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 I. SITUAŢIA GENERALĂ LA NIVEL NAŢIONAL 
 

Aşa cum a fost evidenţiat în analizele anterioare privind situaţia fenomenului 
traficului de persoane, în rapoartele semestriale şi anuale ale acestui fenomen, continuă 
tendinţa de exploatare a victimelor traficului de persoane îndeosebi prin muncă forţată. 
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Fig.1. 

 Odată cu aderarea României la UE, numărul victimelor identificate în  primele 
şase luni ale anului 2007 a scăzut simţitor faţă de aceeaşi perioadă a anului 2006, 
continuând ritmul vertiginos descendent, până la 343 de victime pentru aceeaşi perioadă a 
anului curent. 
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Astfel, numărul total al victimelor identificate în primele 6 luni ale anului 2009, a 
fost de 343, un număr redus aproape la jumătate  faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, 
când au fost identificate 775 victime,  semnificativ mai mic faţă de aceleaşi perioade ale 
anilor anteriori, ajungând chiar de aproape 4 ori mai mic faţă de 2006, aşa cum se observă 
în fig.2., prezentată mai jos: 
 

Distribuţie eşalonată a perspectivei cantitative pentru primele şase luni ai 
anilor 2006-2009
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Fig.2. 

II. CARACTERISTICILE VICTIMELOR  
 
II.1. Vârsta şi genul victimelor 
O scurtă analiză a victimelor traficului de persoane în funcţie de grupa de vârstă 

căreia aparţin indică o omogenitate a victimelor între 18 şi 25 ani, unde apar grupate 142 
de victime, 41% din totalul victimelor identificate, dintre care un procent de 63% sunt 
femei, următoarea categorie de vârstă principal exploatată în această perioadă fiind 
victimele cu vârsta cuprinsă între 26 şi 40 de ani, 29% din total, 99 victime, dintre care 
bărbaţii sunt principala categorie exploatată în procent de 75%. Analiza frecvenţelor 
distribuţiei victimelor pe categorii de vârstă indică o prezenţă cu 54 de victime traficate 
în categoria de vârstă 14-17 ani,  74% sunt fete, un procent de 87%  dintre acestea au 
fost exploatate sexual. 
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Fig.3. 
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Fig.4. Curba distribuţiei vic timelor pe categorii de vârstă în funcţie de gen 
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Conform curbei de distribuţie pe intervale de vârstă şi sex (Fig.4.) populaţia 
masculină preponderent exploatată, omogen distribuită pe categoriile de vârstă 
devansează femeile de aceeaşi vârstă la categoria 26-40 de ani şi 41-60 de ani. Victimele 
femei exploatate comportă o distibuţie majoră cu precădere la categoriile 14-17 ani şi 18-
25 de ani. 

Pentru perioada supusă analizei, continuă ponderea majoră a populaţiei masculine 
exploatată îndeosebi prin muncă forţată, ajungând în acest an la un procent de 52 %, uşor 
mai mic faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut când procentul bărbaţilor exploataţi 
fusese de 54%. În ceea ce prveşte populaţia feminină, acestea au fost exploatate în 
procent de 48%, înregistrând astfel o uşoară creştere faţă de 46% pentru aceeaşi 
perioadă a anului anterior, până când procesul descendet se manifestase de la 77% în 
semestrul I 2006, la 56% pentru aceeaşi perioadă în 2007, pentru ca în anul 2008 să 
ajungă la numai 46%.  

Minorii sunt prezenţi în procent de 18% din populaţia totală, dintre care 64% 
fete şi 36% băieţi, manifestându-se asfel o creştere procentuală faţă de aceeaşi perioadă a 
anului trecut, când a fost înregistrat un procent de 14%. 

 
II.2.Educaţia 

 
Pentru această perioadă, victimele cu studii elementare continuă să fie prima 

categorie de victime exploatate cu un procent de 37 % din total fiind urmate de victimele 
cu studii liceale într-un procent de 30%. Pentru exemplificarea acestor aspecte, precum şi 
o distribuţie a educaţiei vedeţi în Fig.5. 
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Fig.5. 
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Fig.6.Distribuţia educaţiei victimelor pentru primele semestre ale anilor 2008 şi 2009 
 
 Urmărind distribuţia curbei de educaţie a victimelor, pentru primele şase luni ale 
anului 2009 şi aceeaşi perioadă a anului trecut, procentul victimelor fără ducaţie a scăzut 
de la 12,5% la 8% în timp ce procentul victimelor cu studii primare exploatate a crescut 
de la 11% la 15%. În ceea ce priveşte victimele care aveau cel puţin studii gimnaziale 
finalizate în momentul recrutării ponderea de 76% indică o creştere faţă de 63% 
manifestată pentru aceeaşi perioadă a anului trecut. Tendinţa de exploatare redusă 
existentă în rândul victimelor cu studii superioare se poate explica numai prin factori 
contextuali şi situaţionali. 
  

II.3. Recrutarea şi relaţia cu recrutorul 
 

 În continuare, recrutarea victimelor se realizează prin promisiunea unui loc de 
muncă în străinătate, în 75% din cazuri, prin promisiunea unui loc de muncă în ţară, 
pentru 6% din cazuri, precum şi prin alte modalităţi de recrutare1, care însumate 
reprezintă 19% din cazuri. 
 În ceea ce priveşte relaţia victimei cu recrutorul, cunoştinţele sau prietenii sunt 
principalii actori care îndeplinesc rolul de intermediar al relaţiei victimă-traficant pentru 
46% din cazuri, iar persoane necunoscute anterior victimei au o pondere de 44% la 
recrutarea victimelor. 
                                                 
1 Alte modalităţi de recrutare înglobează recrutarea pentru: cerşetorie(19 victime), nespecificat (17), 
prostituţie (10), călătorie (7), tratament (4), căsătorie de convenienţă (3), răpire (2), adopţie (2) 
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Fig.7.Distribuţia numerică a categoriilor de recrutori raportaţi la relaţia pe care aceştia o aveau cu victima 

pentru primele şase luni ale anului 20092 
  
 
 

III. MODALITĂTI DE EXPLOATARE 
 III.1. Principalele modalităţi de exploatare a victimelor. 

 
In perioada menţionată, dintr-un total de 343 de victime identificate, un număr 

de 150 de victime, au fost explotate pentru munca forţată, reprezentând 44% din total, 
dintre care 88 victime, 59% din totalul populaţiei exploatate prin muncă au fost în 
agricultură,  46 victime, 31 %, în construcţii şi un număr de 16 victime exploatate în 
servicii hoteliere, 25 % din totalul populaţiei exploatate pentru munca forţată. 

Exploatarea sexuală începe să ocupe din ce în ce mai mult un loc secundar în 
rândul modalităţilor de exploatare, ajungând în această perioadă la un număr de 121 de 
victime, 35% din total, dintre care: 42 de victime au fost exploatate în cluburi, 41 în 
stradă, 30 în locuinţe private, 6 în bordeluri şi două victime în hoteluri. 

Un procent de 17,5% din victime, numărul factual fiind 59 de victime, au fost 
exploatate în scopul cerşetoriei. Pentru 9 persoane nu a existat exploatarea propriu-zisă 
ci doar tentativa, existând însă elementele relaţionate traficului de persoane cu scopul 
exploatării şi anume recrutarea, transportarea sau găzduirea. Pentru prima oară, în 
evidenţele SIMEV au fost înregistrate două cazuri de trafic pentru organe, victimele 

                                                 
2 Diferenţa între distribuţia numerică a categoriilor de recrutori şi totalul victimelor este datorată unui caz 
pentru care nu se cunoaşte relaţia acesteia cu recrutorul. 



fiind minore. Tot în această perioadă a mai fost identificat un caz de pornografie 
infantilă şi un caz exploatat pentru comiterea de furturi. 
  

III.2.Dinamica fenomenului 2007-2009 
 
Pentru evaluarea longitudinală a fenomenului am precedat la o scurtă comparaţie 

cantitativă şi procentuală a fenomenului din perspectiva tipurilor de exploatare pentru 
perioadele primelor semestre ale anilor 2007, 2008, 2009, aşa cum sunt prezentate în 
figurile 7 şi 8. 
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Fig.8. Distribuţie cantitativă a victimelor pentru primele şase luni ale anilor 2007, 2008 şi 2009. 
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Fig.9. Distribuţia procentuală a principalelor moduri de exploatare, pentru primele semestre ale 

anilor 2007, 2008, 2009. 
 
Linia de tendinţă a exploatării victimei pentru primele semestre ale anilor 2007, 

2008 şi 2009, arată primordialitatea exploatării prin muncă pentru toate perioadele luate 
în calcul. Compararea liniilor de tendinţă procentuale privind modalităţile de exploatare 
scot în evidenţă particularităţi pentru fiecare an luat în calcul: 

- primul semestru al anului 2007 se caracterizează prin cel mai mare procent al 
exploatării sexuale 

-cel mai mare procent al victimelor exploatate sexual s-a înregistrat în primul 
semestru al anului 2007. 

-cel mai mare procent al victimelor exploatate prin muncă forţată a fost 
înregistrat în primul semestru al anului 2008 

-primul semestru al anului 2009 se evidenţiază, faţă de celelalte perioade, prin 
cel mai mare procent al victimelor exploatate pentru cerşetorie 

Alte tipuri de exploatare înglobează modalităţile de exploatare prin pornografie 
infantilă, pornografie pe internet, traficul de organe, obligarea la comiterea de furturi sau 
tentativa, ale căror valori sunt foarte mici pentru a putea fi analizate procentual din 
perspectiva tendinţei. 

 
IV. PROVENIENŢA ŞI DESTINAŢIA EXPLOATĂRII 
 
IV.1. Mediul de provenienţă 
Mediul rural reprezintă principala arie de provenienţă a victimelor, cu 201 

victime, procentul fiind de 59% din total (59% bărbaţi şi 41% femei), continuând astfel 
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trendul manifestat în aceeaşi perioadă a anului trecut, când 61% din victime erau 
provenite din acest mediu, majoritatea fiind bărbaţi. 
 Cele 134 de victime provenite din mediul urban reprezintă 39% din total, din 
care 57% sunt femei şi 43% sunt bărbaţi. 

Capitala este prezentă în procent de 2% în ceea ce priveşte mediul de 
provenienţă analizat alături de mediul rural şi urban, distribuţia pe gen fiind egală. 
Analiza pe ansamblu a mediului de provenienţă, trend manifestat şi în aceeaşi perioadă a 
anului trecut arată că mediul rural este sursa de provenienţă principală pentru 
victimele bărbaţi în timp ce mediul urban este principala sursă pentru victimele 
femei. 
 

IV.2. Judeţele de provenienţă 
 
Principalele 5 judeţe de provenienţă a victimelor identificate în această perioadă, 

cu mai mult de 20 de victime au fost judeţul Braşov, cu 31 de victime, după care 
urmează judeţele Botoşani (29 victime), Teleorman (27 de victime), Bacău (22 
victime) şi Iaşi (20 victime), aceste judeţe însumând 38% din victimele identificate, 
restul judeţelor înregistrând mai puţin de 20 de victime iar tipologia cantitativă a acestora 
este prezentată în figura de mai jos:  
 

 
Fig.10. Harta judeţelor de provenienţă pentru victimele exploatate în perioada 01.01.2009-30.06.2009. 

 
 Omniprezenţa judeţelor Teleorman şi Iaşi în categoria principalelor jdueţe de 
provenienţă pentru victimele traficului de persoane, continuă şi în această perioadă, 
nemaiocupând însă locurile fruntaşe, iar procentul provenienţei raportat la total pentru 
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primele şase luni ale anului 2009 comparat cu aceeaşi perioadă a anului trecut prezintă o 
uşoară scădere a victimelor provenite din judeţul Teleorman şi o situaţie numeric 
constantă în cazul judeţului Iaşi. (fig.10) 
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Fig.11. Eşalonarea procentelor raportate la total a numărului victimelor provenite din judeţele Teleorman şi 

Iaşi pentru primele şase luni ale anului 2008 şi aceeaşi perioadă a anului trecut. 
 

IV.3. Judeţele destinaţie ale traficului intern 
 
Traficul intern continuă să fie o problemă manifestată şi în această perioadă, 

ocupând locul al doilea în rândul destinaţiilor de exploatare, cu un  procent de 16% din 
totalul victimelor exploatate, înregistrându-se astfel o creştere faţă de 9% pentru aceeaşi 
perioadă a anului trecut, când traficul intern ocupa locul al patrulea pe scara destinaţiilor.  
Odată cu introducerea unui nou indicator privind judeţul de exploatare în Sistemul 
Integrat de Monitorizare şi Evaluare a Victimelor Traficului de Persoane, observarea 
judeţelor în care are loc exploatarea victimelor în plan intern este mult mai uşoară şi 
vizibilă. Astfel, pentru cele 56 de victime identificate şi exploatate în Romania în 
perioada 01.01.2009-30.06.2009, se cunoaşte judeţul de exploatare pentru 51 de victime, 
aşa cum sunt prezentate în figura 9. 

Judeţul Iaşi, constituie principala destinaţie a traficului intern, cu 11 victime 
identificate şi exploatate în această zonă. Dintre acestea, 10 victime erau provenite din 
acelaşi judeţ. 
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Fig. 12. Harta judeţelor de exploatare în planul traficului intern 

 
 
 

IV.4. Ţările de destinaţie 
           

Principalele ţări de destinaţie pentru victimele români au fost Spania, cu 99 
victime (29% din total), după care România, destinaţia „traficului intern”, ocupând al 
doilea loc cu 56 victime (16%). Italia este a treia destinaţie pentru victimele române, cu 
52 (15%) de victime identificate în această perioadă, fiind urmată de Cehia (35 victime), 
Grecia (24), Marea Britanie (18), Germania (17) şi Austria (10). 
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V. CONCLUZII: 
 
1. Fenomenul traficului de persoane a început să cunoască o scădere accentuată 

manifestată încă de la începutul anului 2007, ajungând în primele şase luni ale 
anului 2009 la o pondere redusă la jumătate faţă de aceeaşi perioadă a anului 
trecut. 

2. Exploatarea prin muncă forţată este principala modalitate de traficare a 
victimelor bărbaţi pentru această perioadă. 

3. Compararea cantitativă şi procentuală a primelor şase luni 2007, 2008 şi 2009 pe 
modalităţi de exploatare, indică dublarea procentului victimelor exploatate prin 
cerşetorie, de la 8% în 2007, la 7% în 2008 pentru ca în primele şase luni ale 
acestui an procentul să ajungă la 17,5% din totalul populaţiei traficate. 

4. Principalele categorii de victime traficate au fost: 
-femeile cu vârsta cuprinsă între 18-25 de ani în cazul exploatării sexuale. 

 -bărbaţii cu vârsta cuprinsă între 26-40 de ani în cazul exploatării prin 
muncă forţată. 

5. Creşterea procentuală a minorilor de la 14% în primele şase luni 2008 la 18% 
pentru aceeaşi perioadă a anului prezent. 

6. Recrutarea victimelor este efectuată în proporţie de 46% de persoanele aflate în 
cercurile de prieteni sau de cunoştinţe 

 


