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I. Evoluţia fenomenului în primul semestru al anului 2008, din 

perspectiva victimelor identificate 
 

 
Analiza evoluţiei fenomenului în primul semestru al anului, întăreşte concluziile 

desprinse din Raportul anual 2007, în sensul existenţei unei tendinţe de reducere a 
fenomenului traficului de persoane şi de restructurare a acestuia prin reorientarea activităţii 
criminale în direcţia obţinerii de profituri din exploatarea muncii persoanelor şi, din ce în ce 
mai puţin, din exploatarea sexuală a victimelor. De asemenea, se constată unele modificări în 
ceea ce priveşte profilul victimelor şi destinaţiile în care au fost exploatate. 

 
Astfel, numărul total al victimelor identificate în perioada ianuarie – iunie 2008 este 

775, mai mic decât cel corespunzător perioadei similare a anului anterior, respectiv 1181 
(Figura 1). Un număr de 101 victime au fost traficate începând cu anul 2008, restul fiind 
implicate în trafic în anii anteriori, dar identificate în 2008. 

În primele şase luni ale anului 2008, pe teritoriul României au fost identificate 4 
cazuri de trafic de persoane ale căror victime sunt cetăţeni străini: două victime din 
Republica Moldova, una din Franţa şi una din Columbia, toate de sex feminin. 
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Figura 1. Evoluţia numerică a victimelor identificate în perioada 2006 – 2008 (semestrul I) 
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1. Profilul victimelor 
 
1.1 Gen 
 
Comparativ cu semestrul I 2007, distribuţia în funcţie de gen a victimelor cunoaşte o 

modificare majoră.  
Pentru prima dată de când se păstrează o evidenţă a persoanelor traficate, ponderea 

victimelor de sex masculin este mai mare decât cea a victimelor de sex feminin (Figura 
2). Astfel, din totalul victimelor identificate, 54%, respectiv 416 victime, sunt bărbaţi 
(comparativ cu 44% în perioada similară din 2007 şi 23% din 2006).  

 

Distribuţia victimelor traficului de persoane în 
funcţie de gen - sem. I 2008

bărbaţi
54%

femei
46%

 
Figura 2. Distribuţia victimelor identificate în semestrul I 2008, în funcţie de gen.  

 
Implicit, procentul victimelor de sex feminin a scăzut sensibil de la 77% în semestrul 

I 2006, la 56% pentru aceeaşi perioadă în 2007, pentru ca în anul 2008 să reprezinte numai 
46%. 

Acest fapt se corelează cu creşterea numărului de victime exploatate prin muncă 
forţată, unde majoritatea persoanelor traficate este reprezentată de bărbaţi, respectiv 77%. 
Femeile reprezintă, în schimb, totalitatea victimelor exploatate sexual. 

 
 
1.2 Vârstă 
 
86% dintre victimele traficului de persoane identificate în semestrul I 2008 sunt 

persoane adulte, restul de 14% (109 victime) fiind minori (marea majoritate a acestora, 
respectiv 91%, cu vârste cuprinse între 14 şi 17 ani). 

Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2007, se constată reducerea ponderii 
minorilor în totalul victimelor identificate, de la 17%, la 14%. Practic, dacă numărul 
cazurilor de victime-minori s-a redus la jumătate, pentru victimele adulte reducerea este de 
doar o treime (Figura 3). 
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Figura 3. Evoluţia numerică a victimelor identificate (minori/adulţi) în semestrul I 2007 - 2008. 
 
Distribuţia victimelor în funcţie de grupa de vârstă1 din care fac parte indică faptul că 

persoanele cu vârste de 18-25 de ani reprezintă 40% (313) din totalul victimelor identificate 
în anul 2008 (Figura 4). Împreună cu cele din categoria de vârstă imediat următoare (26–40 
ani), respectiv 244 victime (32%), reprezintă marea majoritate a victimelor identificate în 
sem I 2008, explicaţia fiind, şi de această dată, ponderea din ce în ce mai însemnată a 
victimelor traficate pentru exploatarea prin muncă forţată, ale căror vârste sunt, de regulă, 
între 18 şi 40 ani.  
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Figura 4. Distribuţia victimelor identificate în semestrul I 2008, în funcţie de grupa de vârstă. 

                                                 
1Datele prezentate în raport se referă la vârsta victimelor la momentul începerii traficării. Diferenţa dintre 
numărul victimelor identificate şi totalul pentru indicatorul vârstă este datorată cazurilor de retraficare.  
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Datorită particularităţilor formelor de exploatare a persoanelor traficate, victimele de 

gen feminin sunt, în medie, mai tinere decât cele de sex masculin: numai 29% dintre femeile 
victime aveau peste 25 ani la momentul traficării, în timp ce pentru victimele bărbaţi 
procentajul corespunzător este 60%. 

În funcţie de categoria de vârstă şi modul de exploatare, cele mai multe victime 
exploatate prin muncă aparţin categoriei de vârstă peste 25 ani (62%), în timp ce, în ceea 
ce priveşte exploatarea sexuală, cele mai multe victime traficate aparţin categoriei de vârstă 
18-25 ani (56%), urmată de categoria de vârstă 14-17 ani (33%). 

De asemenea, există o diferenţiere între victimele din diverse categorii de vârstă în 
ceea ce priveşte ţările de destinaţie. Astfel, dacă aproape jumătate dintre victimele din 
categoria 14-17 ani au fost traficate în România (vezi cap. 2.3), pentru celelalte categorii de 
vârstă aproximativ 40% au fost exploatate în Spania, celelalte două ţări principale de 
destinaţie fiind Italia şi Grecia. 

 
1.3 Mediu de provenienţă 

  
În ceea ce priveşte mediul de provenienţă, 61% dintre victimele traficului provin 

din mediul rural (64% dintre bărbaţi şi 56% dintre femei). (Figura 5) 
Raportat la modalităţile de exploatare, putem afirma că mediul rural este sursa 

principală pentru traficul în scopul exploatării prin muncă forţată şi cerşetorie. În cazul 
exploatării prin muncă, victimele sunt în proporţie de 65% din mediul rural şi tot din mediul 
rural provin două treimi dintre victimele traficului de persoane în scopul cerşetoriei. 

Numai 23% dintre victimele din rural au fost exploatate sexual, comparativ cu 35% 
din numărul victimelor locuind în mediul urban, ceea ce demonstrează faptul că există o mai 
mare vulnerabilitate a celor din rural, în ceea ce priveşte exploatarea prin muncă, şi, similar, o 
incidenţă crescută a recrutării în scopul exploatării sexuale în mediul urban. 

 
 

Distribuţia  victimelor traficului de persoane 
în funcţie de mediul de provenienţă - 2008
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Figura 5. Distribuţia victimelor identificate în semestrul I 2008, în funcţie de mediul lor de provenienţă 
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1.4 Educaţie 

 
Referitor la nivelul de instruire, majoritatea persoanelor traficate au un nivel scăzut 

de şcolarizare (63% dintre acestea au cel mult 8 clase), aproape un sfert din totalul 
victimelor fiind fără studii sau cu studii elementare.  
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Figura 6. Distribuţia numerică a victimelor identificate în semestrul I 2008, în funcţie de nivelul de instruire 

 
Analizând nivelul de educaţie a victimelor pe cele două genuri remarcăm un nivel 

mai ridicat de instruire a victimelor femei. (Figura 6) Astfel, 32% dintre acestea au studii 
medii (9-12 clase), comparativ cu un procent de 27% în rândul bărbaţilor. De asemenea, 
numărul şi ponderea bărbaţilor fără studii sunt aproape duble comparativ cu cele ale femeilor 
din aceeaşi categorie. 
 Raportat la mediul de provenienţă, nivelul de instruire a victimelor este 
semnificativ mai redus în mediul rural, unde 67% dintre victime au cel mult 8 clase, 
comparativ cu mediul urban, unde 56% se încadrează în această categorie.  
 
 

1.5 Recrutorii şi modalităţile de racolare 
 
Principala modalitate de recrutare o reprezintă falsele promisiuni legate fie de 

scopul deplasării, fie de oferirea unui loc de muncă, de cele mai multe ori acestea fiind 
realizate prin intermediul unei persoane apropiate, cunoştinţă sau prieten.  

Totuşi, comparativ cu anul precedent, se constată creşterea ponderii victimelor 
recrutate de persoane necunoscute (de la 41% la 49%) şi a celor racolate prin 
intermediul anunţurilor din ziar (de la 4% la 7%), aceasta în contextul intensificării 
traficului în scopul exploatării prin muncă, unde cele mai multe victime sunt adulte şi care, 
aflate în căutarea unui loc de muncă, au fost atrase în trafic prin intermediul unor aşa-zişi 
reprezentanţi ai unor firme de recrutare şi de plasare a forţei de muncă. 
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 Pentru că, în continuare, cel puţin jumătate dintre victimele identificate în primul 
semestru al anului 2008 au fost racolate de către cunoştinţe, prieteni şi chiar rude, rămâne 
problematic acest aspect al vulnerabilităţii victimelor la ofertele venite din partea persoanelor 
din cercul de cunoscuţi, oferte care, în aceste condiţii, devin mai credibile. 

Au fost înregistrate şi în această perioadă cazuri în care recrutarea s-a făcut într-un 
mod extrem de violent, 10 victime fiind răpite (din care 8 minore). În majoritatea acestor 
cazuri, victimele au fost răpite de către rude sau cunoştinte, fiind exploatate sexual, cele mai 
multe în trafic intern.  
 

1.6 Judeţele de provenienţă 
 

În anul 2008, 10 judeţe au reprezentat surse ale traficului în peste jumătate (58%) 
dintre cazurile identificate: Teleorman (71 victime), Dolj (56), Ialomiţa (50), Mureş (47), 
Iaşi (46), Constanţa (42), Olt (36), Brăila (35), Călăraşi (32), Vaslui (25).  

Majoritatea judeţelor sunt caracterizate de o orientare preponderentă spre o anumită 
ţară de destinaţie (Figura 7):  

Teleorman, Olt, Brăila, Bihor, Alba Spania 
Mureş  Germania 
Dolj, Mehedinţi  Grecia 
Vaslui, Sălaj  Italia  

O altă categorie este reprezentată de judeţele în care traficul de persoane este orientat 
spre 2- 4 ţări de destinaţie a exploatării victimelor: 

Iaşi  Italia, Cipru, România 
Ialomiţa, Călăraşi  Spania, Grecia 
Constanţa  Grecia, România, Italia 

 

 
Figura 7. Situaţia traficului de persoane (nr. victime identificate) în funcţie de judeţul de reşedinţă şi 

principalele ţări de destinaţie  
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Comparativ cu anul 2007, din perspectiva victimelor identificate se constată 
reducerea s

 muncă depăşeau procentual, pentru prima 
ată, vi

emnificativă a fenomenului traficului pe anumite rute. în judeţele: Neamţ, 
Sălaj, Mehedinţi (Italia), Botoşani (Italia, Cehia), Braşov (Germania) şi Teleorman (Grecia) 
şi intensificarea fenomenului în judeţele Alba (Spania), Olt (Spania) şi Vaslui (Italia). 

De asemenea, în anumite judeţe se observă tendinţa de schimbare a destinaţiei în 
vederea exploatării. Astfel, în judeţul Mureş, în anul 2008, s-au redus numărul de victime 
exploatate în Italia sau Cehia dar a crescut numărul celor exploatate în Germania. 

Similar, judeţele Dolj şi Constanţa au înregistrat un număr mult mai mic de victime 
traficate în Cehia (şi, de asemenea, în Spania, în cazul judeţelui Constanţa), dar şi o creştere a 
numărului celor exploatate în Grecia. 

Judeţul Teleorman se situează şi în acest an în primele locuri ca număr de victime 
identificate datorită menţinerii la un nivel ridicat a traficului cu destinaţia Spania, deşi s-a 
observat o reducere semnificativă a traficului în direcţia Grecia. 
 

1.7 Moduri de exploatare 
 

Dacă anul trecut victimele exploatate prin
d ctimele exploatate sexual, în anul 2008 fenomenul traficului în scopul exploatării 
prin muncă se intensifică, fiind identificate de 2,3 ori mai multe victime supuse la 
muncă forţată decât cele exploatate în scopuri sexuale.  

Astfel, 62% dintre victimele cetăţeni români identificate în prima jumătate a acestui 
an au fost exploatate prin muncă, în timp ce numai 28% au fost exploatate sexual. Alte 
forme de exploatare, cu o pondere mai redusă, au fost: exploatarea prin cerşetorie (56 
cazuri), precum şi obligarea la comiterea de furturi (5 cazuri), pornografia infantilă (2 
cazuri) şi pornografia prin internet (1 caz), care au reprezentat, cumulat, doar 10% din 
cazuri (Figura 8).  

În perioada de referinţă, nu au fost identificate cazuri de trafic pentru 
prelevarea de organe. 

Figura 8. Situaţia victimelor identificate în anul 2008, în funcţie de modul de exploatare 

Distribuţia victimelor în funcţie de tipul de exploatare
  sem. I 2008 
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1.8 Ţări de destinaţie 
 
O analiză a ţărilor de destinaţie în care au fost exploatate victimele, cetăţeni români, 

relevă faptul că pe primele locuri se situează: 
 Spania, cu 289 victime (dintre care 72% au fost exploatate în scopul muncii, iar 

19% au fost exploatate sexual), 
  Italia, cu 143 victime (dintre care 52% au fost victimele exploatării prin muncă 

şi 41% ale exploatării sexuale),  
 Grecia, cu 115 victime (dintre care 92% au fost exploatate prin muncă),  
 România (trafic intern), cu 70 victime (dintre care 67% au fost exploatate 

sexual), 
 Germania, cu 51 victime (dintre care 75% au fost exploatate prin muncă). 
Faţă de primul semestru al anului 2007, când structurile specializate ale poliţiei au 

identificat 240 de victime exploatate în Spania, în 2008 numărul acestora a fost de 289, 
situând Spania pe primul loc în rândul ţărilor de destinaţie a traficului cu cetăţeni români, cu 
37% dintre victime, care, aşa cum am arătat, aproape trei sferturi au fost exploatate prin 
muncă forţată. 

Dacă în anul 2007, Italia reprezenta principala ţară de destinaţie în vederea 
exploatării, 30% dintre victimele cetăţeni români (357) fiind traficaţi în această ţară, în 
semestrul I 2008, numai 18% dintre victimele identificate (143) au avut această destinaţie, 
existând prem

ehiei, care, 
comparativ cu anul precedent, când reprezenta a treia ţară de destinaţie a traficului din 
România, cu 242 victim

stată o orientare cu predilecţie a traficului spre 

70% st exploatate în doar 3 ţări: Spania, Italia şi 

86 ă organizată dezvoltate pe aceste rute. (Figura 9). 

isele unei reduceri semnificative a fenomenului pe această rută.  
rtantă a fenomenului se observă în cazul CO diminuare şi mai impo

e identificate (176 în semestrul I), înregistrează numai 25 de victime 
în primele 6 luni 2008. 

Mai mult ca în anii precedenţi, se con
un număr redus de ţări ale Uniunii Europene, astfel încât, la nivelul primelor 6 luni din 2008, 

 dintre victimele identificate au fo
Grecia (dacă includem şi Germania şi România ca ţări de destinaţie, procentul creşte la 

%), sugerând existenţa unor reţele de crim
 

Distribuţia  victimelor traficului
 în funcţie de ţara de destinaţie (sem. I 2008)
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România
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Figura 9. Distribuţia victimelor identificate în semestrul I 2008, în funcţie de ţara de destinaţie 
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2. Categorii de victime 
 
2.1 Victimele femei 
 
Şi în acest an, femeile au continuat să fie vulnerabile în special la exploatarea sexuală 

(60% dintre ele fiind traficate în acest scop, în scădere totuşi faţă de 2007 - 75%), totuşi 
ponderea celor care au fost traficate pentru muncă forţată s-a dublat (de la 15% în sem I 2007, 
la 30% în sem I 2008), majoritatea fiind exploatate în agricultură (în Spania, Grecia, 
Germania, Italia). 

Vulnerabilitatea cea mai mare o au femeile din categoria de vârstă 18-25 de ani, 46% 
dintre victimele traficului fiind din această categorie. Alături de victimele minore (25%), ele 
reprezintă marea majoritate a victimelor traficului de persoane de sex feminin, ceea ce 
demonstrează faptul că traficul de persoane are drept ţintă predilectă, în special în scopul 
exploatării sexuale, tinerele sub 25 de ani. 

În ceea ce priveşte ţările de destinaţie în care au fost exploatate victimele de gen 
feminin, pe primele locuri se situează Italia, Spania, România - trafic intern (exploatare 
sexuală) şi Spania Grecia, Italia şi Germania pentru exploatare prin muncă. 

Spania ania), 
Iaşi (sexuală - România), Constanţa (sexuală - România, Italia), Teleorman (muncă forţată - 
Spania) recia, Spania), Călăraşi (sexuală, muncă forţată- 
Spania) mureş (muncă forţată – Grecia, sexuală – Elveţia, 
Italia).  

 de sex masculin, o pondere mult mai mare dintre victimele 
femei provin din mediul urban (44% comparativ cu 35%). 

 

tiv 90% din totalul victimelor de gen masculin. 
Compa

uncească în 
agricul

ea cerşetoriei (6 victime) sau comiterea de furturi (2 victime). 

oape dublă comparativ cu cea a 
femeilo

Cele mai multe victime provin din judeţele Brăila (majoritatea exploatate sexual în 
), Dolj (muncă forţată - Grecia, sexuală - Italia), Mureş (muncă forţată - Germ

, Ialomiţa (muncă forţată - G
, Galaţi (sexuală – Italia), Mara

Comparativ cu victimele

Majoritatea victimelor femei au fost racolate de către persoane cunoscute, mai ales 
cunoştinţe/prieteni (163, reprezentând 45%  din total) dar şi de către vecini, rude sau chiar 
partenerul de viaţă (49 victime - 16%), 6 victime (2%) de către proxenet şi numai 39% (140) 
fiind recrutate de către necunoscuţi.  

 

2.2 Victimele bărbaţi 
 

Principala formă de trafic, în cazul bărbaţilor, o reprezintă, şi în acest an, 
exploatarea prin muncă forţată, respec

rativ cu anul precedent, ponderea celor exploataţi în domeniul construcţiilor a scăzut 
de la 34%, la 14% din totalul victimelor exploatate prin muncă, astfel încât, mai mult decât 
în 2007, marea majoritate (86%) o reprezintă cei care au fost forţaţi să m

tură. 
De asemenea, 9% au fost exploataţi prin cerşetorie, iar 1% în scopul comiterii de 

infracţiuni minore (furturi). Categoriile de vârstă cele mai vulnerabile sunt 26-40 ani (42%) 
şi 18-25 ani (36%). Minorii reprezintă doar 4% dintre victimele de sex masculin (18 
victime), fiind exploataţi în special prin muncă forţată (10 victime), prin obligarea la 
practicar

Victimele au un nivel de instruire destul de scăzut, 63% având cel mult 8 clase 
absolvite. Ponderea bărbaţilor fără studii (16%) este apr

r din aceeaşi categorie (9%). Pe de altă parte, sunt mai multe victime bărbaţi decât 
femei cu şcoală profesională, deci cu o calificare într-o meserie (42, respectiv 10% 
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comparativ cu 18 – 5% dintre victimele femei), acesta aspect fiind corelat şi cu specificul 
exploatării, dar şi cu ponderea diferită a elevilor din cele două genuri în acest sistem de 
învăţăm nt. 

De asemenea, un alt aspect legat de modalitatea predilectă de exploatate (muncă în 
agricul ere mult mai mare dintre bărbaţi provine din mediul rural 

4%, comparativ cu 56% dintre victimele femei).  

en, datorită eforturilor depuse în comun de autorităţile române 
şi cehe

ţele Teleorman 
(Spania

raficul cu minori  

rul total al victimelor identificate. Marea 
majorit

ţelor 
ţării), i

ală, 67% dintre 
victime

 cazul Italiei, principala formă de 
exploat

â

tură) este şi faptul că o pond
(6

Principalele ţări de destinaţie în care au fost exploatate victimele de gen masculin au 
fost Spania (44%), Grecia (18%), Italia (15%). De asemenea, au mai fost traficaţi în 
Germania (27 victime), Cehia (19 victime), România (16 victime) şi Cipru (11 victime). 

În ceea ce priveşte Cehia, dacă în 2007 a reprezentat principala ţară de destinaţie 
pentru exploatarea victimelor de sex masculin, anul acesta  se constată o diminuare 
considerabilă a acestui fenom

, atât în domeniul prevenirii, dar mai ales al combaterii fenomenului. 
Spre deosebire de victimele femei, bărbaţii au fost racolaţi preponderent de către 

persoane necunoscute (58%), dar şi de cunoştinţe/prieteni (34%) prin oferte de muncă şi false 
promisiuni legate de obţinerea unor venituri în străinătate.  

Majoritatea victimelor de sex masculin au fost recrutate din jude
, agricultură), Ialomiţa (agricultură, Spania, Grecia), Dolj (agricultură –Grecia, 

Spania), Olt (agricultură – Spania), Iaşi (agricultură – Italia, construcţii – Cipru), Mureş 
(agricultură – Germania), Constanţa (agricultură – Grecia), Călăraşi (agricultură – Grecia), 
Vaslui (agricultură – Italia) şi Alba (cerşetorie, muncă/agricultură – Spania). 

 
 
2.3 T
 
În primul semestru al anului 2008, au fost identificaţi ca victime ale traficului de 

persoane 109 minori, reprezentând 14% din numă
ate a acestora (91 victime, respectiv 84%) sunt de sex feminin, iar 91% sunt din 

categoria de vârstă 14 şi 17 ani (86 fete, 13 băieţi). 
50 de minori (46%) au fost victime ale traficului intern (în interiorul grani
ar 59 (54%) au fost traficaţi pentru diferite forme de exploatare în afara ţării, în 

primul rând în Italia (exploatare sexuală) şi Spania (atât exploatare prin muncă forţată cât şi 
sexuală). 

Principala modalitate de exploatare a minorilor a fost cea sexu
le sub 18 ani fiind traficate în acest scop, jumătate în România, un sfert în Italia şi 

restul în Spania (7 victime), Germania, Marea Britanie (3 victime), Grecia, Portugalia (2 
victime), Austria, Danemarca şi Turcia (1 victimă). Dacă în

are sexuală a minorilor a fost în stradă, în cazurile de trafic intern, minorii au fost 
exploataţi pentru oferirea de servicii sexuale mai ales în locuinţe, dar şi în alte spaţii închise 
(cluburi, bordeluri, hoteluri). 

De asemenea, 15 (14%) au fost exploataţi prin muncă (în agricultură, majoritatea în 
Spania), 8 minori (7%) au fost obligaţi la practicarea cerşetoriei, 3 au fost obligaţi la 
comiterea de furturi, 3 au fost victime ale exploatării în scop pornografic (una dintre ele a 
celei practicate prin intermediul internetului), iar în 7 cazuri exploatarea nu a avut loc 
(tentati

ajoritatea minorilor traficaţi au un nivel redus de instruire, 73% având cel mult 
studii g

ve). 
M
imnaziale. Ţinând cont că 90% dintre minori sunt la vârsta studiilor liceale, putem 

aprecia că multe victime se aflau în situaţia de abandon şcolar în momentul recrutării sau au 
întrerupt studiile în acel moment. 
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În ceea ce priveşte mediul de provenienţă, majoritatea victimelor minore sunt din 
mediul rural, însă ponderea acestora este mai redusă decât în general (53% comparativ cu 
60%), ceea ce indică faptul că minorii sunt recrutaţi într-o măsură mult mai mare din 
mediul urban decât adulţii.  

de provenienţă rural (65%) 

 eferitor la starea civilă, în comparaţie cu profilul general al victimelor traficate din 
România, se constată o implicare mai mare în traficul pentru exploatare prin muncă a 
persoan re a celor racolaţi prin oferte de muncă (55%) 
mai ales de către persoane necunoscute (61%), rezultă că persoanele vulnerabile la acest tip 
de traf arte bună, sunt în căutarea unui loc de 
muncă n tip de calificare, în scopul susţinerii 
materia

uncă venite din 
partea t , prin promisiuni 
false de câ  baza calificării dobândite în şcoală. 
 Cele m te anul acesta au reşedinţa în 
judeţele T reş (36), Olt (31), Iaşi (30), 
Constanţa (23), C ictimele 
exploatate prin m ai multe fiind judeţe cu populaţie 
preponderent rural
 Ma n trei ţări: aproape 
jumătate în Spania (43%), 22% în Grecia şi 15% în Italia (Figura 9). 

Acest aspect poate fi susţinut şi de ierahizarea victimelor în funcţie de judeţul de 
provenienţă. Pe primele locuri se situează judeţele Iaşi, Dolj, Cluj, Constanţa, Brăila, Galaţi, 
Argeş şi Tulcea, judeţe cu mari centre urbane. 

 
 

3. Modalităţi de exploatare 
 
3.1 Exploatarea prin muncă forţată 
 
În semestrul I 2008, 483 de persoane au fost identificate ca victime ale traficului în 

scopul exploatării prin muncă, reprezentând 62% din totalul victimelor identificate în această 
perioadă. Dintre acestea 422 victime (88%) au fost exploatate în agricultură, 51 (10%) în 
domeniul construcţiilor şi 10 victime (2%) în serviciile hoteliere. 

Profilul victimelor exploatate prin muncă forţată este următorul: 
 persoane adulte (97%) 
 de sex masculin (77%) 
 vârsta între 18 şi 40 de ani ((78%) 
 nivel de educaţie scăzut (60% au cel mult studii gimnaziale) 
 mediul 
 căsătorit sau în uniune consensuală (57%) 
 nu se cunoaştea anterior cu recrutorul (61%). 

 
R

elor căsătorite. Corelat cu ponderea ma

ic sunt cele care, fără o pregătire şcolară fo
ine plătit în străinătate, care nu necesită ub

le a familiei. De asemenea, faptul că victimele sunt recrutate mai mult din mediul 
rural corelează cu modalitatea principală de exploatare, respectiv munca în agricultură.  
 Se observă că atât majoritatea victimelor fără studii, cât şi aproape toate victimele cu 
şcoală profesională au fost exploatate prin muncă, sugerând atât vulnerabilitatea persoanelor 
fără şcoală, incapabile a se insera pe piaţa muncii legale, la ofertele de m

raficanţilor, dar şi atragerea celor cu o anumită pregătire profesională
ştiguri semnificative în străinătate, pe

ai multe victime exploatate prin muncă identifica
eleorman (67), Ialomiţa (48), Dolj (45), Mu

ălăraşi (22), Bihor (20), Vaslui (17). Practic, 70% dintre v
uncă provin din aceste 10 judeţe, cele m
ă. 

rea majoritate a victimelor (80%) au fost exploatate î

 Faţă de aceeaşi perioadă a anului 2007, când Cehia şi Italia reprezentau principalele 
ţări de destinaţie pentru românii traficaţi pentru muncă forţată, anul acesta se constată o 
reducere semnificativă a traficului înspre Italia şi Cehia. 
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 În afara celor trei destinaţii principale, anul acesta au mai fost identificate victime 
traficate în scopul exploatării prin muncă în Germania (38 victime), Cehia, (24 victime), 
Cipru (14 victime) şi România (8 victime), Belgia (5), China (3), Coreea de Sud şi Franţa (2 
victime). 
 

Distribuţia  victimelor exploatării prin muncă
 în funcţie de ţara de destinaţie (sem. I 2008)

Spania

a

4

 3.2 Exploatarea sexuală  
 

 Comparativ cu semestrul I al anulul 2007, când victimele traficate în scopul 
exploatării sexuale reprezentau 43% din totalul victimelor, anul acesta atât numărul cât şi 
ponderea lor s-au redus semnificativ (214 victime, respectiv 28%).  
 Dintre acestea, 38% au fost exploatate în stradă (81 victime), cele mai multe în Italia, 
32% în cluburi (67 victime), mai ales în Spania, 20% în locuinţe (43 victime), mai ales în 
România, 8% în bordeluri (16 victime) iar 8 victime au fost exploatate sexual în hoteluri 
(4%). 

Profilul victimelor exploatate sexual în scopuri comerciale este următorul: 
 sex feminin (100%) 
 preponderent adulte (66%), dar pot fi şi minore (34%) 
 vârsta între 14 şi 25 de ani ((90%) 
 nivel de educaţie scăzut (60% au cel mult studii gimnaziale) 
 mediul de provenienţă atât rural (50%), cât şi urban (50%) 
 necăsătorite (79%) 

Ca şi în anii precendenţi, se remarcă acelaşi model de recrutare a tinerelor în scopul 
xploat se venite din partea unor cunoscuţi sau prieteni (55%), 
ar şi din partea altor persoane apropiate, ca cini (17 victime), rude (14 victime) şi chiar 

3% Italia
15%

lte ţări
2%

România

Cipru
3% Grecia

Cehia

2%

22%
Germania

8%
5%

 
Figura 10. Distribuţia victimelor exploatate prin muncă, în funcţie de ţara de destinaţie 

 
 

 se cunoaşteau anterior cu recrutorul (76%). 
 

 
e ării sexuale, prin promisiuni fal
d ve
parteneri de viaţă (10 victime). 
 Chiar dacă majoritatea lor au un nivel scăzut de instruire, totuşi 36% dintre victime au 
absolvit una sau mai multe clase de liceu, ceea ce indică impactul pe care îl are perspectiva 
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(promisiunea) unor câştiguri mari în străinătate în atragerea în trafic a unor eleve de liceu sau 
a unor tinere care nu au definitivată pregătirea şcolară şi, de aceea, au slabe posibilităţi de 
inserţie profesională. 
 Cele mai multe victime identificate anul acesta provin din judeţele Brăila (27), Iaşi 
(16), C
 Marea ma 5%) au fost exploatate în trei ţări: Italia (58 
victime), Spania
 

onstanţa (13), Galaţi (11), Botoşani (10), Dolj (9), Cluj (9). 
joritate a victimelor (7

 (56 victime) şi România (47 victime).(Figura 10) 

Distribuţia  victimelor exploatării sexuale
 destinaţie (sem. I 2008) în funcţie de ţara de

Italia
26%

26%

alte ţări
11%

Austria

România
21%

Spania

Grecia Germania Marea Britanie

În afara celor trei destinaţii principale, anul acesta au mai fost identificate victime 
traficate în scopul exploatării sexuale în Marea Britanie (12 victime), Germania (10 victime), 
Grecia (7 victime) Austria (6 victime), Portugalia, Turcia (5), Irlanda (4), Elveţia (3), Olanda, 
Franţa (2) şi Polonia, Danemarca, Macedonia şi Cehia (1 victimă).  
 
 
3.3 Traficul de persoane pentru exploatare prin cerşetorie 

  
 În primele 6 luni din 2008 au fost identificate şi, până în acest moment, introduse în 
baza de date, 56 victime traficate pentru cerşetorie (7% din total). 
 
Profilul victimelor obligate la cerşetorie: 

 majoritatea sunt de sex masculin (68%) 
 marea majoritate sunt adulţi (86%) 
 majoritatea provin din mediul rural (66%)  
 au un nivel extrem de redus de educaţie: 50% nu au niciun fel de studii şi un 

sfert au 1-4 clase primare; iar 96% au cel mult 8 clase. 


 

3% 3% 5% 5%

Figura 11. Distribuţia victimelor exploatate sexual, în funcţie de ţara de destinaţie 
 

 

 16% dintre victime au dizabilităţi fizice (9 victime). 

Dintre victimele adulte identificate în semestrul I 2008, cele mai multe sunt în 
categoriile 18 – 25 ani şi 26 – 40 ani (reprezentând împreună 55% dintre victime). Şi în 
cazul victimelor peste 18 ani, cele mai multe sunt bărbaţi (66%). 
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Surprinzător, victimele exploatate prin cerşetorie identificate nu sunt, în majoritate, 
ici minori, nici persoane vârstnice.  

tificate (57% 
faţă ) au fost recrutate de persoane necunoscute. Victimele au fost racolate, de 
semen

lităţile principale de 
ecrutare au fost promisiunile false şi/sau ofertele de muncă venite din partea acestor 

 scopul cerşetoriei au fost identificate, 
pân i România (9). Germania, din principală 
ţar (cu doar o victimă identificată în 
prim
care î
obliga  judeţ. 

 Mureş (5), Sibiu şi 
Con ta

n
Faţă de anul precedent, un procent mult mai mare dintre victimele iden

 de 19%
a ea, şi de cunoştinţe sau prieteni (29%), iar în unele cazuri au fost introduse în 
situaţia de trafic de către vecini sau chiar de către rude. Moda
r
persoane. 

În 2008, cele mai multe cazuri de exploatare în 
ă în acest moment, în Spania (39), Italia (12) ş
ă de destinaţie se situează anul acesta pe ultimul loc 

ele 6 luni - figura 11). O posibilă explicaţie ar fi dezmembrarea unei reţele de traficanţi 
şi recrutau victimele din judeţul Braşov, având în vedere că 80% dintre victimele 
te la cerşetorie în Germania, în anul 2007 proveneau din acest
Principalele judeţe de provenienţă: Alba (10), Giurgiu (6),

s nţa (4). În 2008, în contextul reducerii traficului cu destinaţia Germania, judeţul 
Braşov nu mai reprezintă unul din principalele judeţe sursă. De asemenea, dacă în 2007, din 
Alba erau traficate persoane în Grecia şi Franţa, în 2008 ruta se schimbă în direcţia Spania. 
 

Figura 12. Distribuţia victimelor exploatate prin cerşetorie, în funcţie de ţara de destinaţie 
 
 
 

TRAFICUL INTERN 
 
România deţine locul IV ca ţară de destinaţie a traficului de persoane de 

cetăţenie română, după Spania, Italia şi Grecia.  
În anul 2007 au fost identificate 207 victime exploatate intern (12% din totalul 

victimelor identificate în 2007), din care 122 în primele 6 luni. 

Distribuţia  victimelor exploatate prin cerşetorie
 în funcţie de ţara de destinaţie (sem. I 2008)

Italia
Spania

36%
16%

România
14%Polonia

11%
Franţa

7%
alte ţări

16%
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Comparativ, în primele 6 luni din 2008 au fost identificate şi, până în acest moment, 
introduse în baza de date, 70 victime traficate intern (9% din total). 

 
Specificul traficului intern: 
 

 Marea majoritate a victimelor sunt de sex feminin (77%) 
 Marea majoritate sunt minori: 50 (71%) 
 Dintre minori, marea majoritate sunt în categoria 14 -17 ani (82%)*  
 Modalitatea principală de exploatare este cea sexuală: 47 victime (67%), toate de gen 

feminin.  
 Majoritatea victimelor traficului intern au un nivel redus de instruire: 69% au cel 

mult studii gimnaziale 
 51% dintre victimele traficului provin din mediul urban.  

 

i u a

e victime (8 victime), toate de ge

                                                

Distribuţia victimelor traficului intern 

F g r  13. Distribuţia victimelor traficate intern identificate în semestrul I 20
vârstă 

08, în funcţie de sex şi grupa de 

st exploatate în 

n masculin, au fost exploatate prin muncă, 

. 
În 2008, cele mai multe victime traficate în scopuri sexuale au fo

locuinţe (40%) şi cluburi (21%).  
11% dintr

jumătate în domeniul construcţiilor. 
 

 
* Cazurile de minori sub 14 ani identificaţi au fost exploataţi în cerşetorie sau obligaţi 

la comiterea de furturi (excepţie: 3 minore între 11-13 ani, exploatate în scopuri sexuale). 

2 0 1 0 2 4 3
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Distribuţia victimelor traficate intern în funcţie de tipul de 
exploatare  (sem. I 2008)

0

10

20

30

40

50

60

47

19

Figura 14. Situaţia victimelor traficate intern în anul 2008, în funcţie de modul de exploatare 
 
 

intre victimele adulte identD ificate în 2008, marea majoritate sunt în categoria 18 
– 25 ani (16% din totalul victimelor identificate). Şi în cazul victimelor peste 18 ani, cele 
m

 

scopuri
 

  concluzie, România este departe de a reprezenta doar o ţară de origine în 
fenome

ce priveşte victimele cetăţeni români. 

ai multe sunt femei, iar modalitatea de exploatare principală este, ca şi în cazul minorilor, 
cea sexuală. 

Victimele adulte de sex masculin, de două ori mai puţine faţă de cele de sex feminin, 
au fost exploatate, preponderent, prin muncă forţată. 

Cele mai multe victime ale traficului intern de persoane, identificate în acest an, 
provin din judeţele Iaşi (10), Constanţa (8), Cluj (8), Sibiu (5), Tulcea (5) şi Argeş (9). 

 

În anul 2007, aproximativ 1 din 4 victime din România traficate în scopuri sexuale 
a fost exploatată intern, ceea ce a situat România pe locul al III-lea ca destinaţie pentru 
exploatare sexuală, după Spania şi Italia.  

Deşi, în semestrul I 2008, victimele exploatate în scopuri sexuale reprezintă cu 13 
procente mai puţin ca în 2007 (67%, faţă de 80% în 2007), pe fondul intensificării traficului 
pentru muncă forţată în celelalte ţări, estimăm că, în acest an, România va ocupa primul 
loc ca ţară de destinaţie pentru exploatare sexuală a victimelor de cetăţenie română. 

 
Mai mult decât atât, România reprezintă principala ţară de destinaţie pentru 

exploatarea minorilor români, 46% dintre victimele sub 18 ani fiind traficaţi intern. 
De asemenea, atât în 2007 cât şi în acest an, unul din două cazuri de exploatare în 
 sexuale cu victime sub 18 ani a avut loc în România . 

În
nul traficului de persoane. Deşi traficarea cetăţenilor străini pe teritoriul ţării nu 

reprezintă încă un fenomen de amploare, România este una din destinaţiile principale în ceea 
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 Chiar dacă numai 1/10 victime sunt traficate intern, chiar dacă numai ¼ din 
exploatările sexuale au loc în România, fenomenul este mult mai concentrat în sensul unei 
anumit

 
 în 

vedere  fenomenul în toate etapele lui (recrutare, transport, exploatare) se derulează în aria 
e competenţă a acestora. 

 

de persoane – Practica judiciară 

 erau minori (63), respectiv 
11 de sex feminin şi 52 de sex masculin. 

i privind combaterea traficului de fiinţe umane în 852 

minuarea traficului de fiinţe umane ce implică cetăţeni români şi implicit a 

mestru al anului curent au fost identificate, de către structurile de 
rimă organizată 65 de grupuri de trafic de fiinţe umane (cuprinzând 278 de persoane) şi 
estrămate 21 grupuri (vizând 97 persoane). 

 ării 
rupă

 membri mai puţin importanţi în grupare. 

peste 18 ani, 3 persoane de sex masculin cu vârsta 
ână în

                                                

e categorii de victime (minore – 14 -17 ani) şi a unui anumit tip de exploatare (cea 
sexuală). 

De aceea şi eforturile autorităţilor vor trebui orientate spre prevenirea victimizării 
persoanelor din această categorie şi în combaterea în special a exploatării sexuale având

că
d

 

II. Combaterea traficului 
 
  
 1. Persoane cercetate, cauze penale instrumentate 
 

Structurile specializate ale poliţiei din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii 
Organizate şi a I.G.P.F., precizează că din totalul de 720 persoane învinuite în semestrul I 
2008, 102 se aflau în stare de reţinere sau arest preventiv. Marea majoritate a persoanelor 
cercetate (91%) erau adulţi (657), 501 bărbaţi şi 156 femei, 9%

 Din totalul persoanelor cercetate de către structurile specializate ale poliţiei şi poliţiei 
de frontieră pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de persoane, 12 sunt cetăţeni străini. 
 Constatăm faptul că, în primul semestru al anului curent, poliţiştii specializaţi din 
cadrul DGCCO au desfăşurat activităţ
de cauze. Dintre acestea, au fost înregistrate in perioada de referinţă un număr de 254 cauze. 
 În aceeaşi perioadă, au fost soluţionate 356 cauze penale vizând traficul de fiinţe 
umane, 236 la nivelul DGCCO şi 120 la nivelul IGPF. 
 Di
numărului traficanţilor, atrage după sine o scădere numerică şi la nivelul grupurilor 
identificate şi destrămate de către poliţiştii specializaţi în combaterea traficului de fiinţe 
umane.  
 Astfel, în primul se
c
d

Pe de altă parte, s-a urmărit concentrarea eforturilor poliţieneşti în vederea anihil
rilor criminale din ce în ce mai bine structurate şi ramificate, şi nu doar prinderea g

disparată a unor
 

2. Învinuiţi, dosare penale 
 
În cursul semestrului I al anului 2008, numărul persoanelor faţă de care s-a început 

urmărirea penală de către procurorii DIICOT pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de 
persoane a fost de 155 dintre care 103 sunt persoane de sex masculin cu vârsta peste 18 ani, 
49 de persoane de sex feminin cu vârsta 
p  18 ani2. 

 
2 Sursa: DIICOT – Ministerul Public, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie  
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Astfel, au fost soluţionate un număr de 311 cauze în care s-au efectuat cercetări sub 
aspectul săvârşirii infracţiunilor de trafic de persoane. Au fost trimişi în judecată 155 de 
inculpaţi, fiind întocmite 58 de rechizitorii, reprezentând 19% din totalul acestor cauze, 

d

 97 de cauze (38%), rămânând în evidenţă la 
ârşit

 

a Legii 678/2001, numărul persoanelor 
ondam

iară internaţională  

În cursul primului semestru al anului 2008 au fost adresate României, ca stat solicitat 
şi au fost înregistrate la DIICOT un număr de 31 de cereri de comisie rogatorie, iar România 
 adresat autorităţilor judiciare din alte ţări, ca stat solicitant, un număr de 37 de cereri de 

comisie

alte 248 de cauze primind rezoluţii de neîncepere a urmăririi penale şi scoaterea de sub 
măriur rea penală. În 5 cauze, s-au dat soluţii de scoatere de sub urmărirea penală şi 

aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ.  
 

Din atele statistice furnizate de Consiliul Superior al Magistraturii3, în semestrul I al 
anului 2008 au fost înregistrate un număr de 81 de noi cauze pe Legea 678/2001 alături de 
alte 178 aflate în evidenţă la începutul anului. Din totalul de 259 de cauze de soluţionat, 
în perioada de referinţă au fost soluţionate
sf ul perioadei 162 cauze. 
 
 

3. Condamnări definitive 

În cadrul dosarelor soluţionate de către CSM în prima jumătate a anului 2008 s-au 
înregistrat un număr de 219 inculpaţi judecaţi de instanţele de fond, din care 81 persoane 
(37%) au fost judecate în stare de arest preventiv. Din cei 219 de inculpaţi, 199 au fost 
condamnaţi (91%), 6 achitaţi, iar pentru 3 persoane cauzele au fost restituite la parchet. În 
11 situaţii au fost pronunţate alte soluţii decât cele menţionate. 
 

În ceea ce priveşte finalitatea judiciară, în urma soluţionării cauzelor în instanţele de 
judecată, 103 persoane au fost condamnate definitiv pentru încălcarea Legii nr. 
678/2001, 101 majori (75 bărbaţi, 28 femei) şi 2 minori (1 băiat şi o fată). Dintre condamnaţii 
majori, 18 erau recidivişti (18%), în timp ce 8 persoane au fost înregistrate cu alte 
antecedente penale.  

Astfel, din momentul intrării în vigoare 
c nate definitiv este de 781. 
 Din total condamnărilor definitive pentru infracţiunea de trafic de persoane, 42% 
depăşesc 5 ani4, 44% au fost pedepse minime (1-5 ani), 15% din condamnări fiind cu 
suspendarea condiţionată a executării pedepsei sau suspendare sub supraveghere. 
 
 4. Cooperarea judic
 

a
 rogatorie în domeniul traficului de persoane5. 
 
 
 

                                                 
3 Sursa: Consiliul Superior al Magistraturii 
4 O persoană a fost condamnată la pedeapsa închisorii cu executare  între 10 şi 15 ani. Sentinţa în acest caz a fost 
dată de către Tribunalul Braşov.   
5 Sursa DIICOT 
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III Concluzii şi propuneri 

iei fenomenului traficului de persoane indică, pentru anul 2008, 
tend

i din exploatarea muncii persoanelor şi, din ce în ce mai 

 Pentru prima dată în ultimii ani, ponderea victimelor de sex masculin este mai 
54% comparativ cu 46% victime 

femei). Această schimbare corelează cu creşterea numărului de victime exploatate 

nt persoane tinere, 53% au între 14 -
le lnerabile sunt 18 -25 ani (58%) 

entru exploatarea sexuală şi 18 – 40 ani (78%) pentru muncă forţată. 
 
 mediul rural, (61% dintre 

ni), traficate în special pentru muncă forţată şi 
rşetorie. Raportat la modalităţile de exploatare, putem afirma că mediul rural este 

ii prin muncă forţată şi cerşetorie. 
roporţie de 65% din mediul rural 

şi tot din mediul rural provin două treimi dintre victimele traficului de persoane în 

 

ă decât cele 

entificate: Teleorman (71 victime), Dolj (56), Ialomiţa (50), Mureş 

imelor 6 luni 

dezvoltate pe aceste rute. 

 
1. Concluzii privind situaţia traficului 
 

Analiza evoluţ
inţa de reducere şi de restructurare a acestuia prin reorientarea activităţii criminale 

în direcţia obţinerii de profitur
puţin, din exploatarea sexuală a victimelor. De asemenea, se constată unele modificări în 
ceea ce priveşte profilul victimelor şi destinaţiile în care au fost exploatate:  

 

mare decât cea a victimelor de sex feminin. (

prin muncă forţată, unde majoritatea persoanelor traficate este reprezentată de bărbaţi, 
respectiv 77%.  

 
 Majoritatea victimelor traficului de persoane su

5 ani; pe tipuri de exploatare, categorile ce  mai vu2
p

Sunt din ce în ce mai multe persoane racolate din 
victimele identificate în primele 6 lu
ce
sursa principală pentru traficul în scopul exploatăr
În cazul exploatării prin muncă, victimele sunt în p

scopul cerşetoriei. De asemenea, există o incidenţă crescută a recrutării în scopul 
exploatării sexuale în mediul urban, 50% dintre victimele exploatate sexual, 
provenind din acest mediu. 

 Fenomenul traficului în scopul exploatării prin muncă se intensifică, fiind 
identificate de 2,3 ori mai multe victime supuse la muncă forţat
exploatate în scopuri sexuale (62% dintre victimele cetăţeni români identificate în 
primele 6 luni ale acestui an au fost exploatate prin muncă, în timp ce numai 28% 
au fost exploatate sexual). 

 
 În semestrul I, 10 judeţe au reprezentat surse ale traficului în peste jumătate (58%) 

dintre cazurile id
(47), Iaşi (46), Constanţa (42), Olt (36), Brăila (35), Călăraşi (32), Vaslui (25).  

 
 Mai mult ca în anii precedenţi, se constată o orientare cu predilecţie a traficului spre 

un număr redus de ţări ale Uniunii Europene, astfel încât, la nivelul pr
din 2008, 70% dintre victimele identificate au fost exploatate în doar 3 ţări: 
Spania, Italia şi Grecia (dacă includem şi Germania şi România ca ţări de destinaţie, 
procentul creşte la 86%), sugerând existenţa unor reţele de crimă organizată 
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ă aprofundeze particularităţile traficului, 

ini, 

ţări cât şi beneficiarilor serviciilor (inclusiv sexuale) 

atât pentru muncă forţată, cât şi problematica exploatării minorilor, în special în 
contextul traficului intern. 

 
2. Continuarea demersurilor preventive în direcţia conştientizării populaţiei asupra 

riscurilor ce decurg din acceptarea unor oferte de muncă în străinătate. 
 
3. Monitorizarea permanentă a noilor cazuri de cetăţeni străini identificaţi ca fiind 

victime ale traficului în România în scopul identificării unor tendinţe privind 
orientarea către România a acţiunilor criminale organizate (anumite ţări de origine, 
anumite zone/judeţe/localităţi în care sunt aduşi şi exploataţi cetăţeni stră
particularităţi ale exploatării). 

 
4. Întărirea cooperării cu principalele state de destinaţie (Spania, Italia şi Grecia), având 

în vedere concentrarea foarte mare a traficului cu cetăţeni români în aceste ţări, pentru 
identificarea regiunilor în care aceste victime sunt transportate, cunoaşterea în detaliu 
a modurilor cum acestea sunt exploatate şi derularea unor campanii de prevenire 
adresate angajatorilor din acele 
pe care victimele sunt forţate să le presteze. 
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