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Introducere şi metodologie 
 
 
Acest raport face parte dintr-un proiect internaţional REACT - Raising awareness and 
Empowerment Against Child Trafficking, coordonat de Salvaţi Copiii Italia şi finanţat de 
Comisia Europeană prin programul DAPHNE III. Proiectul este implementat în patru ţări din 
Europa: Italia, Danemarca, Bulgaria şi Româniaşi şi-a propus să desfăşoare campanii de 
informare a copiilor şi tinerilor despre riscurile utilizării internetului şi telefoniei mobile în 
traficul de fiinţe umane şi exploatarea copiilor. În România, campania de informare va fi 
planificată şi realizată de Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane. 
 
Această problematică este una foarte nouă pentru cei care lucrează în domeniul prevenirii şi 
combaterii traficului de fiinţe umane sau în domeniul protecţiei copilului, având în vedere că 
internetul şi telefonia mobilă au devenit parte din viaţa cotidiană în ultimii ani. De aceea, 
primul pas al acestui proiect a fost acela de a analiza acest fenomen. Astfel, în fiecare din cele 
patru ţări a fost realizat câte un studiu exploratoriu care a analizat următoarele dimensiuni: 

- Riscurile la care sunt expuşi copiii şi tinerii când utilizează internetul şi telefonia 
mobilă 

- Cazuri în care internetul sau telefonia mobilă au fost utilizate în traficarea unor copii 
sau tineri sau în exploatarea acestora 

- Categoriile de copii cele mai vulnerabile  
- Modalităţi şi mecanisme de apărare a copiilor împotriva abuzurilor şi exploatării. 

 
Studiul a avut o abordare calitativă, realizându-se interviuri cu principalii actori implicaţi în 
prevenirea şi combaterea traficului de copii şi în problematica accesului copiilor la internet. 
Astfel, au fost realizate 27 de interviuri cu poliţişti, specialişti din domeniul protecţiei 
copilului, profesori, psihologi, reprezentanţi ai unor organizaţii neguvernamentale şi ai 
firmelor care oferă acces la internet.  
 
De asemenea, 21 de copii au participat la două focus-grupuri despre utilizarea internetului şi a 
telefoniei mobile. Ambele discuţii de grup au avut loc în Bucureşti, una fiind organizată cu 
copii de clasa a VIII-a de la o şcoală generală, iar cealaltă discuţie fiind organizată la centrul 
educaţional al organizaţiei Salvaţi Copiii. Discuţia de la centrul educaţional a reunit copii cu o 
paletă mai variată de vârste, de la 11 la 15 ani, aceştia fiind copii care au abandonat sistemul 
educaţional de masă sau nu au fost niciodată înscrişi.  Discuţiile de grup au ajutat la 
înţelegerea rolului pe care îl are internetul în viaţa de zi cu zi a copiilor şi tinerilor şi a 
modului în care folosesc internetul.  
 
În plus, pentru a înţelege cât de des utilizează copiii internetul sau telefonul mobil a fost 
realizat şi un sondaj în rândul elevilor de gimnaziu şi liceu. În total, 166 de elevi din clasele V 
– XII din Bucureşti şi Iaşi au răspuns întrebărilor dintr-un chestionar standardizat. Chiar dacă 
numărul de participanţi la studiu este prea mic pentru ca rezultatele să fie reprezentative 
pentru elevii din România, în acest moment aceste rezultate ne dau o imagine asupra 
fenomenului, ipoteze care pot fi analizate mai în profunzime într-un studiu viitor.  
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Despre traficul de copii şi exploatarea copiilor 
 
 
Traficul de fiinţe umane a înregistrat începând cu 2005 o scădere constantă în România, 
ajungând de la 2551 victime identificate în 2005, la 780 identificate în 2009. Specialiştii 
remarcau faptul că în cazul traficului de persoane adulte a existat o schimbare importantă 
după 2007 în ceea ce priveşte metoda de exploatare în sensul creşterii importante a traficului 
pentru exploatare prin muncă.  
Traficul de copii s-a înscris în aceeaşi tendinţă de scădere, dar în 2009 scăderea a fost mult 
mai mică decât în cazul adulţilor astfel încât raportul copii-adulţi victime ale traficului de 
persoane a  crescut. 
 
Figura 1 - Numărul total de copii şi adulţi traficaţi identificaţi în perioada 2007 – 2009 
 2007 2008 2009 

Adulţi 1489 1054 604 

Minori 292 186 176 

%  minori 16% 15% 23% 

TOTAL 1781 1240 780 

Sursa datelor: ANITP 
 
Traficul de copii în România este orientat cu preponderenţă către exploatarea sexuală, 
victimele fiind în majoritate fete, cu vârste între 15 şi 17 ani. Dacă în cazul traficului de 
adulţi, ultimii ani au adus schimbări ale modului de recrutare şi a formelor de exploatare, în 
cazul traficului de copii, în ultimii ani a existat o anumită constanţă.  
 

Figura 2 - Numărul de copii traficaţi identificaţi în perioada 2007 – 2009, după forma de 
exploatare 

 2007 2008 2009 

Exploatare sexuală 220 137 127 

Exploatare prin 
obligarea la cerşetorie 

35 10 22 

Exploatare prin muncă 21 20 11 

Alte forme de exploatare 16 19 16 

TOTAL 292 186 176 

Sursa datelor: ANITP 
 
 
 
Utilizarea noilor tehnologii în România 
 
Telefonia mobilă şi internetul au devenit foarte rapid un lucru obişnuit în viaţa noastră de zi 
cu zi. În ultimii 5 ani rata de penetrare a telefoniei mobile s-a triplat, iar în cazul internetului a 
crescut de mai mult de 20 de ori.  
 
În 2009 au fost înregistrate aproximativ 24 milioane de cartele SIM active (incluzând atât 
abonamentele la telefonie mobilă cât şi cartelele reîncărcabile). Chiar dacă unele persoane 
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deţin 2 sau mai multe cartele SIM, un astfel de număr de cartele comparat cu populaţia 
României (21 milioane) conduce la concluzia că telefonia mobilă este accesibilă aproape 
oricărui român. Uitându-ne la evoluţia telefoniei mobile în România, observăm că telefonia 
mobilă a avut o creştere spectaculoasă până în 2008, iar în primul semestru al lui 2009 a 
cunoscut o uşoară scădere, probabil ca efect al crizei financiare.  
 

Figura 3 – Numărul total de utilizatori de telefonie mobilă. Rata de penetrare 
 

8.4
10.2 11.4

13.4 13.67
16 17.5

20.4
22.1

24.5 24.438.60%

47.10%
52.50%

61.80% 63.20%

74.10%
81.30%

94.80%
102.70%

113.80% 113.50%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

0

5

10

15

20

25

30

30.06.2004 30.12.2004 30.06.2005 30.12.2005 30.06.2006 30.12.2006 30.06.2007 30.12.2007 30.06.2008 30.12.2008 30.06.2009

Număr total utilizatori telefonie mobilă (mil.) Rata de penetrare a telefoniei mobile  la 100 de locuitori

 
Sursa datelor: Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, rapoarte de 
activitate pentru anul 2009 şi 2006 
 
Internetul nu are aceeaşi răspândire precum telefonia mobilă, dar a avut o creştere foarte mare 
în ultimii 10 ani. Au scăzut preţurile calculatoarelor şi preţurile abonamentelor de acces la 
internet. Astfel, tot mai multe gospodării şi persoane şi-au achiziţionat calculatoare şi  
abonamente de internet. În 2009, rata de penetrare a internetului la 100 de gospodării a fost de 
32,1 iar rata de penetrare la 100 de persoane a fost 12,3. Analizând evoluţia în ultimii 5 ani, 
constatăm că rata de penetrare la nivelul gospodăriilor a crescut de 30 de ori (figura 2).   
 
Analizele realizate de ANCOM subliniază faptul că există o discrepanţă între mediul urban şi 
cel rural, în termeni de acces şi diversitate a ofertelor de servicii de comunicaţie. În mediul 
rural penetrarea internetului este mult mai redusă, iar atunci când există acces la internet, 
oferta este foarte săracă. 
 
Figura 4 – Rata de penetrare a conexiunilor de acces la internet în bandă largă furnizate la 

puncte fixe în perioada 31.12.2003 – 31.12.2009 
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Sursa datelor: Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, rapoarte de 
activitate pentru anul 2009 şi 2008 
 
Această tendinţă de creştere a penetrării internetului la nivelul gospodăriilor se va menţine şi 
în anii următori chair dacă ritmul de creştere nu va mai fi acelaşi. Trebuie amintit că în 2009 
România a adoptat Strategia natională privind implementarea serviciului universal in sectorul 
comunicatiilor electronice, care urmăreşte asigurarea accesului la comunicaţii electronice 
oricărui cetănean din România. Principiul pe care îl promovează această strategie este acela că 
„accesul la un set minim de servicii de comunicaţii electronice este considerat un drept 
fundamental al cetăţenilor, esenţial pentru integrarea acestora în comunitate şi, în sens mai 
larg, în societatea informaţională” (Ordin nr. 461/2009). Astfel, conexiunea furnizată în cadrul 
serviciului universal „trebuie sa asigure utilizatorilor finali posibilitatea de a initia si de a 
primi apeluri telefonice locale, nationale si internationale, comunicatii prin fax, comunicatii 
de date, la o rata de transfer suficienta pentru a permite accesul functional la internet si de a 
initia, in mod gratuit, apeluri catre numarul unic de urgenta 112” (O. 461/2009). 
 
În ceea ce priveşte accesul copiilor la noile tehnologii de comunicare nu există studii sau date 
oficiale care să indice rata de penetrare a acestor tehnologii în rândul copiilor. Percepţia celor 
mai mulţi reprezentanţi ai instituţiilor guvernamentale este că în mediul urban copiii au 
telefoane mobile de la vârste din ce în ce mai mici (10 ani sau vârste şi mai mici).    
 
De altfel, un studiu realizat la nivel european de IAB Europe1 arată că în România avem cea 
mai tânără populaţie ce utilizează internetul: 40% sunt tineri cu vârste cuprinse între 15 şi 24 
de ani. De asemenea, avem populaţia cu experienţa cea mai mică în utilizarea internetului: 
mai mult de jumătate dintre românii care navighează pe internet fac acest lucru de mai puţin 
de 4 ani. Acest studiu arată şi faptul că românii au tendinţa de a petrece mai mult timp pe 
internet (44% petrec mai mult de 3 ore/zi în zilele în care utilizează internetul) şi au o 
încredere mai mare în informaţiile pe care le găsesc pe internet (a doua ţară la încrederea în 
informaţiile existente pe internet). În România, datorită vârstei scăzute a utilizatorilor de 
internet, frecvenţele accesării săptîmânale a internetului pentru distracţie sau reţele sociale 
sunt din cele mai ridicate în Europa: România este pe primul loc în ţările ce au luat parte la 
studiu în cazul utilizării internetului pentru discuţii (chat) sau trimiterea de mesaje text în timp 
                                                 
1 Studiul MCDC - Marketers & Consumers, Digital & Connected realizat de IAB Europe, publicat în februarie 
2010 
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real (instant messaging): peste 50% dintre utilizatorii de internet accesează cel puţin 
săptămânal aceste servicii.   
 
 

Partea I  Perspectiva reprezentanţilor instituţionali 
 
Legătura dintre traficul de copii şi exploatare şi noile tehnologii 
 
Primele reacţii ale reprezentanţilor instituţiilor cu privire la acest aspect au fost de negare a 
unei astfel de conexiuni între traficul şi exploatarea copiilor şi noile tehnologii. Aceştia 
consideră că metodele de recrutare nu s-au schimbat radical de-a lungul anilor, iar recrutarea 
prin intermediul internetului nu este printre cele mai frecvente metode utilizate. 
 
Actorii sociali implicaţi in reducerea efectelor traficului de copii, respectiv cei care asistă 
copii victime alte traficului pe parcursul procesului de reintegrare, sunt mai interesaţi de 
situaţiile concrete de trafic şi exploatare şi mai puţin de modul în care victima ajunge să-l 
cunoască pe recrutor. Prin urmare informaţiile pe care aceştia le-au putut funiza cu privire la 
influenţa utilizării internetului şi telefoniei mobile în traficul de copii au fost foarte sărace.   
 
Reprezentanţii poliţiei afirmă că analizează modul in care victima ia contact cu recrutorii dacă 
acest lucru poate conduce la informaţii privind reţeaua sau traficanţii implicaţi în astfel de 
infracţiuni. Deoarece până în acest moment au identificat doar cazuri singulare, nu se poate 
concluziona că este vorba de o nouă tendinţă, de o nouă metodă de  recrutare. De altfel, din 
perspectiva anchetatorilor, în situaţiile în care victima a fost recrutată după ce s-a întâlnit 
”offline” cu recrutatorul deci oferta a fost făcută in mod direct, faţă în faţă, atunci aceasta nu 
poate fi considerată recrutare prin intermediul internetului, deci nu va apărea în statisticile 
specifice.  
 
Din experienţa anchetatorilor, în cele mai frecvente cazuri recrutorii încearcă să abordeze 
victimele prin cunoştinţe, rude, astfel încât să câştige încrederea mult mai uşor. Există cazuri 
în care Internetul este mediul în care victima îşi ”întâlneşte” recrutorul si relaţia lor devine 
una bazată pe ”încredere”. Astfel pe măsură ce Internetul devine mediul din ce în ce mai 
folosit pentru a intâlni persoane noi, este de aşteptat că va fi utilizat de traficanţi pentru a 
identifica viitoarele potenţiale victime. 
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Din discuţiile cu specialiştii care asistă copiii traficaţi în procesul de recuperare şi de 
reintegrare în familie şi comunitate au rezultat câteva exemple de recrutare prin intermediul 
Internetului, prezentate în continuare. 
 
In Constanta au fost identificate 2 cazuri în care recrutarea a avut loc online. Într-unul din 
cazuri victima era minoră. Metodele de recrutare erau clasice: şi-au trimis poze, au hotărât să 
se întâlnească şi pe urmă se hotărăsc să plece împreună. La destinaţie rămân fără bani, iar el îi 
propune să se prostitueze căci altfel nu au cum să se descurce. 
 
Specialiştii afirmă că recrutarea prin intermediul internetului nu diferă în esenţă de recrutarea 
directă, faţă în faţă. Traficantul urmăreşte acelaşi lucru: să câştige încrederea victimei şi să 
afle care îi sunt vulnerabilităţile: are nevoie de bani, are nevoie să fie apreciată, lăudată, 
doreşte să plece de acasă, doreşte să plece în străinătate, are probleme în comunicarea cu 
părinţii. Traficantul poate afla foarte uşor încă de la primele schimburi de mesaje. 
 
Alte situaţii în care se poate suspecta o posibilă recrutare în vederea traficării sunt cele în care 
fete cu un aspect fizic plăcut primeasc oferte sau sfaturi de la pretinşi impresari ai unor agenţii 
de fotomodele.  
 
Internetul constituie un mediu pentru oferirea de servicii sexuale, sub acoperirea unor 
activităţi legale, precum saloanele de masaj sau videochat-ului. După cum afirmă 
reprezentanţii poliţiei aceste situaţii sunt primele monitorizate astfel încât proxeneţii au fost 
constrânşi să nu folosească minore ci fete majore, care îşi dau acordul pentru astfel de 
activităţi.  
 

Ar trebui menţionate şi situaţiile în care adolescenţi cu abilităţi informatice sunt angrenaţi în 
reţele de criminalitate informatică: fraude cu cărţi de credit, fraude privind comerţul 
electronic, atacuri informatice, fraude cu mijloace de plată electronice etc. O ipoteză înaintată 
în discuţiile cu specialiştii este aceea că lipsa contactului direct cu victimele, şi desfăşurarea 

O fată din judeţul Iaşi locuia cu bunica într-un oraş mic. Avea 17 ani, iar părinţii 
erau la muncă în străinătate. A cunoscut un băiat pe messenger şi s-a hotărât să se 
întâlnească cu el şi în viaţa reală. Bărbatul cu care s-a întâlnit a violat-o şi a 
trimis-o acasă. Ea nu a spus nimic nimănui. După ceva timp, bărbatul a abordat-o 
pe stradă şi a ameninţat-o că v-a spune tuturor ce i-a făcut dacă nu vine cu el. A 
dus-o acasă unde a adus şi alţi bărbaţi cu care a obligat-o să aibă relaţii sexuale. 
Aceste episoade s-au repetat de mai multe ori până a fost descoperită de poliţie. 
După ce a depus mărturie a plecat din ţară împreună cu părinţii. 
 
O fată de 17 ani din Bacău s-a hotărât să plece în vacanţa de vară la o mătuşă din 
Italia în speranţa că aceasta îi va găsi o slujbă. Fata obişnuia să vorbească pe 
Messenger cu diverse persoane. Când a plecat în Italia, unul din prietenii noi de 
pe Internet, cu care nu se întâlnise niciodată, i-a cerut numărul de telefon ca să 
poată discuta şi când va fi plecată. După ce a ajuns în Italia, acesta a sunat-o şi i-
a spus că printr-o coincidenţă a ajuns şi el în Italia şi că ar fi foarte frumos dacă 
s-ar întâlni. Au mers la o cafea, iar el a reuşit s-o păcălească, să-i confişte actele 
de identitate şi s-o ducă în Grecia unde a forţat-o să se prostitueze.  
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infracţiunii în spaţiul virtual limitează percepţia consecinţelor unei astfel de infracţiuni, în 
cazul minorilor.   
 
Expansiunea internetului la nivelul gospodăriilor este un fapt avut în vedere şi cunoscut de 
instituţiile implicate. Percepţia generală este că există o diferenţă notabilă între zona urbană şi 
cea rurală cu privire la nivelul conectării la Internet, iar în zona urbană numai cele mai sărace 
gospodării nu au un calculator conectat la internet. Pornind de la această stare de fapt, 
estimările reprezentanţilor instituţionali sunt diferiţe. Pe de-o parte, unii specialişti consideră 
că potenţialul internetului va fi exploatat de către reţelele de traficanţi:”acum aproape oricine 
îşi poate permite un calculator si o conexiune la Internet acasă ceea ce conduce la 
amplificarea fenomenului de recrutare a victimelor şi la la o dimensiune nelimitată a plăgii pe 
care o reprezintă traficul.”. Pe de altă parte, unii reprezentanţi consideră că internetul nu este 
accesibil în rândul categoriilor cele mai vulnerabile (familii sărace, dezorganizate, cu 
probleme de comunicare), astfel încât nu va constitui nici în viitorul apropiat un mediu de 
recrutare.  
 
În ceea ce priveşte utilizarea telefoniei mobile, aceasta este într-o mică măsură menţionată ca 
mijloc de recrutare, şi atunci când este menţionată, joacă doar un rol de mijloc de comunicare. 
Telefonul mobil poate constitui un mijloc de constrângere în timpul traficării, un mijloc de 
manipulare în vederea exploatării, dar în acelaşi timp poate fi un mijloc de ieşire din situaţia 
de trafic. Mulţi dintre specialişti au menţionat telefonul mobil ca mijloc prin care victima 
traficului contactează familia sau prietenii şi cere ajutor. Astfel, telefonul mobil devine un 
mijloc de salvare. Uneori telefonia mobilă este utilizată de traficanţi pentru a ţine legătura cu 
victimele după ce acestea au fost scoase din situaţia de trafic, în scopul de a crea o anumită 
presiune asupra acestora de-a lungul procesului penal.  
 
 
Percepţii asupra accesului la internet 
 
Reprezentanţii instituţionali tind să aibă două tipuri de percepţii privind utilizarea internetului 
de către copii:  

 Internetul reprezintă o oportunitate pentru copii de a avea acces la informaţii care nu ar 
fi altfel accesibile, astfel că accesul copiilor nu ar trebui limitat ci cel mult monitorizat 
de către adulţi. Deşi există pericole şi riscuri pentru copii atunci când navighează pe 
internet, consideră că dacă sunt bine instruiţi, copiii şi tinerii se pot feri de aceste 
pericole  

 Internetul este în primul rând un mediu ostil în care copiii pot fi expuşi unor abuzuri. 
De asemenea, utilizarea internetului poate afecta alte aspecte ale vieţii copiilor: 
performanţele şcolare au de suferit, relaţiile cu familia sau cu alţi copii se degradează, 
copiii au probleme de exprimare a emoţiilor şi alte probleme de relaţionare cu ceilalţi.  

 
Figura 4 – Oportunităţi şi pericole ale Internetului identificate de specialişti  
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Prin libertatea pe care o oferă utilizatorilor săi, internetul constituie unul din spaţiile cu cele 
mai puţine reguli de utilizare. Liberatea constituie atât un avantaj cât şi unul din principalele 
riscuri, atunci când utilizatorii intenţionează să profite de ceilalţi.  
 
Una din problemele semnalate de profesori sau consilieri este lipsa pregătirii părinţilor în ceea 
ce priveşte utilizarea internetului şi lipsa de cunoaştere cu privire la pericolele pe care acesta 
le poate ascunde. Unii dintre părinţi nu au niciun fel de cunoştinţe cu privire la utilizarea 
calculatorului şi cu atât mai puţin despre utilizarea internetului. Chiar şi atunci când au 
cunoştinţe de utilizare a calculatorului şi de accesare a internetului, ajung să fie rapid depăşiţi 
de proprii copii în ceea ce priveşte utilizarea.   
 
O altă situaţie menţionată frecvent de reprezentanţii instituţionali este cea în care părinţii 
ignoră pericolele utilizării (uneori excesive) de către copii a internetului, bucurându-se de 
faptul că aceştia îşi reduc timpul petrecut în afara gospodăriei, preferând să stea în faţa 
calculatorului. Acest lucru le dă părinţilor o falsă senzaţie de siguranţă. 
 
Reglementările în ceea ce priveşte accesul la internet şi copiii sunt legate de combaterea 
pornografiei infantile Aşa cum afirmau specialiştii în domeniu, în acest moment cadrul 
legislativ este destul de greoi şi nu acoperă problematica pericolelor la care sunt expuşi copiii 
în mediul virtual. 
 
O parte dintre specialişti afirmă că datele oficiale existente în acest moment nu reflectă 
situaţia reală,  pentru că zona aceasta este o zonă ascunsă. Adulţii nu au suficientă educaţie 
pentru a citi comportamentul copilului, acestuia îi este ruşine sau nu ştie să se exprime despre 
problema pe care o are, astfel că multe dintre problemele pe care copilul le are vis-a-vis de 
ceea ce se întâmplă pe internet, rămân neexprimate.  
 
Un studiu realizat de Institutul pentru Cercetarea şi Prevenirea Criminalităţii în rândul 
elevilor, studiu aflat în stadiul de finalizare la momentul elaborării acestui raport, arată că 
50% dintre elevii participanţi nu au stabilite niciun fel de reguli cu privire la navigarea pe 
internet. 70% au întâlnit în mod întâmplător materiale cu caracter pornografic în timpul 
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navigării pe internet, dintre aceştia 10% afirmă că au vorbit cu părinţii despre acest lucru. 
70% nu s-ar întâlni cu persoane cunoscute pe net.  
4 din 10 băieţi de clasa a 8-a afirmă că s-au întâlnit cu persoane cunoscute pe internet (aceasta 
este frecvenţa cea mai mare). Reţelele de socializare sunt frecventate mai mult de fete, acestea 
postând şi fotografii personale. 
 
Au fost specialişti care au menţionat problema „dependenţei” de internet, care se manifestă 
frecvent începând cu vârsta de 13-14 ani şi până la 17 ani. Acestea apar în familii cu probleme 
de afectivitate, copiii petrecând mult timp singuri acasă. Dintre cei care petrec mult timp pe 
internet, mulţi sunt contactaţi pe videochat. De altfel, din experienţa specialistului care s-a 
confruntat cu astfel de cazuri, până pe la 9 ani copiii sunt preocupaţi de jocuri, iar în perioada 
10-14 ani intră pe site-uri de socializare. Cei mai vulnerabili copiii faţă de stări de 
depenedenţă de internet sunt cei ai căror părinţi sunt foarte ocupaţi, iar copiii sunt mai izolaţi. 
 
Opinii privind metodele de recrutare şi exploatare 
 
Cele mai frecvente forme de exploatare sunt: exploatarea sexuală (de cele mai multe ori fete şi 
în unele cazuri traficate intern), obligarea la practicarea cerşetoriei şi exploatarea prin muncă. 
În ceea ce priveşte evoluţia formelor de exploatare, actorii sociali implicaţi menţionează că, 
după 2007, a existat o creştere a formelor de exploatare prin muncă (în special în cazul 
bărbaţilor) şi o descreştere a numărului de cazuri de exploatare sexuală. Aceste schimbări au 
mai multe explicaţii: cele mai importante reţele de trafic au fost anihilate, iar traficanţii s-au 
focalizat pe infracţiuni mai greu de probat şi cu sancţiuni legale mai reduse. 
 
În cele mai multe cazuri recrutarea se face prin intermediul unor persoane foarte apropiate: 
prieteni, rude, cunoştinţe. Recrutorii intenţionează să creeze o relaţie bazată pe încredere cu 
potenţiala victimă. În cazurile fetelor traficate în vederea exploatării sexuale, cea mai 
frecventă metodă indicată de toţi actorii sociali implicaţi este metoda "lover boy". Recrutorul 
dezvoltă o falsă relaţie cu victima, promiţându-i o viaţa minunată pentru amândoi într-o ţară 
străină. Relaţia poate dura şi un an până când recrutorul îi propune să meargă într-o călătorie 
sau la muncă în străinătate. Astfel, victima nu are îndoieli pentru că îl cunoaşte pe recrutor de 
ceva vreme. Între timp, recrutorul aplică aceeaşi tehnică şi cu alte fete. Când ajunge în altă 
ţară, fata este vândută, actele îi sunt confiscate şi este forţată să se prostitueze.  
 
În unele cazuri victima a fost abordată mai întâi prin intermediul telefonului mobil, dar 
recrutorul a folosit recomandarea unei persoane apropiate: un prieten, o rudă care a furnizat 
numărul de telefon. Victima a fost invitată la o cafea sau la o petrecere şi acesta a fost primul 
pas în câştigarea încrederii. Recrutorii îşi manipulează victimele spunându-le ceea ce acestea 
vor să audă: cât sunt de frumoase şi cum pot avea o carieră în modelling etc. 
 
Există şi cazuri în care femei cu un anume statut social în interiorul comunităţii au recrutat 
fetele promiţându-le slujbe bune şi cinstite într-o ţară străină, iar victimele au ajuns în reţele 
de prostituţie şi exploatare sexuală.  
 
Obligarea la cerşetorie constitutie a doua formă de exploatare a copiilor români, în folosul 
traficanţilor. Din ceea ce relatează specialiştii rezultă că în cele mai multe dintre cazuri 
familiile victimelor îşi dau acordul la exploatarea minorilor în speranţa că vor avea de câştigat 
de pe urma lor. Este cazul familiilor foarte sărace, care trăiesc de pe-o zi pe alta  Recrutarea se 
face prin abordarea directă a familiilor sau prin intermediul reţelelor de cunoştinţe. În aceste 
cazuri vârstele copiilor sunt mult mai scăzute sau copiii au anumite suferinţe sau handicapuri 

 10



care impresionează. De asemenea, sunt şi cazuri în care persoanele care exploatează copiii 
prin obligarea la cerşetorie sunt chiar părinţii acestora sau rudele. 

O fată de 14 ani provenită dintr-o familie săracă întâlneşte un bărbat care 
îi devine prieten. Este foarte încântata că, deşi are doar 14 ani, prietenul ei 
i-a oferit un telefon mobil şi o duce la restaurante. Prietenul i-a cerut să 
întreţină relaţii sexuale cu diferiţi bărbaţi şi să fure de la ei, iar ea l-a 
ascultat. Era mulţumită că el continua să îi încarce cartela pre paid astfel 
încât ea să poată folosit telefonul în continuare. Nu a mers niciodată la 
poliţie pentru că se simţea vinovată de furt.

 
În ceea ce priveşte exploatarea prin muncă a copiilor aceasta presupune exploatare în 
agricultură, servicii hoteliere şi mai recent în domeniul construcţiilor. O altă formă foarte 
vizibilă de exploatare prin muncă o reprezintă şi spălatul parbrizelor sau vânzarea de diverse 
produse pe stradă sau în spaţii publice. Recrutarea, ca şi în cazul obligării la cerşetorie, se 
realizează prin abordarea familiilor sau prin  intermediul reţelelor de cunoştinţe.  Doar în 
cazul recrutării adulţilor metoda folosită este publicarea unor oferte de muncă ori în ziare ori 
pe diferite site-uri pe Internet. De altfel, în cazul adulţilor, a crescut frecvenţa traficării în 
vederea exploatării prin muncă datorită deschiderii frontierelor şi liberei circulaţii, începând 
cu 2007.  
 
 
Factori de risc şi categorii vulnerabile 
 
În cazurile de trafic, ideea principală care a rezultat din cele mai multe interviuri cu actorii 
sociali implicaţi a fost aceea că traficanţii caută punctul vulnerabil al victimei pe care îl 
exploatează astfel încât să lase impresia că îi oferă o şansă unică. „Ei caută un punct 
vulnerabil care, odată descoperit, este disecat, profitând de nevoile acelei persoane: nevoia de 
bani, nevoia de afecţiune, nevoia de a merge în străinătate etc.. 
 
Cele mai tinere victime implicate în cazuri de exploatare sexuală au 13-14 ani. Cele mai 
frecvente cazuri implică victime de 15-17 ani. Acestea provin din familii cu probleme 
(despărţiri, conflicte, abuzuri etc.) sau din instituţiile pentru protecţia copiilor. Cele mai multe 
victime îşi doresc un anume nivel de independenţă, cel puţin din punct de vedere financiar.  
 
Traficanţii speculează atât nevoile (o situaţie financiară mai bună, o poziţie socială 
îmbunătăţită, deţinerea anumitor obiecte, apreciere şi încurajare pentru aspectul fizic etc.) cât 
şi temerile, în etapa ulterioară (teama de autorităţi, teama de oprobriul public, teama de reacţia 
familiei etc.) 
Un exemplu al felului în care traficanţii exploatează vulnerabilităţile este prezentat în 
continuare. 
 
 
Anumiţi actori sociali din partea de est a ţării afirmă că structura categoriilor vulnerabile se 
schimbă, că există o creştere notabilă a cazurilor în care sunt implicaţi copii din familii fără 
probleme financiare, aflaţi la vârsta pre-adolescenţei (12-13 ani) care au probleme emoţionale 
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ce pot fi exploatate de către traficanţi. „Teribilismul” şi dorinţa de definire a unei identităţi 
conduc la adoptarea unor comportamente riscante în relaţiile cu ceilalţi.  
 
Specialiştii menţionează de asemenea o aparentă incapacitate de înţelegere a consecinţelor 
unor acţiuni. Au fost cazuri în care fete care au fost traficate şi au fost recuperate şi reintegrate 
în comunitate au ajuns să fie traficate din nou traficanţii utilizând aproximativ aceleaşi 
metode.  
„R: Se întâmplă să fie abordate de diverşi indivizi pe telefonul mobil: Te-am văzut pe stradă, 
hai să ne întâlnim. Şi într-adevăr ele se duc la întâlnire. Că au numărul lor de la nu ştiu ce 
prietenă, de la nu ştiu ce cunoştinţă. Astea sunt într-adevăr cazuri frecvente. ... Sunt foarte 
uşor de prins în plasă pentru că acceptă să se cunoască, acceptă să meargă la un suc, 
acceptă să meargă la el acasă sau să meargă la o petrecere. Ele merg. 
I: De ce acceptă aşa uşor? 
R: Nu conştinetizează că există posibilitatea să păţească ceva rău. Şi chiar dacă păţeşte ceva, 
este bătută sau violată, în proporţie de 60% din ce am observat eu, ele continuă să facă 
aceleaşi greşeli. Adică, dacă un individ le abordează acum şi le face rău, după 3 săptămâni 
vine şi le spune hai să mergi cu mine undeva, ele tot se duc.” (reprezentant instituţie ce 
lucrează cu victimele traficului de persoane) 
 

Figura 5 – Factori de risc şi vulnerabilităţi la trafic  

 
 
Încercând să contureze un profil al grupurilor vulnerabile, majoritatea specialiştilor au indicat 
fete la vârsta adolescenţei (14-17 ani), uşor influenţabile, din zone mai sărace 
(comunităţi/regiuni), cu anumite vulnerabilităţi, dar dorinţă de a se afirma social, cu o slabă 
monitorizare din partea familiei sau instituţiilor sociale în care se află (de exemplu cu 
probleme la şcoală sau care îşi petrec puţin timp cu părinţii).  

 

 
Monitorizarea copiilor în utilizarea noilor tehnologii 
 
Aşa cum a fost menţionat anterior, părinţii au pierdut controlul asupra felului în care copiii lor 
interacţionează cu alte persoane prin intermediul Internetului pentru că timpul petrecut cu 
copiii este în scădere, şi pentru că mulţi părinţi au mai puţine cunoştinţe despre Internet decât 

 12



copiii lor sau nu ştiu să umble deloc cu calculatorul. Cele mai mari riscuri apar atunci când 
copiilor li se permite să aibă un calculator în cameră, iar părinţii nu mai au control asupra 
timpului petrecut pe Internet sau asupra site-urilor vizitate.  
 
Un aspect subliniat în multe dintre interviurile realizate este acela al necesităţii monitorizării 
de către părinte a timpului petrecut de copil online şi pe cât posibil a site-urilor cele mai 
frecventate. În plus, de la vârste cât mai mici ar trebui stabilite reguli foarte clare de utilizare a 
internetului, dar acest lucru poate fi făcut doar dacă părintele are o bună înţelegere a ceea ce 
reprezintă internetul, cu avantajele şi dezavantajele sale.  
 
Pe de altă parte, intervievaţii au atins şi un aspect mai sensibil: cum poate monitoriza un 
părinte activităţile propriului copil pe internet fără să-i încalce dreptul la intimitate şi fără a-i 
viola corespondenţa (respectiv emailul). Programele actuale de control parental pot avea un 
efect asupra copiilor de vârste mici, dar nu mai sunt deloc eficiente în cazul pre-adolescenţilor 
sau adolescenţilor care găsesc rapid soluţii pentru a dezactiva anumite componente care li se 
par prea intruzive.  
 
Întâlnirea faţă în faţă cu persoane cunoscute online nu este un comportament nou în rândul 
adolescenţilor. Recent a devenit tot mai frecvent pe măsură ce accesul acestora la Internet 
creşte. Ei schimbă tot felul de informaţii atunci când sunt online: poze, numere de telefon 
mobil, hobby-uri, uneori date legate de şcoala la care învaţă sau de adresa de acasă. Aşa cum 
afirmă unul dintre reprezentanţii ONG-urilor: "în privinţa datelor personale furnizate prin 
Internet, nu credem că ei au limite ... pe măsură ce între doi parteneri de discuţie se creează o 
relaţie virtuală, o relaţie bazată pe încredere", 
 
Sistemul de învăţământ de masă nu îi educă pe copii pentru a evita riscurile în utilizarea 
Internetului. Subiectul nu este considerat încă o problemă care să necesite activităţi speciale. 
Astfel programa include mai degrabă aspecte tehnice legate de securitatea pe internet: 
gestionarea parolelor, ce înseamnă date personale, viruşi şi spyware. În plus, nici diriginţii nu 
au pregătirea necesară pentru a aborda această problemă în discuţiile cu copiii. Teoretic, 
siguranţa online este în lista subiectelor de discutat la orele cu dirigenţie, dacă acest subiect 
este solicitat de copii. Având în vedere că aceştia se simt în siguranţă pe internet şi că deţin un 
anumit control, atunci solicitările de a discuta despre acest lucru nu există.  
 
Aşa cum afirma un reprezentant al unei organizaţii neguvernamentale, în lipsa unui sistem 
coerent de educare a copiior şi tinerilor cu privire la internet şi regulile sale, aceştia învaţă unii 
de la alţii, învaţă fragmentat, uneori incorect,  se bazează pe descoperire, iar aspectele legate 
de siguranţă rămân în mare parte neacoperite.  
 

Partea a IIa  Perspectiva copiilor 
 
 
Rolul noilor tehnologii în viaţa copiilor 
 
Telefoanele mobile au devenit un accesoriu obligatoriu pentru copiii mai mari de 10 ani. Ele 
reprezintă un obiect pe care trebuie să îl aibă, care îi ajută să fie acceptaţi în orice grup de 
aceeaşi vârstă. În ciuda regulamentelor şcolare care le interzic elevilor accesul cu telefoane 
mobile în incinta şcolii, cei mai mulţi elevi au şi folosesc telefoane mobile în clasă. Totuşi, 
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accesul la Internet prin intermediul telefonului mobil nu este un lucru obişnuit, întrucât 
implică unele costuri suplimentare. 
 
Telefoanele mobile sunt principala cale de comunicare cu părinţii şi "prietenii". Decizia de a-i 
achiziţiona copilului un telefon mobil este luată de părinţi, fie ca un mijloc de a supraveghea 
activităţile copiilor, fie la insistenţele copilului, care îşi doreşte să fie ca ceilalţi. Numerele de 
telefon mobil sunt printre cele mai frecvente date personale pe care copiii le împărtăşesc 
străinilor. 
 
Internetul, atunci când este accesibil, este parte a vieţii cotidiene. Copii care au luat parte la 
studiu nu îşi pot imagina o lume fără Internet. Cea mai frecventă situaţie este aceea în care 
copiii pot accesa Internetul din propria casă. Dacă asta nu este posibil, atunci ei au acces din 
casele unor prieteni sau rude. 
 
Internetul este un loc în care te poţi juca, în care poţi socializa, poţi găsi diferite materiale, 
cum ar fi lucrări gata făcute, muzică, videoclipuri, filme etc. Discuţiile online sunt printre 
activităţile favorite, copiii menţionând diferite feluri de cunoaşte oameni în mediul virtual: 
programe de chat - Yahoo Messenger este cel mai utilizat; reţele sociale - printre cele mai 
populare sunt Hi5 şi Facebook, MySpace sau un site naţional care oferă facilităţi pentru chat: 
apropo.ro.  
 
Să fii disponibil într-o reţea de socializare sau într-un program de chat reprezintă o etapă în 
procesul de creştere şi dezvoltare. Să ai cât mai multe contacte pe lista personală înseamnă să 
fii popular, să fii cool. 
 
Jocurile online gratuite sunt şi ele printre cele mai vizitate sau căutate site-uri, numele site-
urilor conţinând diferite forme ale cuvântului "joc": jocuri.ro, joci.ro, jocuri2010.ro, 
miniclip.ro etc. Tipurile de jocuri jucate online sunt şi ele importante, deoarece anumite site-
uri sunt considerate ca fiind "de copii mici". Astfel, accesarea anumitor jocuri online este un 
semn că ai ajuns la un anumit nivel de "maturitate".  
 
Internetul are rolul de a înlocui unele lucruri pe care copiii nu le pot face în viaţa obişnuită: să 
vorbească despre lucruri delicate cu cineva sau să găsească pe cineva care să-i asculte 
problemele.  
 
 
 
Profilurile utilizatorilor 
 
 
Telefoanele mobile sunt utilizate atât de băieţi cât şi de fete. Din chestionarele aplicate în cele 
două oraşe rezultă că vârsta la care încep să folosească telefoane mobile diferă: cele mai mici 
vârste sunt 5-6 ani (la începerea şcolii). În cele mai multe cazuri vârsta la care încep să 
folosească telefonul mobil este 10-12 ani (46% dintre respondenţi), vârsta medie fiind de 11 
ani (vezi anexa, figura 1).  
 
Majoritatea respondenţilor utilizează telefonul mobil şi pentru a transmite mesaje text (86% 
trimit şi primesc SMS-uri des sau foarte des). 48% folosesc telefonul mobil pentru a 
fotografia sau filma şi le transferă pe calculator (vezi anexa, figura 2).  
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Dintre cei care utilizează internetul, experienţa în utilizarea calculatorului începe chiar la 
vârste mai mici: 4-5 ani. Media vârstei se situează în jurul a 10 ani (vezi anexa, figura 3). 
Accesarea internetului nu este simultană cu iniţierea în folosirea calculatorului. Vârsta cea 
mai mică menţionată este 6 ani,  mai ales că navigarea presupune minime cunoştinţe de citit şi 
scris. Vârsta medie este de 11,7 ani. (vezi anexa, figura 3).  
 
90% dintre elevii care au răspuns la sondaj se conectează la internet de acasă.Sursele de acces 
la internet sunt multiple: 33% se conectează şi de la prieteni sau vecini. 11% afirmă că 
accesează internetul de la un internet cafe.  
 
 Cei mai mulţi copii afirmă că accesează zilnic Internetul. Băieţii tind să raporteze intervale de 
timp mai lungi petrecute zilnic pe Internet (ex.: "până la 3 dimineaţa", "toată noaptea"), în 
timp ce fetele menţionează un anumit control din partea părinţilor. 
 
Sintetizând, internetul constituie un mediu unde copiii şi tinerii unde se pot distra fie 
urmărind filmuleţe sau videoclipuri, fie jucând online cu prieteni sau cu alte persoane pe care 
nu le cunosc. Internetul este folosit pentru comunicare cu prieteni, cu rude, cu prieteni noi, 
prin e-mail, programe de chat sau reţele sociale. Nu în ultimul rând, copiii şi tinerii folosesc 
internetul pentru a căuta informaţii care îi interesează: despre hobby-urile pe care le au, 
pentru lucrările pe care le au de făcut la şcoală etc. Pentru cei care se apropie de vârsta 
majoratului sau au deja 18 ani internetul reprezintă o sursă de căutare a unui loc de muncă.  
De altfel, topul site-urilor accesate cel mai frecvent de respondenţi susţin aceste concluzii: 
youtube (46%), google (42%), hi5 (34%), yahoo (20%) şi într-o mai mică proporţie facebook 
(10%). 
 
Referitor la Internet ca mijloc de comunicare, 93% dintre copiii şi tinerii care au răspuns la 
chestionar obişnuiesc să participe la discuţii online, indiferent de modalitatea prin care 
participă la aceste discuţii: chat, messenger, retele sociale ca Hi5, Facebook. Reţelele cele mai 
accesate sunt Yahoo Messenger (99%), Hi5 (66%), Facebook (32%) şi Skype (29%). (figura 
13 şi 14, anexă).  Principalele motive pentru care copiii şi tinerii accesează aceste reţele sunt 
legate de cercul de prieteni sau rude – 81% accesează reţelele sociale pentru a ţine legătura cu 
prieteni/rude – dar şi de dorinţa de a-şi face noi cunoştinţe sau prieteni (69%) şi pentru 
divertisment (65%). O altă categorie de motive pentru accesarea reţelelor sociale, mai puţin 
frecvente sunt legate de aspecte mai intime: găsirea unui/unei partener/e (22%), găsirea unor 
parteneri de discuţie pentru subiecte delicate (22%), pentru a-şi afirma o identitate, a deveni 
cunoscut/ă (20%). În acelaşi registru, 15% accesează reţelele sociale pentru că se simt singuri, 
iar 8% pentru a găsi pe cineva care să-i asculte problemele (figura 14, anexă) 
 
Jumătate (54%) din elevii care au participat la studiu joacă online diverse jocuri în reţea cu 
alte persoane.  Site-urile cele mai populare sunt: conquiztador.ro, miniclip.com, metin.ro, 
travian.ro, triburile.ro, hi5.ro. Aceştia joacă deopotrivă cu prieteni (84%), dar şi persoane pe 
care nu le cunosc (61%) (figurile 7 - 9, anexă) 
 
În cadrul cercetării au fost cuprinşi şi 9 copii şi tineri cu vârste de la 11 la 25 de ani, victime 
ale traficului ce se aflau pe parcursul cercetării în programul unei organizaţii 
neguvernamentale din Bucureşti. Răspunsurile la chestionare nu au fost incluse în analiza 
cantitativă, ci vor fi prezentate distinct. Aceştia nu au fost traficaţi utilizând noile tehnologii, 
dar după cum se  va vedea în cele ce urmează, acestea nu le sunt străine.  
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Copiii şi tinerii care au participat la studiu aveau telefon mobil. Acesta este mijlocul cel mai 
frecvent de comunicare care poate fi regăsit în rândul copiilor şi tinerilor. Experienţa acestora 
în utilizarea telefonului mobil a început cu ani în urmă, de la vârste din cele mai mici (7 ani), 
până la vârste ce se apropie de vârsta majoratului (16 – 17 ani). Experienţele în utilizarea 
calculatorului diferă destul de mult: de la 11 ani la 18 ani. Navigarea pe internet apare mai 
târziu, începând cu vârsta de 14 ani.  
 
Înternetul este accesibil în primul rând de acasă, apoi de pe telefonul mobil şi de la şcoală. 
Doar unul dintre copii a menţionat internet-cafe-ul. Cele mai recventate site-uri sunt yahoo, 
google, facebook şi hi5. Doar jumătate dintre cei care navighează pe internet obişnuiesc să 
joace online. Una dintre fetele care joacă online menţionează că s-a întâlnit cu persoane pe 
care le-a cunoscut în timpul jocului.  
 
Toţi cei care navighează pe internet obişnuiesc să acceseze chat-room-uri sau reţele de 
socializare. Cele mai populare sunt Yahoo Messenger, hi5 şi Facebook. Motivele pentru care 
accesează aceste reţele sunt concentrate în primul rând pe menţinerea contactului cu prietenii 
şi familia, apoi pentru a se distra şi pentru a cunoaşte oameni noi. Şi în cazul acestor copii şi 
tineri numărul de contacte este destul de mare. Cel mai mic număr de contacte este 30, iar cel 
mai mare 600. Cei care au numărul cel mai mare de contacte (300 şi 600) recunosc că 
obişnuiesc să caute persoane noi în reţelele pe care le accesează pentru a se împrieteni şi 
obişnuiesc să importe liste de contacte de la prieteni.  Două fete recunosc că s-au întâlnit cel 
puţin o dată cu persoane cunoscute online. Cele mai multe se prezintă pe internet folosind 
fotografii personale. Pe lângă aceste fotografii mai sunt vizibile vârsta, localitatea şi adresa de 
mail. Doar una dintre fete utilizează web-cam.  
 
În ceea ce priveşte problemele pe care le-au întâlnit în timpul socializării online, putem 
menţiona că în două cazuri li s-a întâmplat ca cineva să le publice fotografiile personale fără 
să le ceară acordul, iar acest lucru a deranjat. Primirea de mesaje ofensatoare este o problemă 
foarte frecventă. În aceste cazuri soluţia găsită a fost să discute şi să caute sfaturi la prieteni. 
Jumătate dintre cazuri s-au întâlnit cu situaţii în care s-a dovedit că persoana cu care discuta 
avea altă vârstă sau alt sex decât pretindea. În două cazuri fetele au menţionat că li s-a 
întâmplat să li se ceară să vorbească despre sex.  
 
 
 

Riscuri ale utilizării internetului de către copii  
 
 
Din discuţiile cu specialiştii şi cu copiii participanţi la studiu au fost identificate anumite 
comportamente riscante în ceea ce priveşte abuzurile sau situaţiile de exploatare la care pot fi 
expuşi. Sunt comportamente frecvente adoptate de copii şi tineri atunci când îşi petrec timpul 
pe Internet. Cele mai multe comportamente riscante apar în comunicarea cu alţii fie prin 
intermediul e-mailului fie prin chat-uri sau aşa numitele reţele sociale. Să fii disponibil într-o 
reţea de socializare sau într-un program de chat reprezintă o etapă în procesul de creştere şi 
dezvoltare. Să ai cât mai multe contacte pe lista personală înseamnă să fii popular. 
În plus, Internetul este un mediu care îi face pe copii şi adulţi deopotrivă să se simtă în 
siguranţă. Copiii care au participat la studiu au afirmat că le este mai degrabă teamă de 
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“pericolele informatice”: viruşi, troieni, spyware, decât le este teamă de situaţii în care cineva 
le-ar putea face rău. 
 
Importarea listelor de contacte 

În dorinţa de a avea o listă de contacte cât mai mare în profilele de chat sau de pe reţele 
sociale, copiii importă contacte din listele prietnilor sau de pe diverse site-uri fără a le filtra în 
vreun fel. Chiar şi atunci când listele sunt luate de la un prieten foarte apropiat, dacă acesta le-
a luat la rândul său de la altcineva, există riscul ca un potenţial abuzator să ajungă în lista de 
contacte. O parte dintre copiii participanţi la discuţiile de grup se refereau la id-urile din lista 
lor de contacte drept „prieteni” sau „cunoştinţe” deşi cu unii dintre ei nu discutaseră niciodată. 
Această percepţie şi abordare poate constitui o vulnerabilitate deoarece reduce din suspiciunea 
cu care ar trebui să trateze fiecare contact nou, cunoscut doar pe internet. 

Din datele raportate în chestionare reiese că doar 19% dintre elevii chestionaţi au sub 100 de 
contacte în listele de pe site-urile de socializare. Media este de aproximativ 500 de contacte, 
iar 14% afirmă că au peste 1000 de persoane (figura 15).  

 
Acceptarea necunoscuţilor în lista de contacte 

Este un lucru obişnuit ca persoanele care petrec timpul pe reţele de socializare să fie 
contactate pe chat sau în reţele sociale de persoane necunoscute care doresc să fie adăugate pe 
lista de contacte. Mai mult de jumătate din copiii şi tinerii care au răspuns la chestionar au 
afirmat că au în listele  lor de contacte între 100 şi 600 de contacte. 66% afirmă că acceptă să 
discute cu persoane necunoscute pe Internet, iar 46% recunosc că şi ei caută contacte noi 
pentru a se împrieteni. 

Curiozitatea, dorinţa de a cunoaşte persoane noi, dorinţa de a fi populari  îi determină pe unii 
copii şi tineri să accepte fără a sta prea mult pe gânduri. Ideea că pot opri oricând o 
conversaţie care nu le mai face plăcere le dă senzaţia că deţin controlul comunicării. Problema 
apare atunci când au fost date prea multe informaţii personale acelei persoane necunoscute 
care le poate folosi. 

 
Trimiterea sau postarea de poze  

Unii dintre copii îşi postează fotografii personale în profilele publice. De asemenea, transmit 
poze persoanelor cu care discută. Este o etapă considerată normală în cunoaşterea unei noi 
persoane: transmiterea unor poze care îi reprezintă. 65% folosesc fotografii personale pentru a 
se prezenta pe Internet, iar 15% afirmă că li s-a întâmplat ca cineva să publice pe Internet 
fotografii personale fără acordul său. 

După cum au relatat şi specialiştii, acesta poate fi începutul unor situaţii abuzive deoarece 
pozele pot fi folosite în diverse scopuri. Nu de puţine ori se întâmplă ca pozele să ajungă pe 
diverse site-uri unde alte persoane fac comentarii jignitoare la adresa persoanelor din poze. 
Atunci când pozele transmise sunt mai „îndrăzneţe” ele pot fi motivul unui şantaj. Specialiştii 
care lucrează în domeniul siguranţei pe internet au subliniat faptul că au primit cereri de a 
scoate poze şi comentarii de pe anumite site-uri, dar pe cât de uşor este să postezi ceva, pe atât 
de greu este să ştergi ceea ce a postat altcineva. În unele cazuri s-a dovedit a fi imposibil, 
chiar şi în urma intervenţiei poliţiei.  
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Folosirea camerei web 

Atunci când calculatoarele permit, comunicarea este însoţită de folosirea camerei de fimat – 
camera web. 20% dintre cei care au participat la studiu afirmă că discuţiile online sunt însoţite 
de imagini în direct prin camera web. Aceasta este folosită cu prietenii pe care îi cunosc deja 
sau atunci când sunt curioşi în legătură cu o cunoştinţă nouă de pe internet şi vor să afle mai 
multe despre aceasta. Copiii au povestit despre cazuri în care atunci când au pornit camera 
web şi-au dat seama că nu discutau cu un copil de vârsta lor ci cu un adult (după estimările lor 
40-45 ani). Acest gen de situaţii au fost povestit nu numai de fete ci şi de băieţii care au 
participat la studiu. Nu este foarte clar cât au mai discutat cu adulţii după ce le-au descoperit 
vârsta reală (unii spun că au apăsat pur şi simplu butonul "ignore", alţii spun că au păstrat 
contactul în lista lor). 

 
Transmiterea de date personale  

Datele personale includ acele informaţii care pot ajuta la identificarea şi contactarea unei 
persoane. De exemplu: numele adevărat, data naşterii, adresa, numărul de telefon mobil, 
şcoala pe care o urmează. De asemenea, în acest capitol putem include şi detalii despre viaţa 
personală: familie, vacanţe, probleme etc. O parte destul de importantă dintre copiii care au 
participat la studiu afirmă că informaţii privind şcoala la care merg sau la care au mers (39%) 
sunt vizibile persoanelor cu care discută online, de asemenea şi numărul personal de telefon 
(17%). 

Discuţiile se concentrează fie asupra descoperirii celuilalt (aflarea a cât mai multe detalii) fie 
asupra unor subiecte comune de interes (relaţii, probleme, filme, muzică etc.). Aşa cum a fost 
menţionat mai devreme, majoritatea obişnuieşte să transmită poze celor cu care discută. . Mai 
mult, ei îşi dau numerele de telefon, mai ales dacă au cartele pre paid. Ca şi în cazul 
discuţiilor online, ei simt că pot decide dacă să îi răspundă sau nu celui care sună. Simt că au 
puterea să oprească discuţia cu o persoană dacă acea conversaţie nu le mai convine.  

 
Întâlnirea faţă în faţă a „prietenilor online” 

Problema întâlnirii faţă în faţă a persoanelor cunoscute online este mai delicată. Răspunsurile 
primite în timpul discuţiilor de grup diferă într-o anumită măsură de cele primite prin 
completarea chestionarelor. În discuţiile de grup, prima reacţie a fost aceea de a spune că nu 
se întâlnesc faţă în faţă cu astfel de persoane. Următorul pas în discuţie a fost să povestească 
despre prieteni sau cunoştinţe care au făcut acest lucru. În puţine cazuri copiii au afirmat că şi 
ei au avut cel puţin o astfel de experienţă în care au încercat să se întâlnească cu un astfel de 
„prieten”. Motivul pentru care decid să se întâlnească în viaţa reală cu „prieteni online” este 
dorinţa de a-şi găsi un prieten sau o prietenă cu care să aibă o relaţie sau caută doar să-şi 
petreacă timpul cu cineva de vârsta lor. Din povestirile acestora reiese că nu de puţine ori nu 
apare nimeni la întâlnire deşi aşteaptă mai mult de o oră. Văd aceste experienţe drept glume 
proaste, păcăleli şi, deşi sunt conştienţi că aceste situaţii pot reapărea, aceştia continuă să 
meargă la astfel de întâlniri. În timpul discuţiilor băieţii se arătau mai dispuşi să meargă la 
astfel de întâlniri, în timp ce fetele evitau să facă astfel de afirmaţii.  

Răspunsurile la chestionare arată că tinerii şi copiii se întâlnesc mai des decât recunosc în 
cadrul unor discuţii cu adulţii. 43% dintre cei discută pe chat sau în reţele sociale s-au întâlnit 
cu cineva cunoscut online. Există o diferenţă între băieţi şi fete în sensul în care mai mulţi 
băieţi (48%) afirmă că au mers la astfel de întâlniri decât fetele (37%). În plus, băieţii se 
întâlnesc mult mai des cu persoane cunoscute atunci când joacă online (49% din băieţii care 
joacă online faţă de 13% din fetele care joacă online). Dacă vorbim despre ofertele pe care le-
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au primit, fetele se dovedesc a fi mai prudente decât băieţii: 80% dintre acestea au fost 
solicitate să se întâlnească faţă în faţă  cu cineva şi aşa cum a fost menţionat mai sus, doar 
37% au fost la astfel de întâlniri.  

 
Primirea de ameninţări sau hărţuirea 

Copiii care au participat la discuţii au povestit despre ameninţări pe care le primesc de la 
persoane necunoscute. Acestea le spun că îi urmăresc şi că le vor face rău sau că a doua zi va 
fi aşteptat de cineva şi va fi bătut. Deşi le consideră păcăleli, copiii şi-au exprimat şi 
sentimentele de teamă care i-au încercat la un moment dat gândindu-se dacă este sau nu reală 
ameninţarea. În cele mai multe cazuri se dovedesc a fi glume proaste între prieteni sau din 
partea unor necunoscuţi.   

Jumătate dintre băieţii care au răspuns la chestionar şi 35% dintre fete au primit mesaje 
jignitoare sau ofensatoare. Cei mai mulţi (70% dintre băieţi şi 80% dintre fete se simt 
deranjaţi de aceste mesaje). Totuşi, doar o mică parte (mai puţin de 15%) apelează la adulţi în 
astfel de cazuri. În cele mai multe cazuri discută cu prietenii despre aceste proibleme.  

 
Primirea de oferte  

În discuţiile purtate online pot să apară diverse tipuri de oferte: de la oferte de muncă, la 
oferte de câştigare rapidă a unor bani sau chiar oferte de afaceri. Deşi la discuţiile de grup au 
participat copii de 13-14 ani aceştia au relatat despre diverse oferte pe care le-au primit: să 
câştige un ban descărcând un camion de nisip, unui alt băiat i s-au oferit bani pentru a trimite 
poze pornografice pe care le avea pe calculatorul său, unei fete i s-au oferit bani ca să se 
întâlnească cu cineva. Ofertele sunt din cele mai diverse, dar toate se referă la un câştig rapid. 
Din discuţiile cu specialiştii au mai reieşit şi alte tipuri de oferte: fete care au aspect plăcut şi 
care îşi postează poze sunt abordate de persoane care pretind a fi de la agenţii de fotomodele, 
adolescenţi care primesc oferte de a participa la „afaceri de succes” pentru care trebuie să 
contribuie cu o sumă de pornire. 

Din chestionarele completate rezultă că 5% dintre băieţi şi 4% dintre fete li s-au oferit bani 
sau încărcarea cartele telefonice în schimbul unor fotografii personale. Aceste cazuri sunt 
posibile încercări de exploatare sexuală ale acestor tineri şi copii.   
 
 
Discuţii despre sex 

Aşa cum a fost menţionat mai devreme, unul din motivele pentru care copiii şi tinerii 
utilizează reţelele sociale este acela că pot purta discuţii „delicate” online, cu prietenii din lista 
de contacte. Un astfel de subiect delicat este, bineînţeles, sexul. 25% dintre fetele care au 
răspuns la chestionar şi 46% dintre băieţi afirmă că li s-a cerut să vorbească despre sex. Este 
de înţeles de ce astfel de discuţii sunt mai uşor de purtat online (unde comunicarea este uşor 
depersonalizată, iar multe dintre barierele sociale dispar). Singura problemă este atunci când 
astfel de discuţii apar în relaţie cu persoane necunoscute, care au intenţii negative (de exemplu 
în cazuri de pedofilie).    
 
 

Concluzii şi recomandări 
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Problema abuzurilor şi exploatării ce poate apărea în urma utilizării internetului şi a siguranţei 
online este una destul de nouă. Aşa cum a fost menţionat anterior, actorii sociali care lucrează 
în acest domeniu abordează distinct cele două domenii: traficul şi exploatarea copiilor pe de-o 
parte şi siguranţa online a copiilor pe de altă parte. Deşi nu există în acest moment suficiente 
cazuri pentru a vorbi de un fenomen, concluzia generală este că internetul constituie un mediu 
ce poate fi exploatat în viitor de traficanţi sau cei care exploatează copii, indiferent de forma 
de exploatare.  
 
Legislaţia cu privire la spaţiul virtual al internetului se referă în principal la situaţii în care 
apare pornografia infantilă, sau alte conţinuturi considerate ilegale. De asemenea, există 
prevederi referitoare la prevenirea accesului copiilor la conţinuturi dăunatoare. Reglementări 
cu privire la interacţiunile online (în cadrul jocurilor, reţelelor sociale sau chat-room-urilor) 
sunt greu de stabilit fără a încălca libertăţile şi drepturile cetăţenilor. De aceea se estimează că 
astfel de reglementări nu vor apărea prea curând. 
 
Autorităţile au astfel puţine modalităţi prin care pot interveni. Acestea nu au cum să 
monitorizeze discuţii online şi să intervină pentru a preveni situaţii de abuz. Autorităţile pot 
interveni doar după ce s-a produs un abuz şi există o sesizare în acest sens. De aceea, toţi 
specialiştii au menţionat că sunt foarte importante deciziile pe care le iau copiii şi tinerii care 
navighează pe internet şi informaţiile pe care aceştia le au despre riscurile existente online. 
 
Şcoala este o sursă importantă de informaţii pentru copii şi tineri, dar majoritatea specialiştilor 
au recunoscut că în acest moment ceea ce se predă în şcoală nu acoperă problema siguranţei 
online. Părinţii pot fi la rândul lor o sursă de informaţii, dar în multe cazuri sunt depăşiţi de 
proprii copii la capitolul utilizare a calculatorului şi a internetului.  
 
În ultimii ani organizaţii neguvernamentale au iniţiat diverse campanii. Un astfel de exemplu 
este proiectul „sigur.info”. Acesta îşi propune pe de-o parte să informeze copiii în legătură cu 
riscurile navigării pe internet şi sfaturi practice legate de comportamentul online, iar pe de altă 
parte să primească sesizări legate de abuzuri online, sesizări pe care le pot transmite mai 
departe poliţiei dacă este necesar. Există un site cu broşuri informative, un forum de discuţii, 
voluntari care discută în şcoli cu elevii de şcoală sau de liceu şi o echipă care răspunde la un 
helpline (telefon unde poţi cere sfaturi) şi un hotline (telefon unde poţi sesiza un abuz). 
Totuşi, acest proiect nu poate ajunge decât virtual  în toate colţurile ţării deoarece nu există 
voluntari în toate judeţele. Această iniţiativă a reuşit să mobilizeze şi autorităţile din toate 
domeniile (educaţie, poliţie, autorităţile din domeniul protecţiei copilului), dar şi firme în 
domeniul comunicării (telefonie mobilă, internet) sau al  software-ului care promovează pe 
propriite site-uri acest proiect.  Alte organizaţii neguvernamentale desfăşoară la rândul lor 
campanii punctuale în rândul tinerilor (campanii de promovare a noilor tehnologii de 
comunicare, campanii de promovare a noilor tipuri de media, etc.) 
 
 
Furnizorii de acces la internet nu au nici mijloacele şi nici responsabilitatea de a preveni 
situaţiile de abuz şi exploatare a copiilor în mediul virtual. Responsabilităţile furnizorilor de 
acces la internt sunt mai degrabă legate de aspectele tehnice ale accesului la internet. În 
ultimii doi ani aceşti furnizori au devenit mai interesaţi de a promova mesaje în vederea 
creşterii siguranţei online, fie promovând campanii ale organizaţiilor neguvernamentale, fie 
dezvoltând un mesaj propriu. Deschiderea furnizorilor către astfel de colaborări există 
deoarece  aceştia simt că răspund unei nevoi reale de informare a publicului.   
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În ceea ce priveşte traficul de copii, o modalitate de a se interveni este prin intermediul liniei 
telefonice de tip tel-verde al Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane. Prin 
intermediul acestei linii telefonice se pot solicita informaţii care să ajute la luarea unei decizii 
sau se pot sesiza situaţii în care există suspiciunea de trafic de persoane sau de exploatare. Se 
întâmplă frecvent ca persoane care au primit oferte de muncă şi vor să fie sigure că nu sunt o 
capcancă să sune şi să ceară sfaturi şi detalii despre firma respectivă. De asemenea, Agenţia 
Naţională Împotriva Traficului de Persoane realizează campanii de conştientizare în rândul 
elevilor cu privire la riscurile traficului. Deşi mesajele campaniilor nu privesc prevenirea 
traficului utilizând noile tehnologii de comunicare, discuţiile purtate cu elevii ating şi acest 
subiect şi stârnesc un interes ridicat din partea elevilor.  
 
Intervenţiile viitoare pentru prevenirea traficului şi exploatării copiilor prin intermediul noilor 
tehnologii ar trebui să se concentreze pe informare şi educare. Grupul ţintă principal care ar 
trebui informat şi educat sunt copiii şi tinerii, deoarece în ultimă instanţă aceştia sunt cei care 
iau decizii atunci când se află în spaţiul virtual. Copiii ar trebui să înveţe reguli elementare de 
navigare pe internet de la vârste cât mai mici. Aşa cum copiii învaţă reguli de bază de 
interacţiune cu persoane străine sau de comportament în spaţiul public, la fel ar trebui 
abordată şi problema spaţiului virtual.   
 
Sintetizând, campaniile de informare trebuie dezvoltate pentru următoarele grupuri ţintă: 

- Copiii – Informaţiile cu privire la spaţiul virtual pot ajunge la copii direct, prin 
campanii adresate acestora sau prin reţelele de adulţi în care se află aceştia: părinţi sau 
profesori. De asemenea, informaţiile pot fi transmise prin intermediul mass-mediei sau 
site-urilor utilizate în mod frecvent de copii. O altă modalitate eficientă de a transmite 
informaţii este cea prin intermediul altor copii instruiţi (peer-to-peer).  
Mesajele transmise copiilor nu trebuie să stârnească sentimente de teamă faţă de 
navigarea pe internet ci să le dezvolte abilităţi de a recunoaşte situaţii periculoase şi de 
a lua decizii potrivite în astfel de situaţii.  
 

- Părinţii – ar trebui cel puţin sensibilizaţi cu privire la riscurile pe care le poate prezenta 
internetul. Chiar dacă pentru unii dintre părinţi nu va fi posibilă asimilarea de 
cunoştinţe avansate legate de internet, aceştia trebuie să ştie să stabilească împreună cu 
copiii reguli de utilizare a internetului.   
În cazul părinţilor cu copii de vârste mai mici aceştia pot fi informaţi cu privire la 
programele ce permit monitorizarea accesului la internet al copiilor. 
 

- Profesorii de informatică sau profesorii diriginţi ar trebui să-şi dezvolte abilităţile de a 
da sfaturi şi informaţii concrete şi corecte cu privire la riscurile internetului atât 
elevilor cât şi părinţii. Şcoala este considerată a fi singura capabilă în acest moment de 
a juca un rol în educarea părinţilor prin organizarea de şedinţe cu părinţii centrate pe 
această temă. 

 
 
Pe termen lung, siguranţa online ar trebui inclusă ca subiect detaliat în curricula şcolară 
obligatorie încă din primele clase de gimnaziu. 
 
La nivel instituţional, ar trebui stabilite parteneriate pe termen lung cu furnizorii de acces la 
internet sau de telefonie mobilă care pot disemina materiale informative direct consumatorilor 
care achiziţionează astfel de servicii.  
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Problematica siguranţei online şi a utilizării noilor tehnologii în traficul şi exploatarea copiilor 
ar trebui analizată periodic. Spaţiul virtual este unul extraordinar de dinamic, astfel încât este 
de aşteptat ca abordările şi metodele de recrutare să se schimbe şi să se adapteze permanent. O 
soluţie ar fi crearea unui mecanism naţional de semnalare a situaţiilor de abuz ce apar online 
şi promovarea acestuia în rândul părinţilor, copiilor şi tinerilor. Astfel ar putea fi colectate 
informaţii în timp real şi implementate rapid soluţii concrete. 
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