţei acordate victimelor acestuia 
 
 

În vederea unei abordări complexe a fenomenului traficului de persoane, atât din 
perspectiva prevenirii, cât şi a asistenţei acordate victimelor acestuia, Agenţia Naţională 
împotriva Traficului de Persoane a încheiat în prima jumătate a anului 2007, la nivel central şi 
la nivel regional, prin intermediul centrelor regionale, o serie de protocoale şi convenţii de 
parteneriat, astfel:   
• 4 protocoale de colaborare la nivel central cu următoarele instituţii şi organizaţii: 

Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, 
Asociaţia Naţională Mutuală România Franţa „Luis Pasteur” Brăila şi Alternative Sociale; 

• 39 protocoale de colaborare între Centrele Regionale ale A.N.I.T.P. şi, respectiv: 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, precum şi cu organizaţii neguvernamentale: Braşov (1), Cluj (4), Constanţa (2), 
Craiova (4), Galaţi (3), Iaşi (1), Piteşti (2), Ploieşti (10), Suceava (1), Timişoara (9), Oradea 
(2); 

 Totodată au fost demarate discuţii cu firmele şi asociaţiile care acţionează în domeniul 
turismului, în vederea încheierii de protocoale de parteneriat şi a derulării unor campanii de 
sensibilizare şi conştientizare, la nivelul firmelor cu acest obiect de activitate, cu privire la 
implicaţiile fenomenului traficului de persoane asupra victimelor acestuia. 

În prima jumătate a anului 2007,  au fost organizate un număr de 2 întâlniri ale 
Grupului interministerial de lucru împotriva traficului de persoane. Prima întâlnire a avut loc în 
luna ianuarie, agenda de lucru a întâlnirii cuprinzând principalele activităţi desfăşurate de către 
Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane în anul 2006, prezentarea activităţilor 
desfăşurate în domeniul traficului de persoane de către instituţiile cu atribuţii în domeniu şi 
responsabilităţile acestora prevăzute pentru anul 2007 în Planul Naţional de Acţiune 2006-2007 
pentru implementarea Strategiei Naţional împotriva Traficului de Persoane 2006-2010.  

Ce de-a doua întâlnire a avut loc în luna mai şi a pus în discuţie 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 indeplinerea obiectivelor din PNA. 

A.N.I.T.P. a elaborat proiectul Ordinului comun al miniştrilor de resort (MMFES, 
MECT, MSP, ANPDC, ANOFM, ANPF, ANES) pentru aprobarea înfiinţării Grupului Tematic 
de Lucru (GTL) privind coordonarea naţională a activităţilor de protecţie şi asistenţă a 
victimelor traficului de persoane. Documentul de referinţă se află în procedură de avizare la 
instituţiile abilitate. 
     În perioada analizată, reprezentanţii Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de 
Persoane au participat la 13 întâlniri, seminarii şi grupuri de lucru desfăşurate în comun cu 
partenerii instituţionali şi organizaţionali.  
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Au fost implementate sau sunt în curs de implementare un număr de 5 proiecte 
comune cu parteneri neguvernamentali (Caritas, Conexiuni Deva, OIM, EURODEMOS, 
SCOP Timişoara), activitatea de atragere de noi parteneri în domeniul traficului de persoane 
având un caracter continuu.   

A.N.I.T.P. a efectuat o analiză privind existenţa echipelor interinstituţionale antitrafic 
de la nivelul fiecărui judeţ. În urma acestei analize, a rezultat faptul că echipele 
interinstituţionale constituite ca urmare a diferitelor proiecte derulate anterior înfiinţării 
A.N.I.T.P., nu mai erau funcţionale. Ca urmare, prin intermediul Centrelor Regionale ale 
A.N.I.T.P., echipele interinstituţionale antitrafic regionale au fost constituite în fiecare judeţ, 
urmând a fi coordonate de către acestea. 

Echipele au în general următoarea structură: Instituţia Prefectului;  Poliţia Transporturi; 
Inspectoratul  Judeţean de Poliţie; Inspectoratul Judeţean de Jandarmi; Inspectoratul Judeţean 
al Poliţiei de Frontieră; direcţia de asistenţă comunitară; SPCEEPS; Direcţia de Sănătate 
Publică; 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. 

În cadrul A.N.I.T.P. au fost elaborate şi transmise fiecărui judeţ temele de instruire a 
echipelor inter-instituţionale, pentru sprijinirea consiliilor judeţene în realizarea acestei 
activităţi. Temele abordate sunt: traficul de persoane – aspecte introductive; victimele traficului 
de persoane – perspectivă psiho-socială; intervenţia şi asistenţa victimelor traficului de 
persoane. Acestea vor fi prelucrate la nivelul fiecărei echipe inter-instituţionale judeţene de 
către specialiştii centrelor regionale împotriva traficului de persoane. 
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Capitolul 8 
Reflectarea fenomenului în mass-media 

 
În perioada ianuarie – iunie 2007, fenomenul traficului de persoane a cunoscut 352  

prezenţe mediatice. Astfel, 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), 10 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) şi cinci agenţii de presă (Rompres, Mediafax, Reuters, Prompt Media, Amos News) 
au găzduit 256 materiale (interviuri, anchete, ştiri, fotografii etc.) referitoare la traficul de 
persoane. Dintre acestea,  239 au apărut în presa scrisă centrală, iar 17 în cea locală. 

Cele mai multe materiale despre fenomen au publicat ziarele: “Realitatea Românească” 
– 25, “Evenimentul Zilei” – 19, “Ziua”, “Atac” şi “Gardianul” – câte 16, “Adevărul”, 
Curentul” şi Gândul” – câte 14. 

Subiectele intens mediatizate s-au referit la: prinderea traficanţilor şi anihilarea reţelelor 
de traficanţi (104), exploatarea sexuală a femeilor şi copiilor români, articole preluate din presa 
din Marea Britanie (28), eforturile autorităţilor pentru stoparea fenomenului traficului de 
persoane (21), experienţele victimelor acestui fenomen (20), colaborări pe plan internaţional cu 
diferite instituţii cu atribuţii în stoparea traficului de persoane şi trimiterea traficanţilor în 
judecată (câte 18), statistici despre fenomenul traficului de persoane în România (16). 

În presa audio-vizuală, fenomenul traficului de persoane a cunoscut cel puţin  96 de  
apariţii. Din totalul materialelor, 64 au fost transmise de posturile TV centrale (Prima TV, Pro 
TV, Antena-1, Realitatea TV, TVR 1, Antena-3, B1 TV), 29 de posturile de radio centrale 
(Europa FM, Info Pro, Radio România Actualităţi, BBC, Radio Total) şi 3 de televiziunile din 
Marea Britanie (Chanel 4), Italia (TG 24) şi Spania (New Atlantic).  

Totodată, în perioada ianuarie – iunie 2007, Agenţia Naţională Împotriva Traficului 
de Persoane  a cunoscut 81 de apariţii mediatice (49 în presa scrisă centrală, 15 în presa scrisă 
locală şi 17 în cea audio-vizuală centrală). Subiectele intens mediatizate referitoare la 
A.N.I.T.P. au fost: operaţionalizarea centrelor regionale şi statisticile publicate de către 
A.N.I.T.P. (12), 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!”, 
colaborarea pe plan internaţional, proiectul „Coordonarea victimelor traficului de persoane în 
procesul penal” implementat de către A.N.I.T.P., la iniţiativa Ambasadei S.U.A. la Bucureşti. 

Preşedintele A.N.I.T.P. a acordat şapte interviuri (Revista „Play Boy”, Revista „Pentru 
Patrie”, TVR Timişoara, Chanel 4 – Marea Britanie, TG 24 – Italia, New Atlantis - Spania, 
pagina de internet antitrafic) şi a participat în direct la emisiunea „Obiectiv România” 
transmisă de postul de Radio România Actualităţi. De asemenea, alături de alţi colegi din 
cadrul A.N.I.T.P., a participat la emisiunea „Te vezi la TVR” – TVR1, iar vicepreşedintele a 
acordat un interviu pentru emisiunea „Reporterii realităţii” de la Realitatea TV. Alţi doi 
reprezentanţi ai A.N.I.T.P. au participat, în direct, pe posturile de Radio România Actualităţi, 
Radio România Cultural şi pe postul Antena 2 la emisiunea „Exerciţiu de atitudine”. 

În luna ianuarie a.c., au mai fost publicate 14 apariţii cu mesajul campaniei „Ai grijă, 
tu plăteşti!” şi numărul de telefon al serviciului info-line în cotidienele Jurnalul Naţional (3), 
Libertatea(4) şi Evenimentul Zilei (7). 
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De la începutul anului până la sfârşitul lunii iunie, site-ul Agenţiei, 
www.anitp.mira.gov.ro, a fost vizualizat de 16.880 de utilizatori. Cele mai multe vizualizări au 
înregistrat paginile referitoare la: angajări (2.856), structura Agenţiei (623), prezentarea 
Agenţiei (462), conducerea Agenţiei (441) şi informaţii privind traficul de persoane (385).  

Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane, în colaborare cu Ambasada Marii 
Britanii la Bucureşti şi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie au organizat în data de 11 
aprilie a.c., o conferinţă de presă cu ocazia încheierii campaniei de informare „Tu contezi, nu 
promisiunile!”, în cadrul căreia, preşedintele A.N.I.T.P. a prezentat evoluţia fenomenului 
traficului de persoane în anul 2006. Au fost publicate articole în: Adevărul, Gândul, Realitatea 
Românească, Atac, România Liberă, Cotidianul şi au fost transmise ştiri pe posturile de radio 
Europa FM şi Radio România Actualităţi, precum şi pe două posturi tv.: Prima TV şi TVR 1. 
Tot în cadrul acestui proiect, a avut loc în perioada 15-17 martie a.c., o întâlnire de lucru cu 
presa, având ca tema “Rolul presei în combaterea şi prevenirea traficului de persoane”, la 
care au participat 12 jurnalişti.  
 În data de 24 aprilie, AIDRom  a organizat  o masă rotundă cu tema “Traficul de 
fiinţe umane ca fenomen social - Responsabilitate colectivă”, la care au participat specialişti 
din cadrul CARITAS Bucureşti, ADPARE România şi A.N.I.T.P., precum şi reprezentanţi ai 
mass-media. În urma acestei întâlniri au fost publicate articole  în Atac şi Curentul. 
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Capitolul 9 
Cooperare internaţională în domeniul prevenirii traficului de persoane, a 

asistenţei şi protecţiei victimelor acestuia 
 

Cunoscut fiind caracterul transnaţional al fenomenului traficului de persoane, 
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. 

Conform obiectivelor prevăzute în Strategia Naţională împotriva traficului de persoane 
2006-2010, a fost intensificată colaborarea atât cu state de origine a traficului de persoane, cât 
şi cu ţări de destinaţie şi tranzit. Astfel, evidenţiem valoroasele contacte de lucru stabilite cu 
autorităţile din Marea Britanie, respectiv cu Gangmasters Licensing Authority, Agenţia pentru 
Combaterea Criminalităţii Organizate Grave (SOCA), Centrul pentru Combaterea Exploatării 
Copilului şi pentru Protecţie Online (CEOPC) şi colaborarea cu Centrul privind traficul de 
persoane (UKHTC), partener în Campania de Informare pentru Prevenirea Traficului de 
Persoane în Marea Britanie în perioada ianuarie-martie 2007. De asemenea, Agenţia  a răspuns 
la solicitarea Ministerului Federal pentru Afaceri Europene şi Internaţionale al Republicii 
Austria, transmisă prin intermediul Ambasadei Austriei la Bucureşti, cu privire la înfiinţarea 
instituţiei coordonatorului naţional pentru combaterea traficului de persoane în Austria. 

În cadrul cooperării cu Austria, în luna aprilie 2007, au fost organizate de către 
A.N.I.T.P., Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Centrul de criză 
pentru copii străini neînsoţiţi şi victime ale traficului din Viena, două seminarii cu tema  
« Schimburi inter-profesionale româno-austriece privind migratia şi traficul de copii în 
contextul noului statut al României de stat membru al Uniunii Europene », seminarii care s-
au desfăşurat la Bucureşti şi Suceava.  

Seminarul de la Bucureşti a reunit reprezentanţi ai Centrului de criză din Viena, 
A.N.P.D.C., A.N.I.T.P., I.G.P.R., I.G.P.F., M.E.C.T., M.M.F.E.S., M.J., D.G.A.S.P.C. - Sector 
2, Salvaţi Copiii, I.L.O., O.I.M., iar în cadrul seminarului organizat la Suceava: experţii 
austrieci, reprezentanţi ai A.N.P.D.C. şi ai Centrelor Regionale A.N.I.T.P., precum şi ai tuturor 
instituţiilor locale implicate în problematica migraţiei şi a traficului de copii din 5 judeţe din 
Estul ţării: Suceava, Neamţ, Iaşi, Botoşani şi Galaţi, respectiv D.G.A.S.P.C., I.J.P., I.J.P.F., 
Inspectorate Şcolare, organizaţii neguvernamentale locale, I.L.O. şi O.I.M.. Aceste seminarii 
au avut atât un rol consultativ cu privire la perspectivele de întărire a capacităţii de intervenţie 
a partenerilor instituţionali de la nivel central şi local, cât şi un rol de instruire a specialiştilor 
implicaţi în problematica prevenirii şi protecţiei copiilor neînsoţiţi şi victime ale traficului în 
spaţiul european. 

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.  

A.N.I.T.P. a elaborat şi înaintat spre aprobare Ministerului de Afaceri Externe al 
Regatului Ţărilor de Jos, unul dintre importantele state de destinaţie pentru victimele traficului 
de persoane de cetăţenie română, proiectul „Îmbunătăţirea calităţii serviciilor de protecţie şi 
asistenţă acordate femeilor victime ale traficului de persoane şi eficientizarea măsurilor 
de prevenire a traficului de femei”, proiect care a fost aprobat şi se află în curs de 
implementare.  
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Au fost stabilite bazele unor viitoare colaborări cu Bulgaria, Italia, Irlanda, Spania şi 
Polonia, prin iniţierea unor propuneri de proiecte în cadrul programului „Prevention of and 
fight against crime” al Comisiei Europene.  

În cadrul exerciţiului de finanţare MATRA 2007 ce are ca scop îmbunătăţirea 
cooperării locale, naţionale şi regionale între actorii implicaţi în activităţile de prevenire şi 
asistenţă a victimelor traficului, Agenţia a elaborat şi înaintat fişa de proiect intitulat 
„Creşterea implicării autorităţilor locale în lupta împotriva traficului de persoane”. 

În ceea ce priveşte întărirea dialogului bilateral şi multilateral cu statele aflate pe 
traseele de traficare, în anul 2007, Agenţia a consolidat cooperarea cu Statele Unite ale 
Americii. Astfel, s-a continuat seria seminarelor regionale pentru prezentarea proiectului 
„Coordonarea victimelor traficului de persoane în procesul penal”6, şi a fost efectuată o 
vizită de studiu în S.U.A. în vederea identificării modalităţilor de adaptare a programului 
american la situaţia din România, cu sprijinul Ambasadei S.U.A. la Bucureşti. 

S-au iniţiat contacte de lucru cu Republica Belarus, Turcia, Croaţia, şi s-a continuat 
cooperarea cu Republica Moldova, vizându-se transferul de experienţă şi schimbul de bune 
practici în domeniul prevenirii traficului de persoane şi acordării de asistenţă victimelor 
acestuia.    

Specialiştii Agenţiei au asigurat o participare activă la o serie de acţiuni organizate de 
statele  membre ale Uniunii Europene în domeniul traficului de persoane, precum şi la activităţi 
ale structurilor Uniunii Europene, ocazii în care s-au stabilit contacte de lucru utile, s-au 
realizat schimburi de experienţă şi au fost promovate eforturile României pentru prevenirea şi 
combaterea traficului de fiinţe umane şi asistenţa victimelor acestuia.  

În planul combaterii traficului de persoane, România a fost reprezentată la activităţi 
organizate de EUROPOL şi state membre U.E. şi a participat, în colaborare cu autorităţile din 
ţările de destinaţie, la soluţionarea unor anchete privind victimele de origine română.  

În conformitate cu obiectivele Strategiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane 
2006-2010 privind participarea la programele şi activităţile forurilor internaţionale, în anul 
2007 a continuat implementarea „Programului pentru sprijinirea dezvoltării unor mecanisme 
transnaţionale de referire pentru persoanele traficate în Europa de Sud-Est”, dezvoltat de 
Centrul Internaţional pentru Dezvoltarea Politicilor privind Migraţia (ICMPD), finanţat de 
USAID şi implementat în parteneriat cu ACTA (reţea de organizaţii neguvernamentale 
împotriva traficului de fiinţe umane şi a corupţiei), MARRI (Iniţiativa Regională pentru 
Migraţie, Azil şi Refugiaţi) şi Ministerul de Interne din Bulgaria, ca partener secundar. Astfel, 
România a participat la primul seminar regional care a avut loc în Bulgaria, unde au fost 
prezentate liniile directoare ale viitorului mecanism transnaţional de referire a persoanelor 
traficate în Europa de Sud-Est. Colaborarea Agenţiei cu ICMPD a continuat şi în „Programul 
privind îmbunătăţirea răspunsurilor anti-trafic în Europa de Sud-Est – Colectarea datelor şi 
managementul informaţiei” (DCIM). În urma rezultatelor misiunii de evaluare a echipei 
ICMPD, baza de date a Agenţiei a constituit modelul pentru crearea indicatorilor bazei de date 
regionale prezentaţi în cadrul primului seminar regional DCIM care s-a desfăşurat în Croaţia.   

Agenţia a răspuns invitaţiilor Consiliului Europei, Organizaţiei Naţiunilor Unite, 
Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa şi ale Organizaţiei Internaţionale pentru 
Migraţie, specialiştii A.N.I.T.P. au luat parte la numeroase activităţi organizate de aceste foruri 
internaţionale în scopul prevenirii traficului de persoane.  
                                                 
6 “Cooperarea interinstuţională în domeniul combaterii traficului de persoane”, Raport privind situaţia traficului 
de persoane în România – 2006, Bucureşti 2007, M.I.R.A.-.A.N.I.T.P.  
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Capitolul 10 

Concluzii şi recomandări 
 
 

În domeniul cunoaşterii dimensiunilor caracteristicilor şi tendinţelor traficului de 
persoane: 

Concluzii: 
 

• Sistemul naţional integrat de monitorizare şi evaluare a fenomenului traficului de 
persoane permite colectarea datelor la nivel centralizat, identificarea mai rapidă a unor 
noi tendinţe ale fenomenului şi cunoaşterea caracteristicilor victimelor într-o perioadă 
determinată de timp.         

 
Recomandări:  

 
 Utilizarea datelor statistice preliminare furnizate prin intermediul bazei centralizate de 

date pentru elaborarea ulterioară a unor studii şi cercetări aprofundate în domeniu. 
 Dezvoltarea componentei pentru evidenţa centralizată a proiectelor /măsurilor, interne 
şi regionale, desfăşurate în domeniul antitrafic şi implementate de către structurile 
guvernamentale şi organizaţii neguvernamentale.      

  
În domeniul combaterii traficului de persoane: 

Concluzii: 
• S-a constatat că, alături de ţările tradiţionale de destinaţie pentru traficul de persoane, 

respectiv Italia, Spania, Grecia, în primul semestru al anului 2007, apare şi Cehia ca 
una dintre principalele destinaţii, în special pentru traficul de persoane în scopul 
exploatării prin muncă.  
Mai mult decât atât, distribuţia pe zonele de provenienţă, demonstrează că victimele 
traficului de persoane provin atât din mediul urban, cât şi din cel rural, precum şi din 
toate regiunile de dezvoltare ale României. 
Schimbul de informaţii realizat între partea română şi partea cehă demonstrează faptul 
că, de cele mai multe ori, reţelele de traficanţi sunt compuse din cetăţeni români, 
ucraineni şi cehi, fiecare având un rol bine stabilit în cadrul grupului infracţional.   
Toate acestea arată o activitate infracţională extrem de ridicată pe relaţia România – 

Cehia, dezvoltată într-o perioadă de timp relativ scurtă.    
        

Recomandări: 
 Intensificarea activităţilor de combatere care implică cooperarea internaţională între 

structurile specializate şi a schimbului de date, aspecte ce vor facilita anihilarea 
grupărilor de criminalitate organizată, atât a componentei de recrutare care operează 
pe teritoriul României, cât şi a celor care sunt implicaţi în transportul, transferarea şi 
exploatarea cetăţenilor români pe teritoriul altor state; 
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 Includerea, ca indicator de raportare semestrială, 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.  

 Reglementările internaţionale în domeniu7 fac referire 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; 

 
 

În domeniul prevenirii traficului de persoane: 
Concluzii: 
• Gradul de conştientizare a prezenţei fenomenului traficului de persoane la nivel general 

a crescut faţă de anii anteriori. 
• Datele statistice preliminare, centralizate la nivelul Agenţiei, permit identificarea 

judeţelor din România de unde provin victimele traficului de persoane, chiar pe tipuri 
de exploatare, şi indică faptul că, cea mai mare parte a victimelor au un nivel de 
şcolarizare scăzut (absolvenţi de ciclu gimnazial) şi nici nu dispun de o calificare 
profesională, ceea ce va permite dezvoltarea de campanii specifice pe grupuri de risc . 

     
Recomandări:       
o Creşterea numărului de persoane care au fost victimele exploatării prin muncă indică 

necesitatea derulării campaniilor de prevenire în judeţele de provenienţă a victimelor 
traficului de persoane, adaptate caracteristicilor grupurilor de risc.    

o Intensificarea activităţilor preventive atât la nivelul instituţiilor şcolare de ciclu 
gimnazial,  cât şi la nivelul serviciilor de asistenţă socială din cadrul primăriilor din 
localităţile identificate ca şi mediu de provenienţă a victimelor traficului de persoane.      

 
În domeniul asistenţei şi protecţiei victimelor traficului de persoane: 

Concluzii: 
• Multe dintre organizaţiile neguvernamentale au întâmpinat dificultăţi foarte mari în 

ceea ce priveşte asistarea victimelor pe care le aveau în adăposturi sau cărora le 
furnizau servicii la domiciliu, punându-se chiar problema, pentru unele dintre ele, să 
închidă adăposturile sau să reducă numărul de victime pe care le primeau în asistenţă, 
pentru a putea asigura, din puţinul buget pe care îl mai au, asistarea celor cu nevoi 
complexe, până la finalul acestui an. 

• Studiul realizat de A.N.I.T.P. constatată faptul că victimele refuză asistenţa în cadrul 
adăposturilor, cu predilecţie a celor guvernamentale. Printre concluziile care s-au 
desprins din acest studiu se enumeră: lipsa de informare a victimelor traficului de 
persoane cu privire la serviciile de asistenţă şi protecţie care constituie efectul unui 
mesaj transmis inadecvat în momentul identificării, neîncrederea în instituţiile statului, 
precum şi dorinţa de a reveni în familie. 

 

                                                 
7 Conform 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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Recomandări: 
• Evaluarea nevoilor victimei să fie făcută de către specialişti (asistent social sau 

psiholog), un rol important avându-l personalul de specialitate al Centrelor 
regionaleA.N.I.T.P.  

• Derularea campaniilor de informare cu privire la drepturile victimelor, promovarea 
poliţiei comunitare în vederea reconstruirii unei relaţii normale între poliţie şi 
comunitate pentru creşterea încrederii în instituţiile statului.  

• Reorientarea politicii guvernamentale în sensul oferirii de servicii de asistenţă şi 
protecţie în cadrul familiei şi comunităţii, prin crearea şi operaţionalizarea la nivelul 
D.G.A.S.P.C., a serviciilor specializate pentru victimele adulte, iar sistemul rezidenţial 
al adăposturilor să fie destinat asistenţei cazurilor complexe care necesită şi luarea unor 
măsuri de protecţie suplimentare.  

• Este necesar ca Guvernul României, prin intermediul A.N.I.T.P., să furnizeze 
permanent organizaţiilor neguvernamentale fonduri pentru a  sprijini  desfăşurarea 
activităţilor de asistenţă a victimelor traficului de persoane, sub forma unor programe 
anuale de interes naţional. 

 
În domeniul cooperarării interinstituţionale: 

Concluzii: 
• Traficul de persoane este un fenomen complex care afectează societatea la nivelul 

fiecărei comunităţi şi necesită intervenţie multidisciplinară, atât pentru prevenirea 
apariţiei acestuia, cât şi pentru asistenţa şi protecţia victimelor.     

Recomandări: 
• În vederea unei abordări complexe a fenomenului traficului de persoane, atât din 

perspectiva prevenirii cât şi a asistenţei acordate victimelor acestuia, este necesară 
susţinerea din partea ministerelor responsabile a activităţilor echipelor 
interinstituţionale judeţene şi în egală măsură, îmbunătăţirea activităţii profesionale a 
membrilor acestor echipe, prin formare continuă. .     

 
În domeniul cadrului instituţional de luptă împotriva traficului de persoane 

Recomandări: 
• Monitorizarea strictă a aquis-ului comunitar şi implementarea noilor reglementări în 

plan european; 
• Adaptarea permanentă a legislaţiei la schimbările care apar în societatea românească cu 

privire la fenomenul traficului de persoane; 
• Absorbţia de fonduri structurale în vederea derulării de proiecte în domeniul traficului 

de persoane, în special a asistenţei victimelor acestei infracţiuni. 
• Întărirea cooperării între instituţiile cu atribuţii în domeniul prevenirii traficului de 

persoane, în vederea iniţierii de proiecte comune referitoare la  incluziunea socială a 
victimelor traficului de persoane. 

• Continuarea implementării proiectului „Coordonarea Victimelor traficului de persoane 
în procesul penal”, în vederea menţinerii gradului de participare a victimelor în 
procesul penal. 
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În domeniul cooperării internaţionale 
Recomandări: 
• Dezvoltarea colaborării cu Franţa, Germania, Grecia, Cehia, Irlanda, Italia, Spania şi 

Portugalia, în vederea reducerii numărului de victime române traficate în aceste ţări, dar 
şi a garantării acordării asistenţei adecvate victimelor acestui fenomen.  

• În vederea întăririi dialogului cu ţările aflate pe rutele de trafic, Agenţia îşi propune 
organizarea unor întâlniri cu partenerii instituţionali din Bulgaria, Ungaria, Republica 
Moldova, Ucraina şi Turcia privind analizarea oportunităţilor de a iniţia negocieri în 
scopul semnării unor acorduri bi-laterale vizând prevenirea traficului de persoane şi 
acordarea de asistenţă victimelor acestuia. 

• Continuarea implementării Programului pentru Dezvoltarea unui Mecanism 
Transnaţional de Referire a Persoanelor Traficate din Europa de Sud-Est, dezvoltat de 
ICMPD. Programul se află în prezent în faza de implementare naţională, urmând a fi 
finalizat în perioada organizării celui de-al doilea seminar regional care va avea loc în 
luna noiembrie în Bosnia şi Herzegovina. Ulterior va începe testarea mecanismului 
tras-naţional la nivel regional. 
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B. RAPORT PRIVIND STADIUL ÎNDEPLINIRII 
OBIECTIVELOR PLANULUI NAŢIONAL DE ACŢIUNE 2006-
2007 PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAŢIONALE 
ÎMPOTRIVA TRAFICULUI DE PERSOANE 2006-2010 

 
Planul Naţional de Acţiune 2006-2007 pentru implementarea Strategiei Naţionale 

împotriva Traficului de Persoane pentru perioada 2006-2010 cuprinde un număr de 91 de 
activităţi, din care 27 de activităţi au caracter permanent, 8 anual, 6 semestrial, 2 trimestrial. 7 
activităţi au ca termen de realizare luna decembrie 2006, 10 luna martie 2007, 8 luna iunie 
2007, 4 luna iulie 2007 şi 19 activităţi au ca termen de realizare luna decembrie 2007. 

Din numărul total de activităţi, 40 sunt în responsabilitatea A.N.I.T.P., 12 în 
responsabilitatea A.N.I.T.P. în colaborare cu diferite instituţii cu atribuţii în domeniu şi 39 în 
responsabilitatea altor instituţii.  

În ceea ce priveşte activităţile prevăzute în primul semestru al anului 2007, precizăm că 
au fost îndeplinite un  număr de 36 activităţi, 35 sunt în curs de realizare, iar un număr de 5 
activităţi nu au fost realizate, astfel:  
• în cadrul domeniului de acţiune privind Sistemul naţional integrat de monitorizare şi 

evaluare a fenomenului traficului de persoane, au fost realizate un număr de 8 activităţi, iar 
2 sunt în curs de realizare;  

• în cadrul domeniului de acţiune privind Coordonarea interinstituţională au fost realizate un 
număr de 10 activităţi, 4 fiind în curs de realizare, iar 1 activitate nu a fost finalizată;  

• în cadrul domeniului de acţiune Prevenirea traficului de persoane, 6 activităţi au fost 
realizate, 12 sunt în curs de realizare;  

• în cadrul domeniului de acţiune privind Protecţia, asistenţa şi reintegrarea socială a 
victimelor, 9 activităţi au fost realizate, 9 sunt în curs de realizare, iar 1 activitate nu a fost 
finalizată;  

• în cadrul domeniului de acţiune privind Combaterea traficului de persoane, cercetarea şi 
urmărirea penală a traficanţilor, 2 activităţi au fost realizate, iar 3 sunt în curs de realizare;  

• în cadrul domeniului de acţiune privind Cooperarea internaţională, un  număr de 7 activităţi 
sunt în curs de realizare, iar 1 activitate a fost finalizată. 

 
 
Domeniul de acţiune A. Sistemul naţional integrat de monitorizare şi 
evaluare a fenomenului traficului de persoane 
 
Obiectiv A.1. Crearea şi dezvoltarea unui sistem naţional centralizat de evidenţă a datelor 
privind traficul de persoane 
 
Obiectiv A.1.a – Realizarea bazei centralizate de date privind traficul de persoane – ÎN 
CURS DE REALIZARE 
Instituţia responsabilă: MIRA - ANITP  
Termen de realizare: Decembrie 2007  
Dotarea cu tehnică de calcul atât a ANITP, cât şi a structurilor teritoriale subordonate, s-a 
realizat în proporţie de 100%. 
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În ceea ce priveşte asigurarea cu resurse umane pentru Compartimentul IT al ANITP, sunt 3 
posturi prevăzute în organigramă, din care 2 posturi au fost ocupate. 
În ceea ce priveşte evidenţa victimelor traficului de persoane, a fost dezvoltat, pretestat şi 
validat, software-ul specializat.   
În primele 6 luni ale anului 2007 au fost conectate 6 centre la RCVD – MIRA. 
 
Obiectiv A.1.b – Dezvoltarea de indicatori comuni pentru colectarea datelor – 
REALIZAT 
Instituţia responsabilă: MIRA - ANITP  
Termen de realizare: Decembrie 2006  
S-au stabilit un număr de 70 de indicatori, din care 28 sunt comuni, fiind raportaţi şi de către  
structurile specializate ale poliţiei, implicate în activităţile de investigare a infracţiunii de trafic 
de persoane.    
 
Obiectiv A.1.c – Adoptarea şi implementarea unei metodologii unitare de colectare şi de 
actualizare a datelor şi informaţiilor, luarea în evidenţă şi monitorizarea victimelor 
traficului intern sau aflate în dificultate pe teritoriul altor ţări – ÎN CURS DE 
REALIZARE 
Instituţia responsabilă: MIRA - ANITP  
Termen de realizare: Iunie 2007  
A fost elaborată metodologia necesară completării indicatorilor conţinuţi în fişa victimei 
completată de către structurile specializate ale poliţiei.  
Urmează să fie definitivată metodologia destinată colectării tuturor indicatorilor referitori la 
situaţia victimelor traficului de persoane şi asistenţa acordată acestora.    
Accesul la date se face diferenţiat, pe nivele de acces, în funcţie de utilizator. 
 
Obiectiv A.1.d – Încheierea de protocoale  de colaborare cu privire la schimbul de date cu 

toate instituţiile - REALIZAT 

Instituţia responsabilă: MIRA - ANITP  
Termen de realizare: Iunie 2007  
Protocoalele încheiate atât din punct de vedere numeric cât şi din punct de vedere al capacităţii 
partenerilor de a desfăşura activităţi împreună cu ANITP pot asigura desfăşurarea în condiţii 
bune a activităţii Agenţiei. 
Au fost încheiate 43 de protocoale la nivel central şi regional (a se vedea Obiectivul B.2.b), 
astfel: 
• 4 protocoale de colaborare la nivel central cu următoarele instituţii şi organizaţii: 

Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Române, Oficiul Naţional al Registrului 
Comerţului, Asociatia Naţională Mutuală România Franţa „Luis Pasteur” Braila, 
Alternative Sociale Iaşi; 

• 39 protocoale de colaborare între Centrele Regionale ale ANITP şi, respectiv: 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, precum şi cu organizaţii neguvernamentale; 

Au fost demarate discuţii cu firmele şi asociaţiile care acţionează în domeniul turismului.  
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Obiectiv A.1.e – Stabilirea canalelor de comunicare şi a punctelor de contact pentru 
schimbul de date între instituţiile cu atribuţii pe linia investigării şi urmăririi în justiţie a 
cazurilor de trafic de persoane – REALIZAT8 
Instituţia responsabilă: MIRA, IGPR - DGCCO  
Termen de realizare: Decembrie 2006  
DGCCO colaborează cu unităţile antitrafic din ţările de destinaţie pentru anihilarea reţelelor de 
traficanţi care acţionează atât în România, cât şi în străinătate prin9: 

- ataşaţii de afaceri interne de la Bucureşti şi a celor români în străinătate, 
- detaşarea temporară a unor ofiţeri DGCCO în unele ţări de destinaţie. În perioada 

primului semestru al anului trei ofiţeri din cadrul DGCCO au fost detaşaţi temporar în 
Italia pentru a sprijini poliţiştii italieni în investigarea cauzelor de trafic de persoane 
care implică cetăţeni români, 

Ofiţerii antitrafic au participat în dosarele deschise la nivelul EUROPOL (AWF PHOENIX; 
MARITSA) în domeniul combaterii traficului de persoane la nivelul Uniunii Europene. 
România participă în calitate de ţară „co-driver”, alături de Austria (ţara „driver”/ 
coordonator), la implementarea proiectului Cospol10, ce vizează traficul de fiinţe umane. 
 
Obiectiv A.1.f. - Conectarea bazei centrale de date cu instituţiile implicate în prevenirea 
şi combaterea  traficului de persoane şi acordarea asistenţei necesare victimelor traficului 
de persoane - REALIZAT  
Instituţia responsabilă: MIRA - ANITP  
Termen de realizare: Martie 2007  
La nivel teritorial sunt conectate 30 de structuri din cadrul I.G.P.F. şi 43 structuri din cadrul 
D.G.C.C.O.  
 
Obiectiv A.1.g. – Diseminarea informaţiilor către instituţiile cu competenţe în domeniu 
din ţară şi străinătate – REALIZAT 
Instituţia responsabilă: MIRA - ANITP  
Termen de realizare: permanent   
Site-ul ANITP este funcţional şi actualizat permanent. În prezent, acesta conţine 35 de pagini 
în limbile română şi engleză, prin intermediul cărora sunt difuzate 70 de documente în limba 
română şi 21 de documente în limba engleză – fără a lua în calcul declaraţiile de avere. 
 
 
Obiectiv A.2. Cercetarea şi evaluarea periodică a caracteristicilor, dimensiunilor şi 
evoluţiei fenomenului traficului de persoane - REALIZAT 

                                                 
8 Conform adresei nr. 2171606/23.07.2007 a Direcţiei Generale de Combatere a Criminalităţii Organizate se 
raportează obiectivul realizat. 
9 Extras din DGCCO, Raport semestrial privind stadiul îndeplinirii obiectivelor din planul naţional de acţiune 
10 COSPOL - Planificarea Strategica, Operativă şi Complexă a Poliţiei. COSPOL este un instrument multilateral 
de aplicare a legii, ce îşi desfăşoară activitatea sub coordonarea şi sprijinul Grupul de Lucru al Şefilor Poliţiilor 
Europene (EPCTF). Scopul acestuia este de a obţine rezultate operaţionale concretizate în arestarea infractorilor 
periculoşi şi anihilirea organizaţiilor şi reţelelor criminale şi teroriste, totodată asigurându-se că autorităţile 
competente ale Statelor Membre se folosesc de sprijinul Europol, în special de AWF-uri (Dosarele Analitice de 
Lucru). 
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A.2.a. Realizarea unor evaluări periodice pentru identificarea tendinţelor de evoluţie a 
fenomenului – REALIZAT 
Instituţia responsabilă: MIRA - ANITP  
Termen de realizare: semestrial  
A fost elaborat studiul: „Accesul victimelor traficului de persoane la serviciile de asistenţă şi 
protecţie”. Acesta îşi propune să analizeze atât poziţionarea victimelor faţă de serviciile de 
asistenţă şi protecţie existente în România, cât şi măsura în care anumiţi factori conduc la 
excluziunea victimelor de la aceste servicii.  
Cercetarea a constat într-o documentare cu privire la legislaţia din domeniu şi situaţia 
serviciilor de asistenţă şi protecţie destinate victimelor, realizarea de interviuri cu specialişti 
implicaţi în furnizarea de asistenţă victimelor atât din mediul public, cât şi din cel privat, şi 
intervievarea a 14 victime, fie aflate în asistenţă în regim rezidenţial, fie aflate în monitorizarea 
Centrelor Regionale ale Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane, care nu au dorit 
să beneficieze de asistenţă în regim rezidenţial. Cercetarea de teren s-a desfăşurat în perioada 
martie-aprilie a.c., în judeţele Galaţi, Constanta, Timiş, Alba, Cluj, Giurgiu, Argeş şi Călăraşi. 

Excluziunea victimelor de la serviciile de asistenţă şi protecţie este determinată de către o serie 
de factori de natură individuală, structurală sau ce ţin de mediul de rezidenţă al victimelor, 
astfel că, neaccesarea acestor servicii nu poate fi interpretată ca un refuz al victimelor de a 
beneficia de asistenţă.  
 
A.2.b. Informarea periodică a publicului asupra evoluţiei fenomenului în urma cercetării 
şi evaluării periodice a acestuia - REALIZAT  
Instituţia responsabilă: MIRA - ANITP  
Termen de realizare: semestrial  
În perioada ianuarie – iunie 2007, fenomenul traficului de persoane a cunoscut 352  prezenţe 
mediatice. 
Dintre acestea,  239 au apărut în presa scrisă centrală, iar 17 în presa scrisă teritorială şi locală. 
Cele mai multe materiale despre fenomen au publicat ziarele: “Realitatea Românească” – 25, 
“Evenimentul Zilei” – 19, “Ziua”, “Atac” şi “Gardianul” – câte 16, “Adevărul”, Curentul” şi 
Gândul” – câte 14. 
În presa audio-vizuală, fenomenul traficului de persoane a cunoscut cel puţin  96 de  apariţii. 
Din totalul materialelor, 64 au fost transmise de posturile TV centrale (Prima TV, Pro TV, 
Antena 1, Realitatea TV,    TVR 1, Antena 3, B1 TV), 29 de posturile de radio centrale 
(Europa FM, Info Pro, Radio România Actualităţi, BBC, Radio Total) şi 3 de televiziunile din 
Marea Britanie (Chanel 4), Italia (TG 24) şi Spania (New Atlantic).  
 
 
 
Domeniul de acţiune B. Coordonarea interinstituţională 
 
Obiectiv B.1. Îmbunătăţirea coordonării sistemului naţional anti-trafic 

 
B1.a. Organizarea de întâlniri periodice ale GIL pentru analizarea şi evaluarea 
activităţilor desfăşurate de instituţiile cu responsabilităţi în prevenirea şi combaterea 
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traficului de persoane şi asistenţa acordată victimelor traficului de persoane - 
REALIZAT 
Instituţia responsabilă: GIL  
Termen de realizare: trimestrial  
În prima jumătate a anului 2007,  au fost organizate un număr de 2 întâlniri ale GIL. Prima 
întâlnire a avut loc în luna ianuarie, agenda de lucru a întâlnirii a cuprins: principalele activităţi 
desfăşurate de către Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane în anul 2006, 
prezentarea activităţilor desfăşurate în domeniul traficului de persoane de către instituţiile cu 
atribuţii în domeniu şi responsabilităţile instituţiilor în domeniul traficului de persoane 
prevăzute pentru anul 2007 în Planul Naţional de Acţiune 2006-2007 pentru implementarea 
Strategiei Naţional împotriva Traficului de Persoane 2006-2010; 
Ce 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 indeplinerea obiectivelor din PNA     
 

 
B.2. Consolidarea rolului Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane de 
coordonator naţional al activităţilor împotriva traficului de persoane 
 
B.2.a. Dezvoltarea capacităţii operaţionale, a resurselor umane şi financiare ale ANITP – 
REALIZAT (pentru perioada de referinţă) 
Instituţia responsabilă: MIRA - ANITP  
Termen de realizare: permanent  
Bugetul propriu aprobat al ANITP este în valoare totală de 4 354 mii RON.   
În luna septembrie 2006, personalul contractual încadrat la nivelul Centrelor regionale a 
participat la o sesiune de pregătire pe durata a 5 zile, fiind abordate aspecte legate de asistenţa 
victimelor şi prevenirea traficului de persoane.  
În iunie 2007 s-a organizat o sesiune de pregătire cu întreg personalul ANITP. Pe parcursul a 3 
zile au fost abordate teme specifice întregului spectru de activitate desfăşurate la nivelul 
ANITP. 
Au fost organizate stagii de pregătire, în funcţie de nevoile de personal care este încadrat.       
La sfârşitul lunii iunie al anului 2007 erau încadrate 75 de posturi dintr-un total de 100, astfel: 
42 de posturi în structura centrală a Agenţiei  şi 33 posturi în centrele regionale. 
   
B.2.b. Implementarea de parteneriate între ANITP şi parteneri instituţionali şi 
organizaţionali, din ţară şi străinătate – REALIZAT (pentru perioada de referinţă) 
Instituţia responsabilă: MIRA - ANITP  
Termen de realizare: permanent  
În perioada raportată, reprezentanţii Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane au 
participat la 13 întâlniri, seminarii şi grupuri de lucru desfăşurate în comun cu partenerii 
instituţionali şi organizaţionali.  
Au fost implementate sau sunt în curs de implementare un număr de 5 proiecte comune cu 
parteneri neguvernamentali (Caritas, Conexiuni Deva, OIM, EURODEMOS, SCOP 
Timişoara). 
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Activitatea de atragere a noi parteneri în domeniul traficului de persoane are un caracter 
continuu.   
 
B.2.c. Centralizarea periodică de către ANITP a datelor statistice referitoare la traficul 
de persoane, în condiţiile legii, primite de la instituţiile şi organizaţiile implicate - 
REALIZAT 
Instituţia responsabilă: MIRA - ANITP  
Termen de realizare: semestrial  
Semestrial au fost centralizate de către ANITP, datele statistice furnizate de către instituţiile 
implicate în identificarea victimelor traficului, precum şi totalul victimelor asistate de către 
centrele de stat şi organizaţiile neguvernamentale.      
 

 
Obiectiv B.3. Îmbunătăţirea coordonării în domeniul traficului de copii 

 
B.3.a. Extinderea numărului de membri activi ai GTL pentru prevenirea şi combaterea 
traficului de copii - REALIZAT 
Instituţia responsabilă: ANPDC   
Termen de realizare: martie 2007  

Conform Ordinului comun nr. 123/429/10.11.2004 al ANPCA si MAI privind 
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Subgrupului pentru coordonarea si 
evaluarea activităţii de prevenire si combatere a traficului de copii, Subgrupul (GTL) a fost 
constituit (in baza HG 1295/2004) la nivel de experţi, din reprezentanţi ai ministerelor şi ai 
altor instituţii centrale cu atribuţii în domeniul protecţiei drepturilor copilului, al prevenirii şi 
combaterii traficului de persoane. Ordinul invocat prevede un număr de 9 membrii, din care 
câte 2 membrii desemnaţi de către ANPDC şi MIRA (DGCCO şi IGPF) şi câte 1 membru 
desemnat de către MMFES, MECT, MJ, MS şi MAE (Direcţia Generală de Afaceri 
Consulare), precum şi posibilitatea participării, in functie de problematica discutata, a 
reprezentanţilor altor instituţii publice, centrale sau locale, a organizaţiilor neguvernamentale şi 
a organizaţiilor internaţionale. 

Subgrupul este coordonat de către reprezentantul ANPDC în cadrul GIL, iar aceasta 
coordonare priveste in exclusivitate aspectele referitoare la respectarea drepturilor copilului in 
cadrul tuturor actiunilor angajate de catre diversele institutii sau organizatii partenere. 

De la înfiinţarea sa, Subgrupul a beneficiat de participarea la reuniunile de lucru atât a 
membrilor nominalizaţi de către conducerea instituţiilor  prevazute prin Ordinul comun 
invocat, cât şi de participarea constantă, pe bază de invitaţie, a reprezentanţilor altor instituţii 
sau compartimente ale institutiilor reprezentate, ONG şi organizatii internationale, precum: 
Direcţia de Paşapoarte, Direcţia de Investigaţii Criminale (IGP), ANITP (încă de la înfiinţarea 
sa), MAE (Direcţia OSCE  - Drepturile Omului), DGASPC – Sector 2 (ţinând cont de 
subordonarea administrativa a Centrului Gavroche), ILO, IOM, UNICEF, Salvaţi Copiii în 
alternanţă cu alte ONGuri, (Alternative Sociale, CRIPS, SNCAN…), etc. – ceea ce reprezintă 
un total de circa 20 de membri activi. 

În cadrul Subgrupului şi, în genere, în cadrul tuturor acţiunilor angajate de către 
ANPDC în domeniul traficului de copii, ANITP, în calitatea sa de coordonator naţional al 
problematicii traficului de persoane, este, încă de la înfiinţarea sa, pricipalul partener al 
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ANPDC. Acest parteneriat special a fost formalizat în cursul anului 2006 printr-un Protocol de 
colaborare în domeniul traficului de copii. 

Subgrupul activează atât în cadrul reuniunilor formale în plen, în reuniuni punctuale, pe 
teme specifice (întâlnirea a 2-3 membri, cu sau fără participarea de invitaţi), precum şi prin 
colaborarea operativă curentă între parteneri, sub coordonarea metodologică a ANPDC. 

În ceea ce priveşte strict extinderea formală a numărului de membri ai Subgrupului, 
Obiectivul B.3.a nu a fost pe deplin realizat. Prin acţiunea propusă, ANPDC a intenţionat să 
modifice atât HG nr. 1295/2004 si HG nr. 1504/2004, cât şi Ordinul comun al ANPCA şi MAI 
nr. 123/429/2004, spre a realiza simultan unificarea formală a Subgrupului cu Grupul de lucru 
constituit în domeniul exploatării sexuale a copiilor în scopuri comerciale şi, respectiv, 
extinderea numărului de membri ai Subgrupului, prin includerea de noi instituţii reprezentate 
(ANITP, IGPR, Autoritatea pentru Străini, Oficiul Naţional pentru Refugiaţi), dar şi prin 
extinderea reprezentării instituţiilor membre (MAI, MMFES, MAE, MJ, MS). Modificarea 
acestor acte normative reprezenta în sine o acţiune laborioasă şi de durată, ţinând cont şi de 
timpul necesar avizării şi aprobării lor, iar sarcinile foarte numeroase ale ANPDC nu au permis 
acest efort - cu atât mai mult cu cat, la sfârşitul anului 2007 aceste acte normative deveneau 
oricum caduce, perioada de valabilitate a celor doua planuri naţionale de acţiune fiind de 3 ani, 
respectiv perioada 2004-2007.  

În concluzie, Obiectivul B.3.a. a fost realizat în fapt, deşi extinderea numărului de 
membri ai Subgrupului nu a fost încă realizată integral în mod formal. In perspectivă, acest 
obiectiv urmează a se realiza la începutul anului 2008, consecutiv aprobării prin Hotărâre a 
Guvernului a noului Plan de acţiune integrat privind problematica traficului de copii, a 
exploatării sexuale a copiilor în scopuri comerciale şi a altor forme de exploatare a copiilor, 
conform prevederilor Planului operaţional aferent proiectului Strategiei naţionale în domeniul 
protecţiei şi promovării drepturilor copilului pentru perioada 2007-2013. 

 
B.3.b - Specializarea membrilor activi ai GTL pentru prevenirea şi combaterea traficului 
de copii – REALIZAT 
Instituţia responsabilă: ANPDC   
Termen de realizare: martie 2007  
În luna aprilie 2007, prin colaborarea dintre ANPDC, ANITP şi Primăria oraşului Viena, au 
fost organizate două sesiuni de instruire la Bucureşti – cu participarea tuturor membrilor 
Subgrupului, inclusiv ai reprezentanţilor ANITP (un total de 20 de instituţii şi organizaţii 
reprezentate de 42 de persoane, din care 19 membrii şi invitaţi permanenţi ai Subgrupului) - şi 
la Suceava – cu participarea ANPDC, a DGASPC din 6 judeţe din Estul ţării şi a 
reprezentanţilor instituţiilor subordonate celor reprezentate în Subgrup, inclusiv ANITP (15 
instituţii şi organizaţii reprezentate de un total de 40 de persoane, din care 7 membri şi invitaţi 
permanenţi ai Subgrupului),  
În cursul lunii iunie 2007, la Bucureşti s-a desfăşurat Seminarul tehnic naţional privind 
prevenirea şi combaterea violenţei împotriva copiilor, organizată de ANPDC în colaborare cu 
Programul Consiliului Europei «Să construim o Europa cu şi pentru copii – Prevenirea 
violenţei împotriva copiilor». La acest seminar au participat, de asemenea, toate instituţiile 
reprezentate în Subgrup, instituţii partenere (inclusiv ANITP), instituţii publice locale, ONG, 
organizaţii internaţionale. 
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B.3.c - Înfiinţarea în cadrul ANPDC a unui compartiment specializat pentru protecţia 
copilului împotriva abuzului, neglijării, exploatării şi traficului care să includă 
Secretariatul GTL pentru prevenirea şi combaterea traficului de copii – NEREALIZAT 
Instituţia responsabilă: ANPDC   

Termen de realizare: iunie 2007  
 

„Constituirea compartimentului specializat - prin unificarea celor două unităţi specializate 
existente în cadrul ANPDC, respectiv Secretariatul Tehnic al Subgrupului şi Unitatea 
Specializată în Munca Copilului, precum şi prin includerea în cadrul acestuia, a atribuţiilor 
privind problematica abuzului, a neglijării şi a altor problematici circumscrise domeniului 
violenţei împotriva copilului – reprezintă pentru ANPDC un obiectiv operaţional în cadrul unui 
obiectiv mai amplu, care priveşte realizarea unui cadru de acţiune unitar şi a îmbunătăţirii 
coordonării interinstituţionale în acest domeniu global. 

Acest obiectiv operational nu a putut fi înca realizat, întrucât este condiţionat atât de 
aprobarea noii organigrame a ANPDC, cât şi de aprobarea Proiectului Strategiei naţionale în 
domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului pentru perioada 2007-2013 şi a 
Planului operaţional aferent, aflate în curs de avizare”. Conform A.N.P.D.C. 
 
B.4 – Îmbunătăţirea  coordonării în domeniul asistenţei victimelor – ÎN CURS DE 
REALIZARE 
Instituţia responsabilă: MIRA - ANITP  
Termen de realizare: martie 2007  
ANITP a elaborat proiectul Ordinului comun al miniştrilor de resort (MMFES, MECT, MSP, 
ANPDC, ANOFM, ANPF, ANES) pentru aprobarea înfiinţării Grupului Tematic de Lucru 
(GTL) pentru coordonarea naţională a activităţilor de protecţie şi asistenţă a victimelor 
traficului de persoane. 
Documentul de referinţă se află în procedură de avizare la instituţiile abilitate, până în prezent 
fiind avizat favorabil de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. La data de 18 
septembrie a.c. proiectul a fost transmis la Ministerul Sănătăţii Publice în vederea avizării.  
 

Obiectivul B.5.  Creşterea capacităţii instituţionale 
 
B.5.a –  Transformarea echipelor interinstituţionale existente la nivel judeţean în echipe 
interinstituţionale antitrafic regionale, prin adăugarea reprezentanţilor locali ai tuturor 
instituţiilor cu atribuţii în domeniu şi ai ONG-urilor locale – REALIZAT 
 
Instituţia responsabilă: MIRA - ANITP  
Termen de realizare: iunie 2007  

A.N.I.T.P. a iniţiat o analiză privind existenţa echipelor interinstituţionale antitrafic la 
nivelul fiecărui judeţ. În urma analizei a rezultat faptul că echipele interinstituţionale, 
constituite în interiorul proiectelor implementate anterior înfiinţării A.N.I.T.P., nu mai erau 
funcţionale. Ca urmare, prin acţiunea Centrelor Regionale ale A.N.I.T.P., au fost constituite în 
fiecare judeţ echipe interinstituţionale antitrafic. Coordonarea metodologica a acestor echipe va 
fi asigurată de către A.N.I.T.P., prin intermediul Centrelor regionale. 
 Ca urmare, prin intermediul Centrelor Regionale ale ANITP, au fost încheiate 39 de 
protocoale de cooperare cu instituţiile şi organizaţiile care îşi desfăşoară activitatea pe raza de 
competenţă a acestor centre şi care vor face parte din echipele interinstitutionale, respectiv: 
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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, precum şi cu organizaţii neguvernamentale, în următoarele judeţe: 
Braşov (1), Cluj (4), Constanţa (2), Craiova (4), Galaţi (3), Iaşi (1), Piteşti (2), Ploieşti (10), 
Suceava (1), Timişoara (9), Oradea (2).    
 
B.5.b. - Desemnarea unui coordonator pentru echipele interinstituţionale antitrafic 
judeţene – ÎN CURS DE REALIZARE 
Instituţia responsabilă: MIRA - ANITP  
Termen de realizare: decembrie 2007  

Echipele interinstituţionale antitrafic au fost constituite în fiecare judeţ şi vor fi 
coordonate de către Centrele Regionale împotriva Traficului de Persoane ale ANITP.  

Echipele interinstituţionale au în general următoarea structură: Instituţia Prefectului;  
Poliţia Transporturi; Inspectoratul  Judeţean de Poliţie; Inspectoratul Judeţean de Jandarmi; 
Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră; Direcţia de asistenţă comunitară; SPCEEPS; 
Direcţia de Sănătate Publică; Serviciul de Probaţiune; Parchet; Tribunal; DIICOT; DGASPC; 
Inspectoratul Şcolar Judeţean; AJOFM; SCCO. 
 
B.5.c – Desemnarea unui raportor judeţean pe tema antitrafic de către Instituţia 
Prefectului, care să verifice respectarea/ aplicarea legii privind asistenţa şi protecţia 
pentru toate cazurile de victimă a traficului de persoane - REALIZAT 
Instituţia responsabilă: Instituţia Prefectului 
Termen de realizare: martie 2007  
Monitorizarea activităţilor şi a rezultatelor echipelor interinstituţionale se realizează de către un 
raportor judeţean, desemnat din cadrul Instituţiei Prefectului. 
 
B.5.d – Organizarea cursurilor de formare pentru echipele interinstituţionale antitrafic şi 
pentru raportorii antitrafic de judeţ - ÎN CURS DE REALIZARE 
Instituţia responsabilă: consilii judeţene  
Termen de realizare: iulie 2007  
Centrele regionale ale ANITP au făcut demersurile necesare constituirii echipelor inter-
instituţionale. 
Pentru sprijinirea consiliilor judeţene în realizarea acestei activităţi, în cadrul ANITP au fost 
elaborate temele de instruire a echipelor inter-instituţionale, care au fost transmise la fiecare 
judeţ. Astfel, s-au desfăşurat sesiuni de pregătire a echipelor interinstituţionale în următoarele 
judeţele: Argeş, Galaţi, Giurgiu, Iaşi, Oradea, Suceava, Teleorman, Vaslui, Vâlcea.  
Temele abordate sunt: traficul de persoane – aspecte introductive; victimele traficului de 
persoane – perspectivă psiho-socială; intervenţia şi asistenţa victimelor traficului de persoane.   
 
B.5.e. Realizarea unui model de raport anual privind activităţile de asistenţă desfăşurate 
la nivel judeţean - IN CURS DE REALIZARE  
Instituţia responsabilă: MIRA - ANITP  
Termen de realizare: anual  
În prezent se centralizează datele statistice primite de la centrele de stat şi organizaţiile 
neguvernamentale privind situaţia victimelor traficului de persoane care primesc asistenţă, pe 
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baza următorilor indicatori: cetăţenie, vârstă, sex, mediul de provenienţă, tip de exploatare, 
tipuri de asistenţă.     
 
B.5.f. Creşterea nivelului de cunoaştere şi a abilităţilor necesare angajaţilor instituţiilor 
statului asupra tuturor aspectelor traficului de persoane – REALIZAT (pentru perioada 
de referinţă) 
Instituţia responsabilă: MIRA – ANITP, MECT, MAI, INM, MAE, MMFES, MSP  
Termen de realizare: permanent  
Institutul Naţional al Magistraturii a organizat la Bucureşti, în cadrul Programului de Formare 
Continuă pentru anul 2007, seminarul cu tema „Justiţia pentru minori” 11. Nouă judecători, 
opt procurori, doi experţi ai Ministerului Justiţiei şi un expert al Consiliului Superior al 
Magistraturii au avut oportunitatea de a se pregăti în arii curriculare subsecvente prevenirii 
traficului de copii: 
 cadrul legal de protecţie a drepturilor copiilor, 
 analiza cauzelor şi factorii care generează fenomenul traficului de copii, 
 traficul de copii. Protecţia victimei şi martorului în legislaţia internaţională, 
 opinii privind conduita procurorului în asigurarea exercitării drepturilor victimelor 

traficului de copii, 
 procedura judiciară specială prevăzută în Legea nr. 678/2001, privind prevenirea şi 

combaterea traficului de persoane, 
 copiii – victime ale infracţiunii de trafic de persoane în viziunea Legii nr. 678/2001, 
 traficul de copii. Cooperarea judiciară internaţională, 
 analiza concordanţei prevederilor pachetului legislativ- Legea nr. 272/2004 şi  Legea nr. 

273/2004, cu dispoziţiile Codului de Procedură Civilă, 
 strategii de prevenire a fenomenului delincvenţei juvenile, 
 delincvenţa juvenilă şi evoluţia justiţiei pentru copii,  
 justiţia pentru copii în procesul de integrare europeană, 
 standarde internaţionale privind justiţia juvenilă. 

Institutul Naţional al Magistraturii, în colaborare cu Reţeaua Europeană de Formare Judiciară a 
organizat în perioada 2 - 7 iulie 2007 la Sovata, ediţia a IV-a a Şcolii de vară cu tema „Justiţia 
pentru minori”. Au participat 24 magistraţi români (9 judecători, 15 procurori) şi 4 magistraţi 
din Spania. Agenda Şcolii de vară seminarului a inclus şi problematica prevenirii traficului de 
copii. 
La 1 iunie a.c. a avut loc o reuniune cu participarea Direcţiei Relaţii Consulare şi a unei 
delegaţii din Croaţia alcătuită din reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării 
Europene, OIM - Misiunea din Zagreb, OIM - Misiunea din România. Reuniunea a fost 
înscrisă în cadrul unui proiect finanţat de guvernul Norvegiei - “Prevenirea fenomenului 
traficului de persoane şi întărirea capacităţii instituţionale a personalului diplomatic din 
Croaţia”. Delegaţia croată s-a arătat interesată de atribuţiile MAE român în combaterea 
traficului de persoane şi asistenţa oferită victimelor acestui fenomen, precum şi de capacitarea 
instituţională în domeniu a personalului diplomatic român12.  

                                                 
11 Extras din raportul INM - notă de lucru MS 
12 Extras din raportul semestrial privind stadiul implementării PLANULUI NAŢIONAL DE ACŢIUNE 2006-
2007 pentru implementarea Strategiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane 2006 - 2010, Ministerul 
Afacerilor Externe. 
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În desfăşurarea discuţiilor au fost aduse în discuţie atribuţiile MAE în acest domeniu, potrivit 
Legii 678 / 2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane:  
- alcătuirea unei liste cu statele care prezintă potenţial ridicat privind traficul de persoane şi 

comunicarea acesteia, la cerere, instituţiilor interesate;  
- acordarea, la cerere, de asistenţă, prin misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale 

României, cetăţenilor români aflaţi pe teritoriul altor state, victime ale traficului cu 
persoane;  

- eliberarea, în vederea repatrierii, a documentelor de identitate/ călătorie cetăţenilor 
români, victime ale traficului de persoane; difuzarea de materiale de informare privind 
drepturile acestor persoane;  

- desemnarea unui diplomat, în cadrul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, 
responsabil cu aplicarea metodologiei de repatriere a cetăţenilor români aflaţi în această 
situaţie. 

 
Obiectiv B.6. Monitorizarea şi evaluarea implementării SNITP şi PNA 
 
B.6.a. Elaborarea rapoartelor semestriale de monitorizare şi a rapoartelor de evaluare 
anuale – REALIZAT (pentru perioada de referinţă) 
Instituţia responsabilă: MIRA - ANITP  
Termen de realizare: semestrial  
A fost elaborat raportul privind situaţia traficului în România în anul 2006 şi raportul 
semestrial privind situaţia traficului în România pentru primele 6 luni ale anului 2007, raport ce 
conţine şi stadiul implementării obiectivelor din PNA.  
 
  
Domeniul de acţiune C. Prevenirea traficului de persoane 
 
C.1. Informarea şi sensibilizarea populaţiei în vederea conştientizării riscurilor asociate 
traficului de persoane şi întărirea capacităţii de autoprotecţie la ameninţările acestuia 
fenomen  
 
C.1.a. Dezvoltarea de campanii de informare şi sensibilizare a populaţiei privind traficul 
de persoane la nivel regional, în special în regiunea  de sud a României (inclusiv 
realizarea şi difuzarea de spoturi publicitare şi filme documentare, editarea de materiale 
informative de tip broşuri, CD-uri, DVD-uri) – REALIZAT (pentru perioada de 
referinţă) 
Instituţia responsabilă: consilii judeţene  
Termen de realizare: anual  
În prima jumătate a anului 2007, Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane, a 
desfăşurat campania naţională „Ai grijă, TU plăteşti!” şi care a urmărit sensibilizarea 
publicului asupra problematicii traficului şi promovarea numărului TEL-VERDE 0800 800 
678. Campania a fost în întregime finanţată din bugetul ANITP, ordonator terţiar de credite în 
cadrul M.I.R.A., suma totală fiind de aproximativ 80 000 EURO. Din acest buget au fost 
realizate: spoturile radio şi TV, achiziţia unui spaţiu de publicitate în trei cotidiene de mare 
tiraj şi materialele promoţionale. Proiectul spotului TV a fost finanţat parţial de Ambasada 
Statelor Unite la Bucureşti, prin Centrul Cultural American cu suma de 5 000 de dolari SUA. 
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Campania a fost derulată şi la nivel local prin intermediul Centrelor Regionale ale ANITP. 
 
C1.b. Organizarea de sesiuni de instruire a specialiştilor care intră în contact cu victime 
şi/sau potenţiale victime ale traficului (poliţişti comunitari, avocaţi, medici, psihologi, 
profesori, asistenţi sociali etc.) – ÎN CURS DE REALIZARE 
Instituţia responsabilă: MIRA, ANITP, MJ,  MP, MSP, MECT, MMFES, ANPDC, consilii 
judeţene şi locale  

Termen de realizare: anual  
În cadrul proiectului Phare RO 0108.02 “Construcţia instituţională a serviciilor sociale în 
România” Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei a dezvoltat programe de  
formare a personalului care are ca responsabilităţi acordarea de suport persoanelor aflate în 
situaţii de vulnerabilitate13. Programul de formare destinat personalului din cadrul 
administraţiei publice locale a inclus şi formarea “în cascadă” a unui număr de 1.200 de 
persoane din cadrul autorităţilor publice locale (municipii, oraşe şi comune) cu responsabilităţi 
în domeniul asistenţei sociale. Formarea a avut în vedere furnizarea unui nivel de bază de 
cunoştinţe şi competenţe legate de domeniul asistenţei sociale, o introducere privind structura 
serviciilor sociale în România, legislaţia, elemente de bază în procesul de acordare a asistenţei 
sociale, comunicarea, identificarea nevoilor şi a problemelor, toate acestea în legătură directă 
cu copiii şi familiile în situaţie de risc, persoanele vârstnice şi cu dizabilităţi, persoane victime 
ale violenţei domestice, persoane victime ale traficului de fiinţe, etc. 
Ministerul Sănătăţii Publice a constituit un grup de lucru pentru elaborarea unor programe de 
formare a specialiştilor din domeniul sănătăţii (medici, asistenţi medicali, mediatori sanitari 
pentru comunităţile de romi) 14. 
Participarea procurorilor la sesiuni de pregătire profesională15: 
- procurorii din cadrul DIICOT au participat la un program de formare profesională organizat 

de Organizaţia Internaţională pentru Migraţie pe tema combaterii traficului de persoane. Au 
participat, de asemenea, ofiţeri de poliţie, judecători şi reprezentanţi ai ONG, 

- procurorii DIICOT sunt beneficiarii - alături de alte instituţii - programului PHARE   RO 
02-IB/DH-08 TWINNING COMPONENT; 

- procurorii DIICOT participă la proiectul de cooperare bilaterală iniţiat în baza 
Memorandului de Înţelegere dintre România şi Olanda. Proiectul are ca arie de interes 
migraţia  ilegală şi traficul de persoane. 

- au fost beneficiarii programului AGIS cu  tema „Traficul de persoane – îmbunătăţirea 
investigaţiei şi colaborării în S-E Europei” – care a avut ca principal obiectiv întărirea 
cooperării interinstituţionale în lupta pentru combaterea traficului de persoane în zonele de 
frontieră ale României, Serbiei, Ungariei, dezvoltarea strategiilor şi procedurilor de 
investigare, protecţia  victimelor şi necesităţile integrării sociale a acestora. 

În anul 2002 a fost adoptată H.G. 751/2002, prin care se înfiinţa Comisia de Atestare şi 
Avizare în domeniul impresariatului artistic (profesia de impresar artistic a fost considerată la 
acea dată ca fiind o ocupaţie care ar putea ascunde infracţiuni de trafic de persoane). Comisia 
funcţionează pe lângă Centrul de Pregătire Profesională în Cultură, instituţie subordonată 

                                                 
13 Extras din raportul semestrial - MMFES 
14 Extras din raportul semestrial - Ministerul Sănătăţii Publice 
15 Extras din raportul MINISTERULUI PUBLIC, PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE  DE 
CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism 
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Ministerului Culturii şi Cultelor16. Prin H.G. 1139/2004 a fost introdusă, pentru persoanele 
care doresc să devină impresar artistic, obligativitatea absolvirii unui program de formare 
profesională. Pentru a face cunoscute cursanţilor prevederile Legii nr. 678/2001 şi a 
Regulamentului de aplicare a acesteia, Centrul de Pregătire Profesională în Cultură, furnizor de 
formare profesională pentru ocupaţia de impresar artistic, a introdus în curricula specifică teme 
relative la prevederile acestei legi. 
Pentru a înlesni posibilitatea artiştilor de a-i cunoaşte pe impresarii autorizaţi Centrul de 
Pregătire Profesională în Cultură a publicat lista acestora pe pagina proprie de Internet   
www.cppc.ro. În prezent sunt atestate pentru a desfăşura activităţi de impresariat artistic 390 de 
persoane fizice şi 346 persoane juridice. 
 
C.1.d – Dezvoltarea de activităţi la nivelul comunităţilor locale pentru înţelegerea 
fenomenului şi eliminarea atitudinilor de subestimare a fenomenului - ÎN CURS DE 
REALIZARE 
Instituţia responsabilă: consilii judeţene  
Termen de realizare: permanent   
La nivelul fiecărui judeţ a fost dezvoltat un complex de activităţi pentru prevenirea şi 
înţelegerea fenomenului traficului de persoane, activităţi desfăşurate de către centrele regionale 
ale ANITP, DGASPC, ONG, ASP, MMFES, MECT, organizaţii internaţionale. 
Până în prezent au fost desfăşurate la nivelul comunităţilor locale un număr de 85 de activităţi, 
iar informaţiile referitoare la traficul de persoane au fost diseminate publicului. 
 
C.1.f. Introducerea în programa şcolară a aspectelor privind traficul de persoane - ÎN 
CURS DE REALIZARE 
Instituţia responsabilă: MECT   
Termen de realizare: permanent  
Abordarea problematicii traficului de fiinţe umane se face în cadrul programei de Consiliere şi 
orientare (care a înlocuit tematica orelor de dirigenţie) la gimnaziu, liceu şi şcolile de arte şi 
meserii. 
„Programul naţional de educaţie pentru sănătate în şcoala românească”, cuprinde capitole 
destinate formării unui stil de viaţă sănătos şi de asumare a unor responsabilităţi pentru 
asigurarea bunăstării individuale şi sociale. În anul şcolar 2006 – 2007, acest obiect de studiu 
este predat de circa 14.000 de cadre didactice la nivel naţional. 
În cadrul „Programului naţional de educaţie pentru cetăţenie democratică” sunt teme care 
dezbat problematica drepturilor copiilor, situaţiile riscante prin care pot trece copiii, metode de 
prevenire şi de reducere a riscurilor, organisme şi organizaţii abilitate să ofere sprijin, măsuri 
concrete de soluţionare a acestor fenomene. Suporturile de curs destinate elevilor, precum şi 
ghidurile metodologice destinate cadrelor didactice se află pe site-ul www.edu-media.ro. În 
prezent, programul „Educaţie pentru cetăţenie democratică” se derulează în 1500 de unităţi 
şcolare, atât în mediul urban, cât şi în cel rural.  
MECT a elaborat şi programe destinate informării părinţilor asupra consecinţelor acestor 
fenomene, în cadrul proiectului „Educaţia părinţilor”, realizat în parteneriat cu UNICEF 
România.             
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Obiectivul C.2. Reducerea vulnerabilităţii grupurilor de risc (în primul rând copii 
neînsoţiţi, nesupravegheaţi sau instituţionalizaţi, dar şi femei, cetăţeni de etnie rromă, 
persoane cu handicap, bătrâni, solicitanţi de azil şi persoane care au primit o formă de 
protecţie în România) 
 
C.2.a – Implementarea de programe, proiecte şi campanii de reducere a vulnerabilităţii 
grupurilor de risc, în plan intern şi în rândul comunităţilor româneşti din străinătate - ÎN 
CURS DE REALIZARE 
Instituţia responsabilă: MIRA, MMFES,  MECT, MSP, MAE  
Termen de realizare: anual  
La începutul fiecărui an şcolar, inspectorul educativ, în colaborare cu coordonatorii activităţilor 
educative din fiecare unitate şcolară şi reprezentanţi ai societăţii civile cu activitate în domeniul 
prevenirii traficului de persoane, elaborează o strategie de prevenire, care cuprinde şi un 
calendar al activităţilor care urmează să se desfăşoare în şcoli. Astfel de strategii au fost 
realizate şi pentru anul şcolar 2006-2007, cea mai mare parte din activităţile programate fiind 
deja realizate. Dintre activităţile desfăşurate se pot enumera campanii de informare, dezbateri, 
exerciţii practice privind identificarea potenţialelor victime, mese rotunde cu invitaţi din partea 
Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie, expoziţii fotografice sau de desene, concursuri de 
caricaturi, concursuri de scenarii, vizionare de materiale video, distribuirea de materiale 
informative la evenimente sportive şi artistice. 
Din rapoartele înaintate de inspectoratele şcolare judeţene rezultă că s-au desfăşurat trei astfel 
de campanii de prevenire /lună în fiecare judeţ, la care au participat 200÷400 de elevi şi cadre 
didactice.  
În primăvara anului 2007, a fost finalizat un proiect de prevenire a traficului de copii şi a altor 
forme de exploatare, implementat de MECT, Biroul Internaţional al Muncii şi „Asociaţia 
Alternative Sociale”. În cadrul acestui proiect, au fost înfiinţate 14 centre de tineret în 
Bucureşti şi judeţele Giurgiu, Iaşi şi Botoşani, având drept scop informarea şi educarea în 
vederea reducerii vulnerabilităţii la trafic şi alte forme de exploatare gravă a copiilor. 
Pentru dezvoltarea programelor de prevenire în şcoală, prin intermediul personalului centrelor 
judeţene de resurse educaţionale au loc acţiuni semestriale în fiecare şcoală adresate atât 
elevilor, cât şi cadrelor didactice, în vederea identificării  grupurilor cu risc ridicat de trafic. 
Ca activităţi extraşcolare, sunt organizate diverse acţiuni menite să atenţioneze elevii şi părinţii 
acestora asupra riscurilor de trafic şi asupra semnelor care pot duce la identificarea eventualilor 
traficanţi: studii de caz, cercetări, întâlniri cu specialişti, dezbateri, etc. O atenţie deosebită se 
acordă acestui subiect în judeţele în care mare parte din populaţia adultă are slujbe în 
străinătate, minorii rămânând astfel în grija altor persoane. 
O contribuţie la prevenirea traficului de persoane în rândul copiilor o au unele programe 
menite să reducă absenteismul şi abandonul şcolar: „Laptele şi cornul”, „A doua şansă”, 
„Euro200”, „Bani de liceu”. 
Promovarea accesului la drepturi sociale a cetăţenilor României a constituit o acţiune lansată în 
anul 2005 de către Ministerul Muncii, Solidarităţii Familiei şi Egalităţii de Şanse. În cadrul 
acestei campanii intitulată „Totul despre drepturile sociale” au fost elaborate şi distribuite 
peste 1.500.000 de broşuri în care erau mediatizate drepturi specifice, cum sunt: alocaţia 
familială complementară, alocaţia pentru susţinerea familiei monoparentale, ajutorul pentru 
încălzirea locuinţei, indemnizaţia de hrană pentru persoanele infectate HIV/SIDA, precum şi o 
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broşură care prezintă toate prestaţiile sociale administrate prin structurile deconcentrate ale 
Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. 
În vederea întăririi capacităţii instituţionale în domeniul incluziunii sociale, Ministerul Muncii, 
Familiei şi Egalităţii de Şanse, prin Departamentul Afaceri Sociale şi Egalitate de Şanse, în 
cadrul programării multianuale Phare 2004 – 2006 „Coeziune Economică şi Socială” , urmează 
a demara proiectul Phare 2006/018-147.04.04.02.01 „Campanie naţională de conştientizare a 
opiniei publice în domeniul incluziunii sociale” 17. 
 
C.2.b. Elaborarea unei campanii antitrafic destinată grupurilor dezavantajate, inclusiv 
comunităţilor de rromi – ÎN CURS DE REALIZARE  
Instituţia responsabilă: ANR, consilii judeţene şi locale 
Termen de realizare: decembrie 2007  
Cu sprijinul Agenţiei Naţionale pentru Rromi, materialele informative realizate în cadrul 
campaniei „Ai grijă, Tu plăteşti! ” , au fost traduse în limba romanis, fiind diseminate în cadrul 
comunităţilor de etnie rromă un număr de 5.000 de pliante.   
 
C.2.d – Crearea unui mediu sigur (economic, social şi educaţional) care să reducă 
vulnerabilitatea grupurilor aflate în situaţii de risc, inclusiv prin sprijinirea iniţiativelor 
vizând oportunităţi de dezvoltare locală şi de înlăturare a şomajului, sărăciei, 
insecurităţii, marginalizării şi inegalităţii de şanse/discriminării între sexe, cu o atenţie 
specială pentru implicarea fondurilor structurale ale UE - ÎN CURS DE REALIZARE 
Instituţia responsabilă: MMFES, ANOFM, ANR, MECT 
Termen de realizare: decembrie 2007  
Dezvoltarea sistemului de servicii sociale reprezintă una din preocupările Ministerului Muncii, 
Familiei şi Egalităţii de Şanse. În acest sens, o serie de acţiuni s-au axat pe implementarea de 
programe finanţate din fonduri internaţionale cu scopul dezvoltării şi diversificării serviciilor 
sociale destinate tuturor categoriilor de persoane vulnerabile, precum: 
• Proiectul Phare 2004/016-772.04.02.03 ”Întărirea capacităţii administrative în domeniul 

asistenţei sociale” – schemă de finanţare nerambursabilă în domeniul serviciilor sociale, 
în valoare de 8,9 milioane EURO şi în cadrul căreia au fost selectate un număr de 92 de 
proiecte;  

• Proiectul Phare 2006/018-147.04.02.03 Schemă de finanţare nerambursabilă „Servicii 
sociale”, în valoare de 7,0 milioane Euro, ce urmează a fi lansat în data de 7 septembrie 
2007. După lansarea proiectului urmează o campanie de promovare în 12 judeţe la care 
sunt invitaţi să participe potenţialii aplicanţi.  

• În judeţul Vâlcea se derulează un proiect ce are ca scop furnizarea de servicii sociale în 
cadrul Centrului de reabilitare socială destinate persoanelor victime ale violenţei în familie, 
cât şi pentru victime ale traficului de fiinţe umane. Numărul de beneficiari este de 131 
persoane, iar valoarea bugetului proiectului este de 134.131 Euro. 

• În cadrul Programului Operaţional Sectorial – „Dezvoltarea resurselor umane”, prioritatea 
6 – Promovarea incluziunii sociale se prevede dezvoltarea unor axe specifice destinate 
dezvoltării de programe comunitare pentru creşterea calităţii vieţii persoanelor 
defavorizate, precum şi pentru integrarea socio-profesională a acestei categorii.  

Prin proiectul Phare 2006/018-147.04.04.02.01 „Campanie naţională de conştientizare a 
opiniei publice în domeniul incluziunii sociale” MMFES va organiza programe de informare 
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cu privire la  diferite aspecte legate de domeniul incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile, 
printre care se numără şi victimele traficului de persoane18. 
În cadrul proiectului Phare 2004/016-772.04.02.03. , ”Întărirea capacităţii administrative în 
domeniul asistenţei sociale” – schemă de finanţare nerambursabilă în domeniul serviciilor 
sociale, în judeţul Vâlcea se derulează un proiect ce are ca scop furnizarea de servicii sociale în 
cadrul Centrului de reabilitare socială destinate persoanelor victime ale violenţei în familie, cât 
şi pentru victime ale traficului de fiinţe umane. Numărul de beneficiari este de 131 persoane, 
iar valoarea bugetului proiectului este de 134.131 Euro.  
În cadrul Programului Operaţional Sectorial – „Dezvoltarea resurselor umane”, prioritatea 6 – 
Promovarea incluziunii sociale se prevede dezvoltarea unor axe specifice destinate dezvoltării 
de programe comunitare pentru creşterea calităţii vieţii persoanelor defavorizate, precum şi 
pentru integrarea socio-profesională a acestei categorii.  
Din datele comunicate de ANOFM, până la data de 30 iunie 2007, s-au desfăşurat un număr de 
1.429 de acţiuni de informare şi consiliere în şcoli. În cadrul acestor acţiuni au beneficiat de 
servicii de informare şi consiliere profesională aproximativ 40.000 de elevi.  
În perioada septembrie-decembrie 2006, ANR în parteneriat cu Spitalul de Urgenţă Floreasca 
şi organizaţia Humaniterra, au desfăşurat Campania denumită „Cu noi, printre noi, despre noi, 
femeile”- o campanie de informare şi conştientizare a femeilor, axată pe sănătatea şi înlăturarea 
discriminării femeii rrome. Campania a fost organizată în 10 locaţii: Ianca, Brăila, Buzău, 
Focşani, Galaţi, Piteşti, Slobozia, Târgovişte, Urziceni, Bucureşti. Pe lângă dezbaterile  despre 
starea de sănătate a mamelor, copiilor între 0-3 ani, tinerelor femei şi vârstnicelor au fost 
scoase în relief şi dificultăţile cu care se confruntă, spre exemplu înlăturarea şomajului, a 
sărăciei, insecurităţii, marginalizării şi inegalităţii de şanse/discriminării între sexe. Campania 
s-a adresat unui număr de 500 de persoane din care 350 au beneficiat şi de teste medicale (250 
femei şi 100 bărbaţi). Un aspect pozitiv, şi cu beneficii atât pentru populaţia majoritară cât şi 
pentru comunitatea rromă, este faptul că acest program educaţional a reuşit să aducă în prim-
planul autorităţilor locale, participante şi ele la aceste întâlniri, problemele sociale  ale acestei 
comunităţi. 
 
C.2.g. Elaborarea unor materiale de atenţionare asupra riscurilor asociate traficului de 
persoane şi distribuirea acestora la punctele de trecere a frontierei – REALIZAT (pentru 
perioada de referinţă) 
Instituţia responsabilă: MIRA-IGPF 
Termen de realizare: anual 
În cadrul campaniei naţionale “Ai grijă, Tu plăteşti!”, cu sprijinul Ambasadelor Ungariei şi 
Bulgariei în România, au fost distribuite 8 000 de pliante, la punctele de trecere a frontierei cu 
ţările menţionate mai sus. 
 
Obiectivul C.3.  Eficientizarea activităţilor de prevenire a traficului de persoane 
 
C.3 a - Încheierea şi implementarea unui protocol de colaborare între ANITP şi ANPDC  
vizând considerarea cu prioritate a aspectelor de trafic de persoane având ca victime 
copiii, coordonarea eforturilor în direcţia prevenirii acestui tip de trafic şi asigurarea 
asistenţei necesare victimelor în conformitate cu drepturile prevăzute în legislaţia 
naţională şi convenţiile internaţionale -  REALIZAT 
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Instituţia responsabilă: MIRA – ANITP şi ANPDC 
Termen de realizare: decembrie 2006  
Protocolul a fost semnat de către ANPDC şi ANITP în luna octombrie 2006.  

În baza acestui protocol, ANPDC şi ANITP au desfăşurat următoarele activităţi: 

- consultări bilaterale privind proiectul de standarde pentru centrele destinate copiilor 
repatriaţi şi victime ale traficului şi, respectiv, proiectul metodologiei-cadru în domeniul 
abuzului, neglijării şi exploatării copilului, elaborate de către ANPDC; 

- consultări  bilaterale privind elaborarea de către ANITP a proiectelor de Interes Naţional; 
- consultări privind proiectul de standarde generale pentru serviciile destinate victimelor 

traficului de persoane şi proiectul sistemului naţional de identificare şi referire a victimelor 
traficului de persoane, elaborate de către ANITP; 

- organizarea în parteneriat şi participarea la cele două sesiuni de schimburi interprofesionale 
şi instruire, în cadrul proiectului „Schimburi interprofesionale româno-austriece privind 
sistemul intern şi bilateral de referire şi de protecţie a copiilor migranţi neînsoţiţi şi a 
copiilor victime ale traficului de persoane”, din luna aprilie 2007; 

- informarea reciprocă în vederea participării active la acţiunile de interes comun organizate 
de către părţi : Campania publică de educaţie privind drepturile copilului - „Drepturile 
copiilor sunt lege” – derulată de ANPDC, cu finanţare PHARE, în perioada octombrie 
2004- iunie 2007; Seminarul tehnic naţional privind prevenirea şi combaterea violenţei 
împotriva copiilor, organizat în luna iunie 2007 de ANPDC în colaborare cu Programul 
Consiliului Europei «Să construim o Europă cu şi pentru copii – Prevenirea violenţei 
împotriva copiilor»; 

- colaborarea operativă curentă pentru orice situaţie de interes comun. 
 
Obiectiv C.4.  Reducerea oportunităţilor de trafic de persoane prin îmbunătăţirea 
controlului administrativ  
 
C.4.a – Constituirea unor echipe operaţionale la nivel judeţean pentru monitorizarea 
activităţilor economice informale (locuri de muncă fără forme legale) din construcţii, 
agricultură, comerţ, industria alcoolului, exploatarea lemnului etc.- REALIZAT 
Instituţia responsabilă: MMFES 
Termen de realizare: martie 2007  
În scopul reducerii fenomenului de muncă fără forme legale de angajare, inspectoratele 
teritoriale de muncă desfăşoară activităţi de control a agenţilor economici, aducând la 
cunoştinţa salariaţilor situaţiile în care este necesară intenţia statului pentru intrarea în 
legalitate19.  
 
C.4.b Controale ale modului în care sunt respectate obiectul activităţii şi codul de 
conduită de către agenţii matrimoniale, agenţii de angajare a forţei de muncă, agenţii 
turistice, firme de construcţii, firme de transport  etc. – ÎN CURS DE REALIZARE 
Instituţia responsabilă: MMFES, Inspecţia muncii 
Termen de realizare: permanent  
În conformitate cu dispoziţiile Legii nr.156/2000, modificată şi completată, Inspecţia Muncii 
are atribuţii de evidenţiere a agenţilor de ocupare a forţei de muncă în străinătate şi a 
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cetăţenilor români mediaţi şi plasaţi în muncă în străinătate şi de control asupra modului în care 
sunt respectate dispoziţiilor legale în domeniu. 
Începând cu data de 5 septembrie 2002 firmele care desfăşoară activitate de mediere, selecţie şi 
plasare a forţei de muncă în străinătate, au obligaţia de a se înregistra la inspectoratele 
teritoriale de muncă.  

 
 

Agenţi de ocupare a forţei de muncă înregistraţi la inspectoratele teritoriale de muncă  
până la data de:  

31 decembrie 2006 31 martie 2007 30 iunie 2007 
1194 1252 1299 

 
Inspectorii de muncă au competenţa de a verifica toate contractele care conţin oferte ferme de 
locuri de muncă, contractele individuale de muncă încheiate de angajatorii din străinătate cu 
cetăţenii români şi contractele de mediere prevăzute la art.7 alin.2 din legea 156/2000. De 
asemenea, au competenţa şi de a constata situaţiile de încălcare  a prevederilor legale şi pe baza 
acestora iau măsuri corespunzătoare. 
Rezultatele controalelor efectuate având ca obiectiv verificarea modului în care agenţii de 
ocupare  a forţei de muncă respectă prevederile legale sunt următoarele: 

 
Indicatori 2006 Trim. I 2007 Trim. II 2007 

Nr. agenţi de ocupare a forţei de muncă 
controlaţi 

875 128 126 

Nr. agenţi de ocupare a forţei de muncă 
sancţionaţi 

119 15 27 

Valoare amenzi (RON) 540.200 80.200 351.000 
 

În perioada ianuarie-iunie 2007, inspectorii de muncă au verificat la nivel naţional 38.321 
angajatori, cu un număr total de 1.457.800 salariaţi. Numărul persoanelor identificate ca 
muncind fără forme legale se ridică la 7.682, valoarea amenzilor aplicate pentru corectarea 
acestor ilegalităţi find de 11.917.500 lei20. 
În luna mai 2007, au fost desfăşurate 30 acţiuni de control de către echipele operaţionale în 
cadrul Campaniei privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă fără forme legale de 
angajare în activitatea de construcţii (04-05 mai; 23-24 mai).  
Au fost controlaţi 2772 angajatori. Nu au fost depistate cazuri de persoane traficate. 
Activitatea de impresariat artistic este coordonată de Ministerul Culturii şi Cultelor (MCC).  
Ordonanţa 21 din 31/01/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, 
precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic prevede înfiinţarea Registrului 
impresarilor artistici, care este administrat de Centrul de pregătire profesională în cultură din 
cadrul M.C.C.. Persoanele care doresc să verifice existenţa unui impresar sau dacă acesta este 
sau nu acreditat se pot adresa în acest sens instituţiei menţionate, evitând astfel capcanele 
traficanţilor mascate sub forma ofertelor de activităţi culturale şi de divertisment, bine 
remunerate în străinătate. 
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C.5. Elaborarea şi implementarea unor standarde naţionale privind programele şi 
proiectele de prevenire a traficului de persoane 
 
C.5.a. Elaborarea şi aprobarea criteriilor de evaluare şi acreditare a proiectelor de 
prevenire – ÎN CURS DE REALIZARE 
Instituţia responsabilă: MIRA - ANITP 
Termen de realizare: martie 2007  
S-a elaborat proiectul Deciziei preşedintelui ANITP pentru aprobarea criteriilor de evaluare şi 
acreditare a proiectelor de prevenire în domeniul traficului de persoane. În prezent, documentul 
se află în proces de consultare la instituţiile partenere.    
   
C.5.b. Monitorizarea şi evaluarea implementării proiectelor de prevenire – ÎN CURS DE  
REALIZARE 
Instituţia responsabilă: MIRA - ANITP 
Termen de realizare: permanent  
Au fost implementate un număr de 5 proiecte comune cu parteneri neguvernamentali (Caritas, 
Conexiuni Deva, OIM, EURODEMOS, SCOP Timişoara), din care 4 proiecte au fost 
finalizate. 
A.N.I.T.P. monitorizează proiectele de prevenire care sunt implementate în parteneriat de către 
aceasta.  

 
Obiectivul C.6. Reducerea cererii pentru exploatarea sexuală a femeilor  
 
C.6.a. Instruirea personalului militar şi civil participant la misiunile de menţinere a păcii 
sau la alte activităţi internaţionale desfăşurate în afara teritoriului naţional precum si a 
personalului militar sau civil străin de pe teritoriul României cu privire la identificarea, 
protecţia şi asistenţa victimelor traficului de persoane. 
ÎN CURS DE REALIZARE 
Instituţia responsabilă: MAp, MAE 
Termen de realizare: permanent  

ANITP a elaborat trei teme de pregătire în domeniul prevenirii şi combaterii traficului 
de persoane. În urma întâlnirilor dintre reprezentanţii ANITP, ai MAp şi IGJR, cele trei teme 
au fost introduse în curricula de pregătire a trupelor care execută misiuni în teatrele de operaţii 
externe. Specialiştii ANITP au luat parte la sesiunile de pregătire a acestor trupe înainte de 
plecarea în misiuni.  

În cursul lunii iulie, un reprezentant ANITP a participat la pregătirea noilor contingente 
de militari români (ofiţeri, subofiţeri, maiştri militari, soldaţi şi gradaţi voluntari) ce desfăşoară 
misiuni în Irak şi Kosovo. 

Map a organizat o serie de instruiri, în cadrul cărora au fost abordate şi aspecte legate 
de traficul de persoane, după cum urmează: 
1) pregătirea militarilor contingentelor care execută misiuni în teatrele de operaţii din 
Afganistan, Iraq, şi Kosovo21: 

 Numărul de activităţi: 4; 

                                                 
21 Extras din raportul semestrial - Ministerului Apărării Naţionale 
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 Număr de participanţi: 391 (în data de 24.01.2007 pentru misiunea din Iraq); 503 (în 
data de 23.05.2007 pentru misiunea din Afganistan); 425 (în data de 05.07.2007 pentru 
misiunea din Iraq); 94 (în data de 06.07.2007 pentru misiunea din Kosovo); 

 Modul de instruire: prezentare de materiale informative; 
La activităţi a participat şi reprezentantul Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de 

Persoane.  
2) pregătirea organizată de Statul Major al Forţelor Terestre cu personalul care ocupă funcţii în 
comandamente: 

 Numărul de activităţi: 2; 
 Număr de participanţi: 22 (în data de 03.07.2007); 52 (în data de 26.06.2007); 
 Modul de instruire: prezentare de materiale informative. 

3) pregătirea organizată  de către Statul Major al Forţelor Terestre cu personalul care 
încadrează funcţii de observatori militari: 

 Numărul de activităţi: 1; 
 Număr de participanţi: 12 ofiţeri; 
 Modul de instruire: prezentare de materiale informative; 

4) Pregătirea Detaşamentului de poliţie aeriană: 
 Numărul de activităţi: 1; 
 Număr de participanţi: 174; 
 Modul de instruire: prezentare de materiale informative. 

5) Instructaj înaintea introducerii în teatrele de operaţii a structurilor de informaţii militare care 
au efectuat în perioada iunie-august 2007: 

 Numărul de activităţi: 3; 
 Categoria de personal instruit: comandanţii structurilor de informaţii militare din 

teatrele de operaţii; 
 Număr de participanţi: 10; 
 Modul de instruire: convocare, prezentare. 

6) Informarea Birourilor ataşaţilor apărării în vederea identificării, protejării şi acordării de 
asistenţă victimelor traficului de persoane, astfel: 

 Numărul de activităţi: 1; 
 Categoria de personal instruit: ataşaţii apărării; 
 Număr de participanţi: 48; 
 Modul de instruire: informare prin telegramă circulară. 

7) Informarea structurilor de informaţii militare din teatrele de operaţii: 
 Numărul de activităţi: 1; 
 Categoria de personal instruit: comandanţii structurilor de informaţii militare din 

teatrele de operaţii; 
 Număr de participanţi: 10; 
 Modul de instruire: informare prin telegramă circulară; 

8) Instruirea ofiţerilor români din cadrul LCC Madrid - Spania, Spania organizată de Statul 
Major al Forţelor Terestre: 

 Numărul de activităţi: 1; 
 Categoria de personal instruit: ofiţeri care încadrează LCC Madrid; 
 Număr de participanţi: 3 (în data de 21.05.2007). 

9) Instruirea personalului militar român care încadrează posturi în cadrul Comandamentului 
Bazei Aeriene Izmir, Turcia:  
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 Numărul de activităţi: 1; 
 Categoria de personal instruit: ofiţeri care încadrează Comandamentul; 
 Număr de participanţi: 5 (în data de 02.04.2007). 

 
Obiectivul C.6.b Realizarea şi distribuirea de materiale informative privind traficul de 
persoane în rândul personalului militar şi civil participant la misiunile de menţinere a 
păcii sau alte activităţi internaţionale desfăşurate în afara teritoriului naţional precum şi 
a personalului militar sau civil străin de pe teritoriul României – ÎN CURS DE 
REALIZARE 
Instituţia responsabilă: MAp  MAE 
Termen de realizare: permanent  

În vederea realizării obiectivului, ANITP a elaborat 2 seturi de materiale informative 
pentru prevenirea traficului de persoane, sub forma unor broşuri, respectiv „Măsuri de 
prevenire a traficului de persoane” (200 exemplare) şi „Drepturile victimelor” (100 
exemplare). Cele două seturi de broşuri au fost transmise Ministerului Apărării pentru a fi puse 
la dispoziţia militarilor celor două unităţi din Timişoara şi Arad care au fost instruiţi cu privire 
la traficul de persoane. 
 
Obiectiv C.7. Reducerea cererii pentru exploatarea prin muncă 
 
C.7.a. Informarea muncitorilor români asupra riscurilor muncii la negru, inclusiv 
aspectele legale specifice ţărilor de destinaţie – REALIZAT (pentru perioada de 
referinţă) 
Instituţia responsabilă: MMFES 
Termen de realizare: permanent 
ANOFM are responsabilităţi în ceea ce priveşte prevenirea abuzurilor ale căror victime pot 
deveni cetăţenii români care lucrează în străinătate. În acest sens, agenţia informează cetăţenii 
români - potenţiali lucrători în afara ţării - în privinţa riscurilor implicate de migraţia ilegală, 
inclusiv a riscurilor de a deveni victime ale traficului de persoane.  
 
Până la data de 30 iunie 2007 s-au desfăşurat 1.429 sesiuni de informare şi consiliere 
profesională în şcoli, cu participare a unui număr total de 40.000 elevi22. 
 
C.7.b.  Consultări periodice cu factorii de decizie din ţările de origine şi destinaţie – 
REALIZAT (pentru perioada de referinţă) 
Instituţia responsabilă: MMFES 
Termen de realizare: anual 
Au avut loc 6 întâlniri cu factorii de decizie, după cum urmează: cu reprezentanţii Ministerului 
Muncii din Franţa, la Paris, cu reprezentanţi ai Ambasadei Ungariei la Bucureşti, cu cei ai 
Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi Sănătăţii la Roma, cu reprezentanţii Ministerului 
Muncii din Germania, cu reprezentanţii Ministerului Muncii, consilieri EURES din Cipru şi ai 
Centralei de Mediere a Forţei de Muncă de la Bonn.   
În cadrul acestor întâlniri au fost discutate reglementările în vigoare de la 1 ianuarie 2007, cât 
şi proceduri concrete de implementare a măsurilor de restricţionare pe anumite domenii şi 
meserii pentru cetăţenii români în ţările în cauză, în scopul informării acestora asupra 
                                                 
22 Extras din raportul semestrial al MMFES 
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drepturilor conferite de noul statut. Totodată au fost abordate şi aspecte privind combaterea 
migraţiei ilegale, a muncii la negru şi a traficului de persoane în scopul exploatării prin muncă.  
 
C.7.c. Întărirea schimbului de bune practici cu statele aflate pe traseele de traficare a 
forţei de muncă – ÎN CURS DE REALIZARE 
Instituţia responsabilă: MMFES 
Termen de realizare: iulie 2007 

În vederea încheierii unei Înţelegeri privind colaborarea în domeniul combaterii abuzului 
transfrontalier în domeniul prestaţiilor şi contribuţiilor de asigurări sociale, la data de 24 
aprilie 2007, la Bucureşti a avut loc prima rundă de discuţii româno-germane referitoare la 
combaterea muncii la negru şi a muncii ilegale. 
 
 
 
Domeniul de acţiune D. Protecţia, asistenţa şi reintegrarea socială a 
victimelor 
 
D.1. Implementarea în anul 2007 a unui sistem naţional integrat de identificare şi referire 
către servicii eficiente de asistenţă în vederea reintegrării sociale a victimelor traficului 
de persoane 
 
Obiectivul D.1.1. Crearea unui sistem naţional integrat de identificare şi referire a 
victimelor traficului de persoane  
 
D.1.1.a. Elaborarea unor norme de identificare şi referire a victimelor – ÎN CURS DE 
REALIZARE 
Instituţia responsabilă: MIRA - ANITP  
Termen de realizare: martie 2007  
În vederea elaborării normelor de identificare şi referire s-a constituit un grup de lucru pentru 
discutarea responsabilităţilor instituţiilor şi structurilor cu atribuţii în domeniul identificării, 
referirii şi asistenţei victimelor traficului de persoane. Grupul a fost constituit din reprezentanţi 
ai Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, Inspectoratul General al Poliţiei de 
Frontieră, DIICOT, ONG, OIM şi Direcţia Consulară din cadrul M.A.E., având loc o serie de 
întâlniri periodice în vederea elaborării sistemului naţional integrat de identificare şi referire.  
ANITP a elaborat proiectul normelor de identificare şi referire, material care a fost pus în 
discuţie în cadrul acestui grup, fiind completat în funcţie de sugestiile făcute de participanţii la 
aceste întâlniri. Documentul a fost postat şi pe site-ul Agenţiei pentru consultare publică şi 
transmis şi altor ONG-uri din ţară implicate în activităţi de asistenţă a victimelor traficului de 
persoane.    
Documentul va fi aprobat prin ordin comun al miniştrilor de resort în cursul lunii octombrie a 
anului curent. 
 
D.1.1.b. Crearea unei linii bugetare pentru transportul gratuit interjudeţean al victimelor 
traficului, referite pentru asistenţă într-un alt judeţ decât cel de rezidenţă - 
NEREALIZAT  

 66



Instituţia responsabilă: MMFES  
Termen de realizare: martie 2007  
 
Obiectiv D.2.1.  Eficientizarea activităţilor de acordare a  asistenţei şi protecţiei 
victimelor traficului de persoane 
 
D.2.1.a. - Elaborarea standardelor naţionale specifice pentru serviciile specializate de 
asistenţă a victimelor traficului – REALIZAT 
Instituţia responsabilă: MIRA - ANITP  
Termen de realizare: iunie 2007  
Materialul a fost elaborat de către ANITP şi transmis spre consultare partenerilor instituţionali 
şi ONG din ţară care s-au implicat în activităţi de asistenţă a victimelor traficului de persoane.    
Astfel, a fost realizat proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Standardelor 
naţionale specifice pentru serviciile specializate de asistenţă a victimelor traficului de persoane. 
Standardele naţionale urmăresc crearea unui sistem unitar de acordare a asistenţei şi protecţiei 
victimelor traficului de persoane. Proiectul iniţiat de către MIRA şi MMFES se află în 
procedură de avizare la instituţiile abilitate, până în prezent fiind avizat favorabil de către MSP, 
MEF, MJ, CNAS, MECT. La data de 19 septembrie a.c. proiectul a fost transmis la ultima 
instituţie abilitată , MAE, în vederea avizării.  
 
D.2.1.c. Efectuarea unui studiu de oportunitate în ceea ce priveşte armonizarea legislaţiei 
naţionale în privinţa includerii victimelor infracţiunii prevăzute de Legea nr. 678 /2001 în 
categoria victimelor care beneficiază de compensaţii financiare şi de asistenţă juridică 
gratuită potrivit Legii nr. 211 /2004, cu antrenarea instituţiilor implicate în studierea, 
prevenirea şi combaterea traficului de persoane – ÎN CURS DE REALIZARE 
Instituţia responsabilă: MJ, MIRA - ANITP  
Termen de realizare: iunie 2007  
Direcţia Elaborare Acte Normative, Studii şi Documente din cadrul Ministerului Justiţiei a 
elaborat un proiect de OUG privind modificarea şi completarea Legii nr. 211/2004 privind 
unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor în vederea transpunerii 
Directivei 2004/80/CE privind despăgubirea victimelor infracţiunilor. Printre modificările pe 
care acest proiect le prevede, aşa cum se precizează în adresa MJ nr. 90983/31.07.2007, se află 
şi includerea victimelor traficului de persoane printre persoanele care pot beneficia de 
compensaţie financiară din partea statului. 
În ceea ce priveşte asistenţa juridică gratuită a victimelor traficului de persoane, în Legea nr. 
678/2001 pentru prevenirea şi combaterea traficului de persoane, cu modificările şi 
completările ulterioare, la art. 44 se prevede dreptul acestora la asistenţă juridică obligatorie. 
Considerând insuficiente prevederile în vigoare referitoare la acest aspect, în proiectul de 
modificare şi completare a legii anterior menţionate, specialişti din cadrul ANITP au propus 
modificarea articolului în cauză după cum urmează:  
„Art. 44. – (1) Persoanele prevăzute la art. 43 au dreptul să primească asistenţă juridică 
gratuită pentru a putea să îşi exercite drepturile în cadrul procedurilor penale prevăzute de 
lege, în toate fazele procesului penal, şi să îşi susţină cererile şi pretenţiile civile faţă de 
persoanele care au săvârşit infracţiunile prevăzute de prezenta lege, în care ele sunt 
implicate” 
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(2) Capitolul III referitor la asistenţa juridică gratuită a victimelor unor infracţiuni din Legea 
nr. 211/2004 privind unele masuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor se 
aplică în mod corespunzător şi victimelor traficului de persoane.” 
În prezent acest proiect se află în proces de definitivare, fiind introduse noi propuneri şi 
observaţii ale instituţiilor consultate şi urmează a fi promovat în partea a 2-a a anului 2007. 
Conform punctului de vedere al MJ, activitatea  D.2.1. c se consideră definitivată în mod 
implicit prin realizarea activităţii D.2.1. d. 
 
Obiectiv D.2.2. Înfiinţarea şi funcţionalizarea, în cadru sistemului naţional integrat, a 
componentei de protecţie şi referire a victimelor către serviciile specializate de asistenţă, 
inclusiv prin referirea către sistemul de azil a victimelor care nu sunt cetăţeni români şi 
care au nevoie de protecţie internaţională 
 
Obiectivul D.2.2.a – elaborarea şi implementarea programelor naţionale împotriva 
traficului de persoane, care să asigure fondurile necesare dezvoltării unor programe sau 
proiecte pentru prevenirea traficului de persoane şi asigurarea asistenţei victimelor 
acestuia – ÎN CURS DE REALIZARE  
Instituţia responsabilă: MIRA - ANITP  
Termen de realizare: decembrie 2007  
ANITP a elaborat propunerea pentru derularea unui Program de Interes Naţional destinat 
asistenţei victimelor traficului de persoane şi a iniţiat demersurile pentru aprobarea bugetului 
destinat acestuia. Programul urmează să devină operaţional în semestrul al II-lea al anului 
2007.  
 
Obiectivul D.2.2.b. - Elaborarea şi aprobarea Listei de servicii de asistenţă pentru 
victimele traficului de persoane, cu stabilirea responsabilităţilor instituţiilor specifice şi a 
resurselor utilizate – ÎN CURS DE REALIZARE    
Instituţia responsabilă: MIRA - ANITP  
Termen de realizare: iulie 2007  
S-au comunicat de către partenerii implicaţi în acordarea de servicii de asistenţă şi protecţie, 
tipurile de servicii furnizate, urmând ca ANITP să finalizeze lista completă cu serviciile oferite, 
pentru utilizarea acesteia în cadrul mecanismului de identificare şi referire, nu mai târziu de 
luna octombrie 2007. 
 
D.2.2.c. Elaborarea şi diseminarea unei metodologii privind referirea imediată a victimei 
traficului către serviciile de asistenţă şi protecţie – ÎN CURS DE REALIZARE 
Instituţia responsabilă: MIRA - ANITP  
Termen de realizare: martie 2007  
Un prim draft al metodologiei a fost finalizat şi postat pe site-ul Agenţie spre consultare 
publică. Materialul a fost trimis şi ONG implicate în asistenţă şi urmează să fie discutat în 
proxima întâlnire a Grupului interministerial, înainte de publicarea şi diseminarea lor. 
 
 
Obiectivul D.2.3. Asigurarea protecţiei şi asistenţei victimelor traficului de persoane 
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D.2.3.a – Perfecţionarea procedurilor de aplicare a legislaţiei în vigoare în vederea 
protecţiei victimelor, în special prin instruirea personalului cu atribuţii în domeniul 
asistenţei şi protecţiei directe a victimelor - REALIZAT 
Instituţia responsabilă: MJ, MIRA - ANITP  
Termen de realizare: iulie 2007  
În luna iunie 2007, ANITP a organizat convocarea profesională a personalului din Centrele 
Regionale, implicate în asistenţa şi protecţia victimelor traficului de persoane. La convocare au 
participat 30 de persoane. Instruirea a cuprins teme privind legislaţia în vigoare şi procedurile 
de acordare a asistenţei victimelor. 
În continuarea implementării programului „Coordonarea victimelor traficului de persoane în 
procesul penal”, în primul semestru al anului 2007 au avut loc 3 seminarii regionale. La aceste 
întâlniri au participat procurori ai DIICOT, ofiţeri de poliţie din cadrul DGCCO şi IGPF, 
inspectori de specialitate din cadrul DGASPC sau a centrelor de stat pentru asistenţa şi 
protecţia victimelor traficului de persoane aflate în subordine, consilieri de probaţiune, 
judecători ai secţiilor penale ai tribunalelor şi curţilor de apel şi reprezentanţi ai ONG-urilor . 
Astfel, la Timişoara au fost instruiţi un număr de 46 de reprezentanţi ai instituţiilor mai sus 
menţionate, la Craiova 38 de participanţi, iar la Bucureşti, 61 de participanţi.    
În cadrul seminariilor a fost prezentat rolul şi scopul Agenţiei şi a priorităţilor pentru anul 2007 
în domeniul luptei anti-trafic, consecinţele abuzurilor suferite în perioada de trafic şi impactul 
asupra victimelor care sunt chemate să depună mărturie, prezentarea unui studiu de caz în 
combaterea traficului de persoane realizat de ofiţerii specializaţi ai DGCCO, necesitatea 
iniţierii acestui program şi activităţile ce sunt propuse în cadrul acestuia. Întâlnirile urmăresc şi 
întărirea cooperării şi coordonării inter-instituţionale în domeniu, participanţii având ocazia să 
discute pe fiecare dintre Curţile de Apel reprezentate, modul de realizare a acestui program. 
Prin parteneriatul ANITP cu Ambasada SUA la Bucureşti, în cadrul proiectului „Coordonarea 
victimelor în procesul penal”, a fost organizat un curs şi un schimb de experienţă în Statele 
Unite ale Americii. La această activitate au participat 13 persoane care au reprezentat: ANITP, 
Ministerul Justiţiei şi Parchetul Botoşani.  
 
D.2.3.b. Publicarea unor broşuri cu drepturile victimelor şi distribuirea lor către 
lucrătorii IGPR, IGPF, MP şi instanţe – REALIZAT (pentru perioada de referinţă) 
Instituţia responsabilă: MIRA - ANITP 
Termen: decembrie 2007 
În cadrul proiectului „Protecţia victimelor între lege şi practică”, implementat de către 
ANITP, în parteneriat cu organizaţia neguvernamentală Conexiuni Deva, au fost elaborate 
broşuri privind drepturile victimelor. Acestea sunt adresate personalului instituţiilor ce lucrează 
cu victimele traficului de persoane şi au fost diseminate în judeţele Hunedoara, Alba şi Sibiu.  
 
D.2.3.c Asigurarea susţinerii comunitare a victimelor (asigurarea cazării, hranei şi 
îmbrăcăminţii, asistenţei medicale, asistenţei psihologice, consilierii juridice, accesului la 
educaţie si instruire profesională, şi facilitarea obţinerii unui loc de muncă) – 
REALIZAT (pentru perioada de referinţă) 
Instituţia responsabilă: – Consiliile judeţene şi locale 
Termen: permanent 
În scopul implementării proiectului pilot CASA MERIS, pe o durată de 6 luni, a fost încheiat 
un protocol de colaborare între Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane şi 
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Direcţia de Asistenţă Socială Giurgiu şi Asociaţia Caritas. Proiectul a fost finanţat de 
Associazzione Vicenza Bucureşti-Diocesi Solidali Italia şi a avut ca scop reducerea riscului 
prin crearea de medii de sprijin şi siguranţă pentru persoanele aflate în situaţii de risc la nivelul 
judeţului Giurgiu şi în zona de sud a României. Între rezultatele aşteptate s-au numărat 
înfiinţarea centrului de asistenţă şi protecţie a persoanelor aflate în situaţii de dificultate, 
inclusiv victime ale traficului de persoane, acordarea de asistenţă psihologică, medicală şi 
juridică a persoanelor aflate în situaţii de risc şi de asistenţă în reintegrarea socio-profesională a 
victimelor asistate şi a altor persoane aflate în situaţii de risc. Lansarea proiectului Casa Meris 
a avut loc la data de 15 noiembrie 2006. La eveniment au participat 2 reprezentanţi din partea 
Agenţiei şi personalul Centrului Regional Bucureşti, precum şi autorităţi locale din Giurgiu, 
reprezentanţi ai Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate şi serviciilor subordonate 
din teritoriu, ai Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, ai Jandarmeriei Giurgiu şi 
Inspectoratului Judeţean de Poliţie Giurgiu. Până la încheierea proiectului Casa Meris, 
implementat de ANITP în parteneriat cu Caritas, Adpare şi Consiliul Local al municipiului 
Giurgiu, Direcţia de asistenţă socială, au beneficiat de asistenţă 15 victime ale traficului de 
persoane. 
 
D.2.4.  Operaţionalizarea, la nivelul ANITP a serviciului telefonic gratuit HELP-LINE 
privind traficul de persoane  
 
D.2.4.a.  Încadrarea şi pregătirea personalului ANITP care va opera serviciul telefonic 
Help-Line – REALIZAT 
Instituţia responsabilă: MIRA - ANITP 
Termen: decembrie 2006 
Toate cele 4 posturi de inspector de specialitate prevăzute pentru compartimentul Tel-Verde 
sunt încadrate, astfel încât serviciul Help-line 0800 800 678 este operaţional 24 din 24 ore. 
 
D.2.4.b.  Elaborarea şi implementarea metodologiei de operare a serviciului telefonic 
Help-Line – REALIZAT 
Instituţia responsabilă: MIRA - ANITP 
Termen: decembrie 2006 
ANITP a elaborat metodologia de operare a Help–Line, care a fost aprobată prin Dispoziţia 
preşedintelui agenţiei. A fost realizată, de asemenea, aplicaţia tehnică pentru sistemul 
electronic de evidenţă, instrument de lucru prevăzut în Metodologie.  
 
D.2.4.c Popularizarea serviciului Help-Line ca mijloc de informare publică privind 
traficul de persoane, dar şi ca suport pentru victimele aflate în situaţii de urgenţă sau 
persoanele care doresc să semnaleze situaţii de trafic - REALIZAT 
Instituţia responsabilă: MIRA - ANITP 
Termen: permanent 
În parteneriat cu Centrul privind traficul de persoane din Marea Britanie şi cu OIM România a 
fost desfăşurată Campania de Informare pentru Prevenirea Traficului de Persoane în Marea 
Britanie în perioada ianuarie-martie 2007, proiect finanţat de Foreign & Commonwealth Office 
al Marii Britanii, prin Centrul Marii Britanii pentru Trafic de Fiinţe Umane (UKHTC). 
Proiectul a cuprins crearea unei pagini web, producerea şi diseminarea de materiale 
informative (5000 postere şi 350.000 pliante), pentru promovarea HelpLine-ului Agenţiei 
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Naţionale Împotriva Traficului de Persoane (0 800 800 678), două sesiuni de  instruire a 
personalului specializat în operarea liniei Help-Line, un atelier de lucru cu jurnalişti şi dotarea 
cu echipament corespunzător a serviciului Help-Line.  
 
D.2.6. Combaterea victimizării terţiare 
 
D.2.6. a.  Informarea şi instruirea mass-media şi altor formatori de opinie cu privire la 
diferite aspecte ale traficului de persoane, inclusiv statutul şi drepturile victimelor, în 
scopul păstrării confidenţialităţii datelor personale, protejării imaginii victimelor şi 
corecta informare a opiniei publice – REALIZAT (pentru perioada de referinţă) 
Instituţia responsabilă:MIRA – ANITP 
Termen: permanent 
În cadrul proiectului desfăşurat în parteneriat cu UKHTC şi OIM – România (Campania de 
Informare pentru Prevenirea Traficului de Persoane în Marea Britanie), în perioada 15-
16 martie 2007 a avut loc training-ul cu operatorii HelpLine ai Agenţiei, iar în perioada 17-18 
martie 2007 s-a desfăşurat workshop-ul cu reprezentanţii mass-media. În cadrul aceluiaşi 
proiect, preşedintele Agenţiei a participat în perioada 26-30 martie 2007 la o vizită de studiu în 
Marea Britanie.  
În perioada 27 februarie-23 martie 2007, un reprezentant al Agenţiei a participat la programul 
Vizitatori internaţionali organizat de Departamentul de Stat al SUA 
 
 
D.2.3.c. Asigurarea susţinerii comunitare a victimelor (asigurarea cazării, hranei şi 
îmbrăcăminţii, asistenţei medicale, asistenţei psihologice, consilierii juridice, accesului la 
educaţie si instruire profesională, şi facilitarea obţinerii unui loc de muncă) ÎN CURS DE 
REALIZARE 
Instituţia responsabilă: Consiliile judeţene şi locale 
Termen: permanent 
 
Numărul victimelor care au primit asistenţă juridică: Centrul regional Constanţa – 30 
 
Numărul victimelor care au primit servicii de consiliere profesională din partea AJOFM: 
Centrul regional Constanţa – 5. 
 
Numărul victimelor care au finalizat cursuri de formare profesională: Centrul regional 
Constanţa – 2. 
 
Numărul victimelor care au fost luate în evidenţă de către AJOFM pentru a beneficia de cursuri 
de formare profesională: Centrul regional Constanţa – 2. 
 
 
 
D.2.7.a. Identificarea de posibilităţi de continuare a studiilor/ cursuri de pregătire 
profesională de către victimele traficului de fiinţe umane – ÎN CURS DE REALIZARE 
Instituţia responsabilă: MEdC, ANOFM 
Termen: permanent 
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Numărul victimelor pentru care au fost identificate locuri de muncă: Centrul regional Braşov – 
5. 
Numărul victimelor care au contractualizat relaţia cu un angajator: Centrul regional Constanţa - 
1 Centrul regional Craiova - 4, Centrul regional Iaşi - 1, Centrul regional Galaţi – 1, Centrul 
regional Piteşti - 4. 
 
D.2.7.b. Elaborarea unui “contract de confidenţialitate” între părinţi/ reprezentanţi legali 
ai victimelor minore şi şcolile care le integrează – ÎN CURS DE REALIZARE 
Instituţia responsabilă: MECT 
Termen: decembrie 2006 
Venind în întâmpinarea MECT, ANITP a elaborat o propunere de „contract de 
confidenţialitate”, aprobat de către membrii Grupului Interministerial de Lucru în domeniul 
traficului de persoane, în cadrul ultimei reuniuni din data de 20.07.2007.  
Documentul a fost transmis MECT pentru aprobare şi implementare.  
 
D.2.7.c. Cuprinderea ca grup ţintă în Programul Naţional  de Ocupare a Forţei de Muncă 
a victimelor traficului, persoanelor îndreptăţite la venitul minim garantat din zonele 
defavorizate şi persoanele cu risc ridicat de a fi traficate - REALIZAT 
Instituţia responsabilă: ANOFM, ANR 
Termen: iunie 2007 
Conform Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Planul naţional de formare 
profesională a inclus în programe de formare profesională în 2007 un număr de 9 persoane 
supuse riscului traficului de persoane, toate femei, care beneficiază de servicii gratuite. 
Programul de ocupare a forţei de muncă prevede pentru anul 2007 încadrarea în muncă a unui 
număr de 45 de persoane supuse riscului traficului de persoane. 
Un număr de 20 de victime ale traficului de fiinţe umane au fost asistate în găsirea unui loc de 
muncă, iar 5 dintre acestea au reuşit.  
Un număr de 15 victime ale traficului de persoane au fost asistate şi au fost introduse în 
programe de reconversie profesională. 
 
D.2.7.d. Includerea victimelor traficului de persoane, cetăţeni străini care au obţinut o 
formă de protecţie în România, în programe de integrare – ÎN CURS DE REALIZARE 
Instituţia responsabilă: MIRA - ORI 
Termen: permanent 
Conform situaţiei victimelor traficului de persoane identificate în primul semestru al anului 
2007, nu s-au înregistrat cazuri de cetăţeni străini, victime ale traficului de persoane. Cu toate 
acestea, la nivel naţional sunt identificate mecanismele necesare asigurării unui minim de 
servicii destinate acestei categorii.      
 
 
Domeniul de acţiune E. Combaterea traficului de persoane, cercetarea şi 
urmărirea penală a traficanţilor 
 
Obiectivul E.1. Consolidarea sistemului instituţional de combatere a traficului de 
persoane 
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E.1.a. Creşterea gradului de specializare a personalului MP şi al instanţelor judecătoreşti 
în instrumentarea cauzelor de trafic de persoane – ÎN CURS DE REALIZARE  
Instituţia responsabilă: MP, INM 
Termen: decembrie 2007 
În cadrul componentei de formare iniţială pentru  aspectele privind combaterea traficului de 
persoane au fost incluse în Programa analitică a auditorilor de justiţie anul I, în cadrul 
disciplinei Drept penal, precum, şi în Programa analitică a auditorilor de anul II, în cadrul 
modulului privind justiţia pentru minori. 
În cadrul formării la nivel descentralizat, tema privind combaterea traficului de persoane a fost 
inclusă de INM în cadrul domeniilor orientative aferente tematicii acestui palier de formare, în 
cadrul instanţelor şi parchetelor desfăşurându-se sesiuni de pregătire în funcţie de nevoile de 
formare identificate pe plan local de către judecătorul sau procurorul responsabil cu activitatea 
de formare continuă la nivel descentralizat. 
 
Obietivul E.3.  Dezvoltarea cooperării victimelor/ martorilor în procesul judiciar 
E.3.a. Elaborarea unor reglementări privind asigurarea unui minim de servicii de 
asistenţă a victimelor identificate informal care nu cooperează în procesul judiciar – ÎN 
CURS DE REALIZARE  
Instituţia responsabilă: MIRA, MMFES 
Termen: iunie 2007  
ANITP a iniţiat proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 678/2001 privind 
prevenirea şi combaterea traficului de persoane. Elementul de noutate al proiectului îl 
constituie introducerea unei definiţii a noţiunii de victimă a traficului de persoane în legislaţia 
românească. 
Din 936 de victime identificate de către organele de urmărire şi cercetare penală în prima 
jumătate a anului 2007, 879 de persoane au fost luate în evidenţă de către Centrele regionale 
ale ANITP.   
Până în prezent, în sistemul naţional integrat de evidenţă a victimelor traficului de persoane şi 
monitorizare a asistenţei, nu a fost identificat nici un caz de victimă a traficului de persoane, 
cetăţean străin. Implicit, nu au fost nici victime care să beneficieze de perioada de recuperare şi 
reflecţie şi de asistenţă conform OUG nr. 79 /2005 pentru modificarea şi completarea legii nr. 
678 /2001.       
 
E.3.b. Menţinerea contactului permanent cu victima/martor şi informarea acesteia cu 
privire la modul de desfăşurare a procesului penal – REALIZAT (pentru perioada de 
referinţă) 
Instituţia responsabilă: MIRA - ANITP 
Termen: permanent 
Din totalul celor 879 de persoane care au fost luate în evidenţă de către Centrele regionale ale 
ANITP, 763 de persoane sunt implicate în acţiunile organelor de cercetare penală.  
Pentru 398 de cazuri, care au fost referite inspectorilor de specialitate ai ANITP, s-a realizat 
evaluarea iniţială a nevoilor de asistenţă, iar 325 au acceptat menţinerea legăturii cu inspectorii 
de specialitate ai ANITP în vederea coordonării în procesul penal.   
 
E.3.c. Asigurarea mijloacelor logistice pentru deplasarea victimei către instanţă – 
REALIZAT (pentru perioada de referinţă) 
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Instituţia responsabilă: MIRA (IGPR, IGPF), MP 
Termen: permanent 
La solicitarea inspectorilor de specialitate din cadrul Centrelor regionale ale ANITP, structurile 
M.I.R.A. specializate în asigurarea protecţiei, respectiv jandarmeria şi SPIR, au asigurat 
mijloacele logistice necesare în vederea prezentării victimelor în faţa instanţei de judecată. Au 
existat şi situaţii când deplasarea victimei la instanţă a fost efectuată cu trenul sau maşina, cu 
sprijinul direct al lucrătorilor din Centrele ANITP.   
 
E.3.d. Furnizarea de informaţii victimei referitoare la serviciile disponibile în comunitate 
– ÎN CURS DE REALIZARE 
Instituţia responsabilă: MIRA, consilii judeţene şi locale 
Termen: permanent 
S-a realizat evaluarea iniţială a nevoilor de asistenţă pentru 389 de cazuri, care au fost referite 
inspectorilor de specialitate ANITP.  
 
 
Domeniul de acţiune F. Cooperarea internaţională 
 
F.1. Dezvoltarea colaborării cu Statele Membre şi structurile specializate ale Uniunii 
Europene în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de persoane şi acordării 
asistenţei necesare victimelor acestuia 
F.1.a. Informarea reciprocă şi transferul de experienţe, know-how şi bune-practici în 
domeniu, la nivel bilateral şi multilateral – ÎN CURS DE REALIZARE 
Instituţia responsabilă: A.N.I.T.P. 
Termen: permanent 
Reprezentanţii ANITP au asigurat o participare activă la o serie de activităţi, după cum 
urmează:   
• conferinţa „Global Migration: Facing the Challenges” (Marea Britanie);  
• 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; 

• Conferinţa privind turiştii sexuali, organizată de Poliţia federală belgiană şi ECPAT (End 
Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes), 
(Belgia);  

• conferinţa Wilton Park „Human Trafficking: How best to stem the flow?” (Marea Britanie). 
 
Participarea la aceste reuniuni a contribuit la promovarea imaginii Agenţiei Naţionale 
Împotriva Traficului de Persoane recent înfiinţate şi la popularizarea măsurilor luate de 
autorităţile române în domeniul luptei împotriva traficului de persoane. Au fost stabilite 
contacte de lucru valoroase, iar informaţiile şi materialele distribuite au fost diseminate şi 
valorificate în cadrul Agenţiei. 
 
Au fost transmise date, statistici şi alte informaţii solicitate şi a avut loc un schimb de 
informaţii cu: reprezentanţi ai Ambasadelor Belgiei, Cehiei, Greciei, Germaniei, Portugaliei, 
Suediei, Spaniei şi reprezentanţi din Olanda, Suedia, Italia, Marea Britanie, Belgia, Austria. 
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De asemenea, a avut loc un schimb de informaţii cu misiunea diplomatică a României în 
Republica Elenă cu privire la identificarea unor persoane ca fiind victime ale traficului de 
persoane în această ţară, care ulterior au fost repatriate. 
 
Cu sprijinul autorităţilor guvernamentale competente din Bulgaria şi Ungaria şi prin 
intermediul misiunilor diplomatice ale acestora la Bucureşti, au fost afişate materiale 
informative în cadrul campaniei „Ai grijă, tu plăteşti!” la punctele de trecere a frontierei spre 
aceste două state vecine.  
 
La sesizarea unui apelant la linia Help-Line a ANITP, prin intermediul ofiţerului belgian de 
legătură la Bucureşti au fost întreprinse cercetări pentru verificarea existenţei şi legalităţii unei 
agenţii matrimoniale din Belgia, suspectate a fi implicată într-un caz de trafic de persoane. S-a 
constatat că suspiciunile erau întemeiate, întrucât firma nu există. 
 
A fost elaborată, înaintată spre aprobare şi aprobată de către finanţatori o fişă de proiect 
intitulată Îmbunătăţirea calităţii asistenţei şi serviciilor de protecţie acordate femeilor victime 
ale traficului de persoane şi eficientizarea măsurilor de prevenire împotriva traficului de 
femei, ce va fi implementat de ANITP în parteneriat cu   Ministerul Justiţiei şi National Police 
Agency din Olanda.  
Obiectivele principale ale proiectului sunt: 
1. Crearea unei strategii de luptă împotriva traficului de persoane, bazată pe standarde 

europene; 
2. Scăderea dimensiunilor traficului de femei în Statele Membre din vestul Uniunii Europene 

prin prevenire şi servicii de asistenţă de calitate, în vederea reintegrării lor sociale şi în 
familie; 

3.  Scăderea numărului de femei române traficate în Olanda prin măsuri de prevenire eficiente 
adresate grupurilor vulnerabile şi prin creşterea calităţii serviciilor acordate victimelor 
traficului, pentru a se evita re-victimizarea persoanelor.  

Primele două activităţi ale proiectului au constat în organizarea unor vizite de studiu în Olanda 
şi România. 
Proiectul a fost lansat la data de 22 aprilie 2007  şi în cadrul acestuia au avut loc o serie de 
activităţi: în luna martie, Agenţia a primit vizita preliminară a unei delegaţii din Olanda din 
cadrul National Police Agency, pentru a discuta detaliile proiectului; în perioada 23-27 aprilie 
2007 a avut loc o vizită de studiu pe tema prevenirii şi combaterii traficului de persoane, 
precum şi a asistenţei şi protecţiei acordate victimelor, la care au participat doi reprezentanţi ai 
ANITP, un reprezentant al IGPR, un reprezentant al Ministerului Public şi un reprezentant al 
Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse; în perioada 22–26 mai 2007 a avut loc 
vizita, în România, a unei delegaţii olandeze formate din reprezentanţi ai National Police 
Agency şi ai Centrului Naţional de Expertiză privind traficul de persoane şi migraţia ilegală, 
pentru a avea o serie de întâlniri la sediul ANITP, DGCCO, MMFES, DIICOT, Centrul 
Regional Împotriva Traficului de Persoane Ploieşti şi organizaţia neguvernamentală Reaching 
Out.   
 
A fost elaborată şi înaintată o fişă de proiect intitulată Creşterea implicării autorităţilor locale 
în lupta împotriva traficului de persoane în cadrul exerciţiului de finanţare MATRA 2007. 
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Aceasta vizează îmbunătăţirea cooperării locale, naţionale şi regionale între actorii implicaţi în 
activităţile de prevenire şi asistenţă a victimelor traficului. 
 
F.1.b. Participarea la programele şi activităţile specifice realizate de instituţiile Uniunii 
Europene în scopul prevenirii şi combaterii traficului de persoane  – ÎN CURS DE 
REALIZARE 
Instituţia responsabilă: A.N.I.T.P. 
Termen: permanent 
A fost elaborată şi înaintată o fişă Phare intitulată „Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale a 
agenţiilor implicate în prevenirea traficului de persoane în conformitate cu standardele 
europene şi cele mai bune practici actuale”, obiectivul general fiind reducerea dimensiunilor 
fenomenului traficului de persoane la nivel naţional şi regional prin prevenire şi prin 
îmbunătăţirea sistemului integrat de asistenţă şi reintegrare socială a victimei. 

 
Doi reprezentanţi ai Agenţiei au participat la seminarul de pregătire în domeniul procesului de 
luare a deciziilor în Uniunea Europeană, organizat de Direcţia Generală Integrare Europeană şi 
Relaţii Internaţionale23 din cadrul MIRA în perioada  2-4 octombrie 2006. 

 
Reprezentanţii ANITP au asigurat participarea la următoarele activităţi: reuniunea CATS din 
luna martie 2007 (Bruxelles), cursul multidisciplinar de pregătire din cadrul proiectului AGIS 
2006 (cea de-a treia fază), intitulat Procesul comun de pregătire multidisciplinară în vederea 
creării unor reţele operaţionale şi a dezvoltării cooperării pentru specialiştii din instituţiile 
juridice, de aplicare a legii, organizaţii neguvernamentale şi organizaţii internaţionale, în 
vederea luptei împotriva traficului de persoane (Italia) şi audierea publică din Parlamentul 
European privind modul în care UE poate îmbunătăţi lupta împotriva traficului de persoane 
(Bruxelles). 
 
F.1.c. Flexibilizarea procedurilor de contact şi schimb de informaţii operative cu ofiţerii 
de legătură străini sau structurile corespondente din străinătate, Europol, ofiţerii de 
legătură români şi străini aflaţi în misiune în România, prin reţeaua de puncte de contact 
– ÎN CURS DE REALIZARE 
Instituţia responsabilă: IGPR 
Termen: permanent 
La 1 august 2007  România a devenit membru cu drepturi depline al Europol, ceea ce va 
intensifica schimbul de informaţii între cele două instituţii.  Deja România participă cu schimb 
de informaţii în 2 dosare de analiză pe THB:  River şi Phoenix. 
Poliţiştii români din cadrul structurilor de trafic de fiinţe umane au participat la 2 seminarii 
organizate de EUROPOL şi la un schimb de experienţă cu Olanda. 
 
F.1.d.  Efectuarea de anchete comune, pe cazuri concrete, prin contacte directe, cu 
autorităţile competente din statele de destinaţie – ÎN CURS DE REALIZARE 
Instituţia responsabilă: IGPR 
Termen: permanent 
Numărul de anchete efectuate  de către DGCCO în primele 6 luni  în perioada analizată este 
316 (dosare cu număr unic). Un exemplu elocvent al bunei colaborări cu autorităţile din ţările 
                                                 
23 În prezent denumită Direcţia Generală Afaceri Europeană şi Relaţii Internaţionale  
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de destinaţie îl reprezintă cazul recent  soluţionat de poliţiştii  Brigăzii de Combatere a Crimei 
Organizate Oradea sub coordonarea Biroului Teritorial Oradea al DIICOT privind o grupare de 
crimă organizată specializată în trafic de  persoane în scopul exploatării sexuale , care, în 
perioada 2002-2005 a recrutat, transportat , cazat şi exploatat sexual  în Italia, localitatea 
Brescia,  30 tinere românce, parte din ele fiind minore. Pentru documentarea activităţii 
infracţionale a reţelei au fost efectuate 3 comisii rogatorii internaţionale cu  autorităţile 
judiciare din Italia. În cauză au fost  arestaţi pe teritoriul României 5 români, iar alţi 14 au fost 
trimişi în judecată în lipsă. Prin rechizitoriu, s-a propus confiscarea sumei de 478.000 euro 
rezultaţi din activităţile de trafic. 
 
F.1.e.   Raportarea periodică a progreselor realizate de România în îndeplinirea 
prevederilor Planului UE privind cele mai bune practici, standarde şi proceduri privind 
combaterea şi prevenirea traficului de fiinţe umane  – REALIZAT (pentru perioada de 
referinţă) 
Instituţia responsabilă:ANITP 
Termen: permanent 

O versiune intermediară a raportării a fost elaborată în luna noiembrie 2006, la cererea 
Grupului de lucru al Consiliului UE privind crima organizată (MDG), în care s-a precizat că 
dintre cele 8 obiective specifice prevăzute în Planul de acţiune cu termen de realizare 2006, au 
fost îndeplinite până la acel moment 3 dintre cele 5 obiective pentru care Agenţia este 
responsabilă (dezvoltarea de indicatori comuni pentru colectarea datelor, realizarea bazei 
centralizate de date privind traficul de persoane, care să includă şi organizaţiile 
neguvernamentale active şi proiectele /măsurile antitrafic, prin dotarea cu tehnică şi cu resurse 
umane pentru gestionarea bazei de date şi prin dezvoltarea unui software specializat pentru 
baza de date, încheierea şi implementarea unui protocol de colaborare între Agenţia Naţională 
Împotriva Traficului de Persoane şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor 
Copilului vizând considerarea cu prioritate a aspectelor de trafic de persoane având ca victime 
copiii, coordonarea eforturilor în direcţia prevenirii acestui tip de trafic şi asigurarea asistenţei 
necesare victimelor în conformitate cu drepturile prevăzute în legislaţia naţională şi convenţiile 
internaţionale). De asemenea, o serie de obiective ale Planului Naţional de Acţiune referitoare 
la eficientizarea activităţilor de asistare a victimelor traficului de persoane, cum sunt elaborarea 
şi implementarea programelor naţionale împotriva traficului de persoane, în administrarea 
Agenţiei, care să asigure fondurile necesare dezvoltării unor programe sau proiecte pentru 
prevenirea traficului de persoane şi asigurarea asistenţei victimelor acestuia şi elaborarea 
standardelor naţionale specifice pentru serviciile specializate de asistenţă a victimelor traficului 
de persoane, cu termen de realizare anul 2007, se aflau la acel moment într-un stadiu avansat 
de realizare.  

 

 
F.2. Întărirea dialogului cu ţările non-UE şi participarea la activităţile şi forumurile 
regionale şi internaţionale  
 
F.2.a. Dezvoltarea dialogului bilateral şi multilateral cu ţările aflate pe traseele de 
traficare (surse, de tranzit, de destinaţie), în special cu cele din Balcani şi Europa 
Centrală – ÎN CURS DE REALIZARE 
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Instituţia responsabilă: ANITP  
Termen de realizare: decembrie 2007  
În vederea îndeplinirii activităţii menţionate mai sus, specialiştii ANITP au participat la 3 
întâlniri cu reprezentanţii Norvegiei, Turciei şi Croaţiei. Acestea au avut ca scop schimbul de 
informaţii şi analiza oportunităţilor de dezvoltare a unor proiecte comune în domeniul 
prevenirii traficului de persoane.   
 
 
F.2.b. Informarea reciprocă şi transferul de experienţe, know-how şi bune-practici în 
domeniu, la nivel bilateral şi multilateral -  ÎN CURS DE REALIZARE 
Instituţia responsabilă: ANITP 
Termen de realizare: permanent 
Pentru informarea reciprocă în domeniul luptei împotriva traficului de persoane, Republica 
Moldova a organizat conferinţa privind „Integrarea serviciilor de protecţie şi asistenţă 
pentru victimele traficului de fiinţe umane în sistemul protecţiei sociale de stat”, la care au 
participat şi reprezentanţii ANITP.  
 
În vederea întăririi dialogului în regiune, Statele Unite ale Americii au organizat reuniunea 
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, un reprezentant al Agenţiei a 
participat la vizita de studiu din cadrul Programului Vizitatorilor Internaţionali al 
Departamentului de Stat al SUA. 
În continuarea implementării programului „Coordonarea Victimelor-Martori în Procesul 
Penal”, au avut loc 3 seminare regionale de prezentare a programului. De asemenea, a fost 
efectuată o vizită de studiu în Statele Unite ale Americii în vederea studierii modului în care 
programul „Coordonarea Victimelor-Martori în Procesul Penal” este implementat şi cum poate 
fi acesta adaptat pentru România. 
 
F.2.c. Participarea la programele şi activităţile forurilor internaţionale (Organizaţia 
Naţiunilor Unite, Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa, Consiliul 
Europei, Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, Organizaţia Internaţională a 
Muncii, Iniţiativa de Cooperare Sud-Est Europeană - SECI ş.a.) - ÎN CURS DE 
REALIZARE 
Instituţia responsabilă: ANITP 
Termen de realizare: permanent 
În perioada de referinţă, experţii Agenţiei au participat la 14 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 
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obţinerea unor soluţii de finanţare a Programului Comun de Acţiune al Guvernului României şi 
UNODC pentru consolidarea statului de drept în România. 
În anul 2007, România a continuat implementarea Programului 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.   
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.  
În vederea îndeplinirii obiectivului menţionat mai sus, reprezentanţii Agenţiei au avut o 
participare activă la activităţile Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie, 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), seminarul privind legislaţia Uniunii Europene în 
domeniul permisului de şedere temporar (TRP) şi experienţa Europei de Sud-Est (Belgia) 
şi conferinţa internaţională anuală “Perspective ale cooperării internaţionale în domeniul 
aplicării legii pentru combaterea traficului de persoane”, Belarus (Minsk). În urma acestei 
conferinţe a fost elaborat un set de recomandări pentru structurile de aplicare a legii, care au 
fost transmise către instituţiile vizate pentru observaţii şi propuneri.  
De asemenea, experţii Agenţiei au participat la vizita de studiu din cadrul proiectului 
“Migraţia şi traficul privind minorii neînsoţiţi”, organizată de OIM România. 
ANITP a continuat colaborarea cu Consiliul Europei, participând la seminarele organizate de 
acesta, după cum urmează: seminarul privind „Acţiunea împotriva Traficului de Fiinţe 
Umane: Prevenire, Protecţie şi Urmărire Penală”, (Cipru) şi seminarul privind „Utilizarea 
internetului în scopul recrutării victimelor traficului de fiinţe umane” (Franţa). 
În ceea ce priveşte cooperarea cu Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa, a 
avut loc un schimb de informaţii cu 2 delegaţii ale acesteia, iar ANITP a fost reprezentată la 2 
reuniuni internaţionale: seminarul regional „Acţiuni împotriva traficului de fiinţe umane: 
Măsuri pentru protecţia şi promovarea drepturilor victimelor” (Germania) şi conferinţa 
OSCE împotriva Traficului de Persoane „Mecanismul naţional de monitorizare şi raportare 
pentru reducerea fenomenului traficului de persoane (Austria). 
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