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ASPECTE GENERALE PRIVIND FENOMENUL TRAFICULUI DE PERSOANE
În ultimul deceniu traficul de fiinţe umane, ca şi corupţia, economia subterană sau
fraudele financiare, a înregistrat la nivel mondial proporţii inimaginabile şi inacceptabile
pentru societatea noastră, devenind o problemă majoră atât la nivel naţional cât şi
internaţional, reprezentând una dintre cele mai extinse forme de manifestare ale criminalităţii.
Având forme de manifestare care ţin de crima organizată (traficul de droguri, traficul
de arme, terorismul etc.), traficul de fiinţe umane poate crea vulnerabilităţi ce ţin de
stabilitatea economico-socială a statelor, chiar pacea şi securitatea acestora, prin tulburarea
echilibrului demografic, etnic, cultural, prin incapacitatea mecanismelor de protecţie socială
sau de sănătate publică, prin depăşirea capacităţii de absorbţie a pieţei legale a muncii şi,
implicit, prin bulversarea raportului de forţe dintre structurile de control a legalităţii şi ordinii
publice şi partea din populaţie canalizată spre activităţi infracţionale 1 .
Fenomenul traficului de fiinţe umane nu reprezintă o problematică nouă a panaceului
criminalităţii, el a grevat istoria omenirii de mai multe milenii.
Astfel, sclavia, în forme noi sau mai vechi, ca şi practicile similare sclaviei, continuă
să existe în alte state ale lumii, totul derulându-se sub evantaiul crimei organizate. De
asemenea, dezvoltarea mijloacelor de comunicaţie şi dezechilibrele economice mondiale au
internaţionalizat traficul.
Mai întâi a existat traficul de albi, apoi traficul din Sud spre Nord, iar acum traficul de
fiinţe umane din regiunile mai defavorizate spre regiunile mai prospere (în special spre
Europa Occidentală), indiferent de localizarea geografică. În condiţiile dinamicii
contradictorii a proceselor şi fenomenelor social-politice ce au loc în Europa de Est (zona
Balcanilor) a apărut şi s-a dezvoltat ca fenomen subteran de dimensiuni globale, traficul de
fiinţe umane 2 ( în special de femei şi tinere fete, chiar dacă bărbaţii se numără şi ei în mod
considerabil printre victime).
Această evoluţie nu ar fi fost posibilă fără dezvoltarea reţelelor specifice care, în ceea
ce priveşte exploatarea sexuală, răspundea unei necesităţi. Clienţii constituie pilonii veritabili
ai sistemului de prostituţie. Clientul, cumpărătorul masculin de pe piaţa de prostituţie, rămâne
în cea mai mare parte anonim sau invizibil, jucând un rol important în materie de trafic.
Traficul cu fiinţe umane este un fenomen care răspunde unei cereri precise din partea
“clienţilor”, ale căror comportamente urmăresc îndeaproape evoluţia societăţilor europene. În
consecinţă, se pare că aceşti clienţi ai comerţului sexual joacă un rol determinant, traficanţii
străduindu-se, mai presus de toate, să răspundă “cererii”.
Motivele care duc la cumpărarea de sex sunt diverse: curiozitatea, variaţia sexuală şi
comoditatea, problemele de contact şi singurătatea, problemele din viaţa de cuplu, banii 3 , etc.
Traficul de fiinţe umane trebuie privit din mai multe puncte de vedere, astfel:
 Ca şi problemă morală –traficul de femei şi copii este văzut ca
un fenomen care însoţeşte păcatul prostituţiei, aşa cum a fost formulat în preambulul
Convenţiei din 1949 4 . Dintotdeauna, societatea blamează femeile care practică prostituţia,

1 Kartusch A. (2001), Reference Guide for Anti-Trafficking Legislative Rewiew with Particular Emphasis on South Eastern Europe, Warsaw: OSCE
2 Kartusch A. (2001), Reference Guide for Anti-Trafficking Legislative Rewiew with Particular Emphasis on South Eastern Europe, Warsaw: OSCE
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Uneori oamenii foarte bogaţi, dar cu deficienţe educaţionale, consideră că îşi pot permite să cumpere alţi
„oameni” care să presteze pentru ei orice servicii, inclusiv sexuale. Acestea cuvenindu-li-se doar pentru că
dispun de sume mari de bani.
4
Convenţia pentru reprimarea traficului cu fiinţe umane şi a exploatării prostituirii semenilor” – aprobată de
Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite, la 2 decembrie 1949, pe care, la 21 martie 1950, a deschis-o
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dar nu şi clienţii. Impactul pe care îl au atitudinea societăţii şi legile actuale, în România, în
special, este invariabil o combinaţie între izolare, stigmatizare, marginalizare şi o creştere a
vulnerabilităţii faţă de violenţă.
 Dintr-o perspectivă socio-umană, traficul de persoane reprezintă o
gravă acuzaţie adusă societăţii. Fenomenul se află într-o continuă expansiune şi, chiar dacă se
înregistrează uneori cifre descrescătoare, acestea nu reflectă o tendinţă, ci doar un succes de
moment al programelor de combatere iniţiate de autorităţi, după care, traficanţii găsesc noi
modalităţi de acţiune, deoarece
piaţa-ţintă rămâne. În condiţiile unui progres fără precedent al cunoaşterii ştiinţifice şi al
aplicaţiilor tehnologice, inclusiv în domeniul ştiinţelor psihologice, devine din ce în ce mai
îngrijorătoare incapacitatea unor largi segmente ale societăţii de a depăşi o educaţie şi o
mentalitate primitivă, prin care fiinţa umană este considerată şi tratată ca o marfă. Persoanele
traficate sunt dezumanizate treptat, fiindu-le lezate sentimentele cele mai profunde, trauma
suferită mar- cându-le întreaga evoluţie viitoare. Din perspectiva implicaţiilor sociale,
datorită creşterii alarmante din ultimii ani, traficul de persoane devine un fenomen naţional şi
transnaţional, fiind favorizat de procesul general al globalizării şi de utilizarea tehnologiilor
moderne.
 Ca şi problemă a sănătăţii publice 5 , victimele traficului sunt supuse
privaţiunilor fizice (somn, hrană, lumină, necesităţi de bază) abuzurilor sexuale, refuzându-lise îngrijirea medicală atunci când au nevoie ori impunându-li-se utilizarea drogurilor, toate
acestea având consecinţe deosebit de grave atât asupra sănătăţii personale cât şi asupra
sănătăţii publice.
 Ca şi formă a criminalităţii ce poate pune în pericol ordinea publică, dar şi
siguranţa naţională - traficul este definit ca o problemă a legilor criminale şi a sistemului
criminal de justiţie.
Legile penale sunt folosite în anumite ţări, precum România, împotriva prostituatelor,
traficanţilor, dar nu şi împotriva clienţilor.
Finalitatea infracţiunii de trafic periclitează şi sănătatea publică, datorită bolilor cu
transmitere sexuală la care sunt expuse atât victimele cât şi clienţii lor.
De asemenea, reprezintă o problemă de migraţie pentru că traficul de persoane
presupune o trecere (ilegală sau legală) a frontierei.
Deoarece acest gen de infracţiuni se împleteşte deseori cu alte forme grave de
criminalitate - precum traficul de droguri, spălarea de bani, terorismul, traficul de arme –
indirect periclitează şi siguranţa statului.
Traficul de fiinţe umane, componentă a crimei organizate transnaţionale.
În Raportul susţinut în faţa Adunării Generale a O.N.U. intitulat „A More Secure
World: Our Shared Responsibility” (2004), Kofi Annan a susţinit ideea că diverse tipuri de
ameniţări devin din ce în ce mai vizibile, identificând alături de terorism, alte cinci clase
interrelaţionate cărora omenirea trebuie să le acorde o atenţie deosebită în deceniile ce
urmează: 1.războaiele între state, violenţa dintre state, inclusiv războaiele civile; 2. abuzurile
asupra drepturilor omului; 3. sărăcia, bolile infecţioase, degradarea mediului; 4. armele
nucleare, radiologice, chimice şi biologice; 5. criminalitatea internaţională.
Traficul organizat nu are loc într-o izolare ermetică. Odată înfiinţate, reţelele de trafic
se diversifică rapid şi dezvoltă relaţii reciproc avantajoase cu organizaţiile criminale existente
care operează în alte sfere, cum ar fi terorismul, traficul de droguri şi arme. Scopul
fundamental al acestora este, fără îndoială, obţinerea de profituri cât mai mari. Căderea
prin semnare şi aderare. România a ratificat-o prin Decretul nr. 482 din 10 dec 1954, publicat în Buletinul
Oficial nr. 46/1954.
5
A se vedea Anexa nr. 1
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"Cortinei de Fier" a deschis noi oportunităţi de profit pentru organizaţiile criminale, prin
angajarea acestora în traficul de oameni - activitate ce se extinde de la contrabanda cu
emigranţi ilegali până la racolarea şi furnizarea de femei din ţările est-europene filierelor de
prostituţie din ţările occidentale.
La nivelul grupurilor criminale organizate 6 care au un interes financiar pe pieţele
sexului şi ale muncii existente, se constată o violenţă crescută, deoarece scoaterea sau
introducerea victimelor traficate pe pieţele ilegale ale sexului şi muncii provoacă, uneori,
adevărate „războaie ale teritoriilor” întrucât traficanţii se confruntă cu elemente infracţionale
locale pentru a avea controlul asupra acestor forme profitabile de exploatare umană. Acesta
este îndeosebi cazul traficului pentru exploatarea sexuală, deoarece mizele financiare
implicate sunt foarte mari. Pieţele sexului pe care se găsesc victimele traficului sunt parţial
controlate de infractori locali care acţionează în cooperare cu grupuri importante de traficanţi
care pot furniza femei.
IGPR prin Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane (ANITP) coordonează,
evaluează şi monitorizează la nivel naţional aplicarea politicilor în domeniul traficului de
persoane de către instituţiile publice, precum şi a celor din domeniul protecţiei şi asistenţei
acordate victimelor acestuia.
Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin IGPR - ANITP, cu sprijinul altor
ministere, realizeazã şi menţine în actualitate baza de date privind fenomenul traficului de
persoane, monitorizeazã şi evalueaza periodic acest fenomen realizează studii privind cauzele
şi evoluţia traficului de persoane la nivel naţional, pe care le prezintã instituţiilor interesate şi
Grupului Interministerial. De asemenea, organizeazã culegerea de date şi informaţii în
legatura cu fenomenul traficului de persoane, verificarea, prelucrarea şi stocarea acestora.

DOMENIUL LEGISLATIV
Principalele acte normative naţionale în domeniul traficului de persoane:
Traficul de persoane constituie o violare a drepturilor omului şi o atingere adusă
demnităţii şi integrităţii fiinţei umane, aşa cum se afirmă în toate documentele internaţionale
în materie, inclusiv în textul recent al Convenţiei Consiliului Europei, semnate la Varşovia, la
16 mai 2005. România a adoptat gradual, alături de alte state ale lumii şi, în speţă, ale Uniunii
Europene, un ansamblu de măsuri legislative destinate construcţiei, consolidării şi
eficientizării continue a dispozitivului naţional, în contextul consolidării cooperării
internaţionale, în scopul prevenirii şi combaterii acestui fenomen.
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Grupările criminale transnaţionale sunt definite ca fiind grupări sau organizaţii predispuse la crimă, structurate
ierarhic sau într-un sistem complex de relaţii personale care, printr-un set strict de sancţiuni interne, pot întări
aceste structuri; dispuse să folosească violenţa, intimidarea şi corupţia pentru obţinerea de profituri şi pentru a
controla teritorii, oameni şi pieţe; care, pentru a-şi mări averile şi pentru a se infiltra în economiile legale, sunt
gata să-şi "spele" procedeele ilicite; capabile să se extindă în noi activităţi, care anterior erau "curate", şi peste
frontierele naţionale; deschise la cooperarea cu alte structuri criminale sau de presiune care au obiective
similare; capabile să se infiltreze în instituţiile guvernamentale, în vămi, poliţie, justiţie şi chiar în parlamentele
naţionale; a se vedea art.2 din Convenţia de la Palermo.
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Toate naţiunile mileniului III consideră persoana valoarea socială cea mai importantă
pentru societatea modernă. Astfel, pentru Uniunea Europeană respectarea drepturilor omului
reprezintă o condiţie fundamentală a apartenenţei la aceasta. Nu întâmplător, între criteriile de
aderare ale României la Uniunea Europeană, stabilite la Copenhaga, încă din anul 1993,
primul este cel care are în vedere existenţa, în statul candidat, a unor instituţii stabile care să
garanteze democraţia, statul de drept, drepturile omului. Chiar în primul articol, Constituţia
României, consacră printre valorile supreme demnitatea umană, drepturile şi libertăţile
cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane şi dreptatea.

Lupta împotriva acestui fenomen are ca referinţă responsabilităţile ce decurg din :
 Strategia Naţionă împotriva traficului de persoane pentru perioada 2006 2010
 Planul Naţional de Acţiune 2008 - 2010 pentru implementarea Strategiei
naţionale împotriva traficului de persoane 2006 - 2010
- document care prezintă informaţii generale relevante, definirea
problemei şi principalele domenii de acţiune şi obiective strategice în domeniul
traficului de persoane. Obiectivele strategice sunt prezentate detaliat, subordonând
obiective specifice, activităţi, responsabili şi parteneri, surse de finanţare, termen
de realizare, monitorizare şi evaluare - indicatori de evaluare;


Legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane,
cu modificările şi completările ulterioare;Prin Legea privind prevenirea şi
combaterea traficului de persoane s-au incriminat formele pe care le poate
îmbrăca traficul de persoane, s-a creat cadrul juridic pentru utilizarea tehnicilor
moderne de investigaţie, necesare descoperirii acestor fapte, s-au introdus norme
pentru protecţia şi asistenţa victimelor traficului, a familiilor acestora, precum şi a
martorilor.



Hotărârea Guvernului nr. 299/2003 pentru aprobarea Regulamentului de
aplicare a dispoziţiilor Legii 678/2001 privind prevenirea şi combaterea
traficului de persoane;



Legea nr.39/ 2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate;



Legea 211/ 2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor
infracţiunilor care, transpune prevederile următoarelor instrumente
comunitare:
-Decizia Cadru a Consiliului European 2001/220/JHA privind poziţia
victimelor în procedura penală. Această Decizie , având la bază titlul VI din
Tratatul asupra Uniunii Europene, permite victimelor infracţiunilor să solicite
daune de la făptuitor în cursul procedurilor penale
-Directiva Consiliului 2004/80/EC din 20 aprilie 2004 privind compensarea
victimelor infracţiunilor
-Convenţia europeană privind compensarea victimelor infracţiunilor violente
(Strasbourg, 24 noiembrie 1983)
-Recomandarea Consiliului Europei nr. R(85)11 privind poziţia victimei în
cadrul dreptului penal şi al procedurii penale.
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-Comunicarea Comisiei Europene “Victimele infracţiunilor în Uniunea
Europeană – Reflecţii privind standarde şi acţiune” (14 iulie 1999)
-Cartea verde “Compensarea victimelor infracţiunilor” a Comisiei Europene
(28 septembrie 2001).


Ordonanţa de Urgenţă nr. 20/ 11.03. 2009 pentru modificarea art. 13 alin.
(2) si (3) din Ordonanta de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor.

Principalele acte normative internaţionale:
 Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale
organizate şi cele două protocoale ale sale adoptate la New York la 15
noiembrie 2000, ratificată de România prin Legea nr. 565/2002
 Convenţia Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe
umane, adoptată la 3 mai 2005, ratificată de România prin Legea nr.
300/2006

DOMENIUL PREVENIRII TRAFICULUI DE PERSOANE
IGPR – ANITP a desfăşurat campanii de prevenire a traficului de persoane care, au fost
orientate pentru eliminarea sau reducerea numărului de victime minori ale traficului de
persoane, dar şi pentru reducerea victimelor exploatate sexual şi prin muncă forţată.
Campaniile implementate la nivel naţional, au avut ca parteneri diverse instituţii publice,
ONG-uri cu activitate în domeniu au fost:
 „Fereşte-te de ocazii „PERFECTE” cu locuri de muncă „PERFECTE”,
 „Lăsaţi copilăria copiilor”
 „Traficul de persoane există!...Decide AZI..Nu MÂINE!”
 „Banii tăi îi îmbogăţesc pe traficanţi... Banii tăi ucid suflete!”
 “Ziua Europeană de luptă Împotriva Traficului de Persoane”
 „Tu contezi, nu promisiunile!”
 ”Traficul de persoane poate fi un meci cu miză foarte mare…chiar viaţa ta!”
Toate materialele promoţionale create cu ocazia implementării acestor campanii
naţionale, distribuite prin intermediul Centrelor Regionale ANITP, dar şi prin ajutorul
partenerilor instituţionali. O aproximare a numărului de persoane expuse mesajelor
campaniilor de prevenire a traficului de persoane şi de sensibilizare a opiniei publice a fost,
ca exemplu la nivelul anului 2008, de aprox. 700 000 de persoane
De asemenea, la nivel regional şi/sau local prin intermediul Centrelor Regionale ANITP
au fost implementate campanile naţionale dar au fost dezvoltate şi campanii locale prin
colaborări cu autorităţile locale şi ONG-uri locale; campanile locale sau regionale au fost
dezvoltate pentru a se adresa specificul zonei şi a trendurilor locale ale fenomenului traficului
de persoane. Astfel, putem menţiona:
-campania locală realizată cu colaborarea IPJ Bacău, „Caravana Implicării”
-campania locală implementată cu colaborarea PSC Bacău „Alege pentru binele tău”
-campaniile locale din Ploieşti realizate şi implementate cu sprijinul „Centrului de
prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane – ARCA”, „Aceasta este realitatea! Ţi se
poate întâmpla şi ţie!”şi campania ,, Noi pentru noi”
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În cadrul acestor campanii un număr de 50 de dezbateri publice şi mese rotunde au fost
organizate pe tema traficului de persoane cu toate domeniile conexe acesteia.
Serviciul Help-Line, care este una din principalele metode atât de identificare a
posibilelor victime ale traficului de persoane dar şi de prevenire a fenomenului este
operaţional de la 1 august 2007, la numărul gratuit TEL-VERDE 0800 800 678, unde se
poate apela gratuit, pentru:
 obţinerea de informaţii ce pot contribui la reducerea vulnerabilităţii la trafic, privind
călătoria în străinătate în scopul muncii şi evitarea anumitor situaţii neclare care ar
putea duce la trafic;
 solicitarea de asistenţă din partea familiilor, rudelor sau persoanelor apropiate în cazul
în care aceştia presupun că fie un membru al familiei, fie o cunoştinţă este în situaţie
de risc de a fi sau a fost traficată;
 informarea victimelor traficului privind drepturile prevăzute de lege şi serviciile
specializate existente.
I.G.P.R. va continua să îşi dezvolte strategia de prevenire a traficului de persoane prin
iniţierea şi implementarea campaniilor naţionale centrate pe prevenirea primară a victimizării
în vederea conştientizării opiniei publice asupra fenomenului traficului de persoane şi asupra
consecinţelor acestuia în vederea reducerii dimensiunilor acestui fenomen şi înlăturarea
efectelor negative pe care acesta le are asupra cetăţenilor şi asupra societăţii, în general.
Activitatea de prevenire este, alături de combaterea şi asistenţa victimelor, o
dimensiune importantă a luptei împotriva traficului de persoane.
Creşterea gradului de conştientizare a opiniei publice se poate realiza prin informare
şi sensibilizare cu privire la fenomenul traficului de fiinţe umane, deoarece orice strategie de
luptă împotriva acestui flagel se bazează atât pe corecta înţelegere a fenomenului, cât şi pe
motivaţia clară de a împiedica acest fenomen.
Conştiinţa publică trebuie educată în sensul schimbării percepţiei şi atitudinii sociale
faţă de fenomenul psiho-social şi economic (cu implicaţii majore din punct de vedere al
veniturilor pe care le obţin organizaţiile criminale) al traficului de persoane.
Ca fapt de mentalitate colectivă, percepţia unui asemenea fenomen şi, în egală
măsură, schimbările pro-sociale de susţinere a eforturilor autorităţilor pot fi asimilate de
opinia publică prin demersuri integrate de prevenire primară, secundară şi terţiară (aceasta
din urmă fiind echivalentă cu intervenţia post-victimizare).

DOMENIUL COMBATERII TRAFICULUI DE PERSOANE
Integrarea României în Uniunea Europeană, a constituit o etapă importantă în
dezvoltarea tuturor structurilor Poliţiei Române, sub toate aspectele, inclusiv în sfera
combaterii criminalităţii organizate, aducând cu sine, modificări de substanţă, în toate
domeniile.
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În derularea acestui proces, pentru asigurarea compatibilităţii structurilor de
combatere a crimei organizate din România cu cele existente in Uniunea Europeană, un
accent deosebit s-a pus pe reorganizarea Inspectoratului General al Poliţiei Române.
În contextul în care Inspectoratul General al Poliţiei Române apreciază şi
tratează în consecinţă, ca prioritară activitatea de combatere a infracţiunilor de trafic de
persoane prin înfiinţarea şi operaţionalizarea în cadrul Direcţiei de Combatere a
Criminalităţii Organizate a Serviciului de Combatere a Traficului de Persoane, s-a realizat
schimbarea structurală a unităţii specializate în combaterea traficului de persoane, în
scopul dinamizării şi eficientizării acţiunilor de combatere a acestui gen de
infracţionalitate.
Priorităţile Serviciului de Combatere a Traficului de Persoane şi implicit cele ale
Inspectoratului General al Poliţiei Române, au fost şi continuă să fie, cele de cooperare
pro-activă cu toate structurile naţionale şi internaţionale implicate în combaterea
fenomenului infracţionalităţii organizate, abordând cu prioritate fenomenul traficului de
persoane.
Întrucât acest tip de infracţionalitate constituie o încălcare gravă a drepturilor
omului, această structură este implicată activ în combaterea activităţilor de trafic
contribuind la readucerea situaţiei in limitele normalităţii, prin acţiuni şi măsuri concrete,
realizate în strânsă cooperare cu partenerii interni şi externi angajaţi în lupta antitrafic.
Statul român asigură pregătirea specialiştilor în combaterea traficului de persoane
prin includerea temelor de profil în programele de studiu ale unităţilor de formare şi
specializare (Academia de Poliţie, etc) a personalului MAI. Prin organizarea de cursuri
de specialitate şi seminarii de pregătire, formatorii din cadrul Direcţiei de Combatere a
Criminalităţii Organizate asigură pregătire de specialitate celorlalte structuri din cadrul
IGPR.
Cercetarea cazurilor de trafic de persoane se efectueazã de ofiţeri anume
desemnaţi, specializaţi în audierea victimelor traficului. Audierea femeilor victime ale
traficului de persoane se realizeazã, de regula, de ofiţeri femei.
Prin structurile specializate ale Ministerului Administraţiei şi Internelor se asigură
la toate punctele de trecere a frontierei de stat a României, personal special instruit pentru
identificarea şi preluarea victimelor, în vederea îndrumãrii acestora cãtre instituţiile
specializate.
IGPR asigură la cerere, pe teritoriul României protecţia fizica a persoanelor victime
ale traficului, care sunt pãrţi în procesul penal atât conform prevederilor codului de procedură
penală cât şi a din Legii nr. 682/2002 (privind protecţia martorilor) prin Oficiul Naţional
pentru Protecţia Martorilor (ONPM), structură specializată în cadrul poliţiei române.
Ministerul Administraţiei şi Internelor prin structurile sale specializate organizeazã
cursuri de formare şi specializare a personalului propriu implicat în cercetarea cazurilor de
trafic de persoane şi în audierea victimelor traficului cât şi în colaborare cu Parchetul de pe
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - DIICOT, judecători şi reprezentanţi ai ONG.
În plus, anual, se organizează Conferinţa Naţională a Poliţiştilor Antitrafic, la care
participă reprezentanţi ai tuturor agenţiilor de aplicare a legii în domeniul traficului de
persoane precum şi ofiţerii de legătură acreditaţi în România. Această întâlnire se
organizează cu sprijinul FBI şi al ambasadei SUA, ONG-urilor şi al altor instituţii, având ca
scop analiza modalităţilor de gestionare a problemelor identificate, legate de fenomenul
traficului de persoane şi mai ales, de combaterea acestuia.
Cu sprijinul organismelor multinaţionale create în acest scop, forţele de poliţie trebuie
să fie ajutate şi încurajate să coopereze şi să îşi coordoneze eforturile anti-trafic.
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România este implicată, alături de organizaţii precum Europol, Interpol, Eurojust,
Frontex sau Centrul SECI, în eforturile de combatere a criminalităţii transfrontaliere şi de
limitare a efectelor negative generate de traficul de persoane, migranţi sau minori, traficul de
droguri, arme sau materiale nucleare, beneficiind de sprijinul unei întregi reţele de ofiţeri de
legătură, români – aflaţi la posturi în state partenere - sau străini – acreditaţi în România.

DOMENIUL ASISTENŢEI ŞI PROTECŢIEI VICTIMELOR TRAFICULUI
DE PERSOANE
Ca urmare a intrării în vigoare a Ordinului nr. 335/29.10.2007 se implementează
“Mecanismul Naţional de Identificare şi Referire a Victimelor Traficului de Persoane”
prin care se urmăreşte adoptarea unui răspuns unitar şi coordonat, de către toate instituţiile şi
organizaţiile implicate în lupta anti-trafic, având ca scop îmbunătăţirea capacităţii de
identificare a victimelor traficului de persoane şi de asigurare a protecţiei şi asistenţei
acestora.
Prin Hotărârea de Guvern nr. 1238/10.10.2007 au fost adoptate şi „Standardele
naţionale specifice pentru serviciile specializate de asistenţã şi protecţie a victimelor
traficului de persoane”, care reprezintă ansamblul de norme pe baza cărora se desfăşoară
activitatea de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de persoane şi pe baza cărora sunt
evaluate activităţile furnizorilor de servicii şi calitatea serviciilor acordate de către aceştia
victimelor traficului de persoane.
În vederea implementării standardelor naţionale a fost elaborat “Ghidul metodologic”
cu scopul de a pune la dispoziţia instituţiilor şi organizaţiilor care furnizează servicii de
asistenţă şi protecţie victimelor traficului de persoane informaţii bazale, instrumente de lucru
şi proceduri de implementare, pentru oferirea acestor servicii în conformitate cu indicatorii de
calitate enunţaţi în standardele naţionale specifice pentru serviciile specializate de asistenţã
şi protecţie a victimelor traficului de persoane.
IGPR -A.N.I.T.P. implementează Programul de coordonare a victimelor care depun
mărturie împotriva traficanţilor, program iniţiat în colaborare cu Ambasada SUA la
Bucureşti şi în parteneriat cu Ministerul Public – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de
Crimă Organizată şi Terorism, Inspectoratul General al Poliţiei Române - Direcţia de
Combatere a Criminalităţii Organizate, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră,
Inspectoratul General al Jadarmeriei şi Ministerul Justiţiei – Direcţia de Probaţiune, program
ce a beneficiat de suport logistic şi financiar din partea reprezentanţei diplomatice americane.
Acest program are ca scop:
 menţinerea contactului permanent cu victimele identificate şi referite spre asistenţă;
 oferirea de informaţii victimelor despre drepturile pe care le au şi serviciile de care
pot beneficia;
 informarea şi pregătirea victimei cu privire la aspectele cu care se poate confrunta pe
parcursul derulării procesului penal şi prezentarea în faţa instanţei.
IGPR- ANITP este parte în cadrul Proiectului pentru dezvoltarea unui Mecanism
Transnaţional de Referire a persoanelor traficate în Europa de Sud - Est (MTR - USAID),
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desfăşurat de Centrul Internaţional de Dezvoltare a Politicilor privind Migraţia (ICMPD 7 ) şi
finanţat de USAID 8 , a fost semnat, la data de 25 septembrie 2006 acordul de cooperare dintre
Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi ICMPD, în scopul definirii cadrului de
cooperare între părţi pentru implementarea mecanismului transnaţional de referire.
Beneficiarii proiectului sunt: Albania, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Croaţia,
Macedonia, Republica Moldova, Muntenegru, Serbia, România şi Kosovo sub rezoluţia ONU
1224.
Proiectul va fi finalizat în luna iunie 2009, când va fi publicat mecanismul transnaţional
de referire pentru persoanele traficate în Europa de Sud Est.
În continuarea acestei iniţiative, în 2008, Agenţia Naţională împotriva Traficului de
Persoane a semnat parteneriatul de cooperare cu Departamentul pentru Egalitatea de Şanse
(DES) - Consiliul de Miniştri (Italia), în cadrul noului proiect ICMPD (Dezvoltarea unui
Mecanism Transnaţional de Referire a persoanelor traficate între ţările de origine şi ţările
de destinaţie - MTR-UE), finanţat de Comisia Europeană şi implementat cu sprijinul DES.
Beneficiarii acestui proiect sunt: Albania, Bulgaria, Cehia, Italia, Macedonia,
Portugalia, România şi Ungaria. Finalitatea Ao va reprezenta publicarea mecanismului
transnaţional de referire a persoanelor traficate între ţările de origine şi ţările de destinaţie.
Participarea ANITP la dezvoltarea mecanismului transnaţional de referire a înlesnit
elaborarea “Mecanismului Naţional de Identificare şi Referire a Victimelor Traficului de
Persoane”.
Guvernul României a alocat resurse financiare importante în bugetul Poliţiei Române, în
acest fel asigurându-se resursele financiare , în valoare de 1.350.000 lei necesare oferirii serviciilor
directe de asistenţă de către O.N.G.-uri, prin Programul de Interes Naţional în anul 2009.

SITUAŢIA TRAFICULUI DE FEMEI ÎN ROMÂNIA
1. Dinamica fenomenului traficului de persoane în anul 2008
comparativ cu perioada anterioară
Analiza evoluţiei fenomenului în perioada 2007 - 2008, indică existenţa 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 ţările în care acestea au fost
exploatate.
Astfel, numărul total al victimelor identificate în anul 2008 este 1.240, mai mic cu
30% decât cel corespunzător perioadei similare a anului anterior, respectiv 1.780, înscriinduse pe acelaşi trend descendent început în anul 2006 (Figura 1).

7
8

International Centre for Migration Policy Development - http://www.icmpd.org/
United States Agency for International Development (USAID) - http://www.usaid.gov/
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Dinamica numărului de victime
în perioada 2004 - 2008
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Figura 1. Evoluţia numerică a victimelor identificate în perioada 2004 – 2008

Comparativ cu anul 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, 51%, respectiv 626 victime, sunt bărbaţi
(comparativ cu 46% în 2007 şi 23% din 2006).

Distribuţia victimelor traficului de persoane în
funcţie de gen - 2008
bărbaţi
51%

femei
49%

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

Implicit, procentul victimelor de sex feminin a scăzut sensibil de la 77% în anul 2006,
la 54% pentru anul 2007, pentru ca în anul 2008 să reprezinte numai 49%.
Acest fapt se corelează cu creşterea numărului de victime exploatate prin muncă
forţată, unde majoritatea persoanelor traficate este reprezentată de bărbaţi, respectiv 78%.
Femeile reprezintă, în schimb, totalitatea victimelor exploatate sexual.
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Distribuţia victimelor traficului în funcţie de sex şi vârstă
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Figura 3. Distribuţia victimelor identificate în anul 2008, în funcţie de grupa de vârstă.

Datorită particularităţilor formelor de exploatare a persoanelor traficate,
victimele de gen feminin sunt, în medie, mai tinere decât cele de sex masculin: numai
26% dintre femeile victime aveau peste 25 ani la momentul traficării, în timp ce pentru
victimele bărbaţi procentajul corespunzător este 59%.

Distribuţia victimelor traficului în funcţie de nivelul de instruire 2008
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Figura 4. Distribuţia numerică a victimelor identificate în anul 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 4) Astfel, 32% dintre acestea au studii
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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.

2. Particularităţile traficului de femei
La fel ca în anii precedenţi, şi în anul 2008 femeile au continuat să fie vulnerabile în
special la exploatarea sexuală (63% dintre ele fiind traficate în acest scop, în scădere totuşi
faţă de 2007 - 75%), totuşi ponderea celor care au fost traficate pentru muncă forţată a crescut
(de la 17% în 2007, la 26% în 2008), majoritatea fiind exploatate în agricultură (în Spania,
Grecia, Cehia, Germania, Italia).
Vulnerabilitatea cea mai mare o au femeile din categoria de vârstă 18-25 de ani, 47%
dintre victimele traficului fiind din această categorie. Alături de victimele minore (27%), 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.
Comparativ cu victimele de sex masculin, o pondere mult mai mare dintre
victimele femei provin din mediul urban (45% comparativ cu 34%), totuşi mediul rural
reprezintă principala sursă de recrutare a victimelor din această categorie.
Majoritatea victimelor femei au fost racolate de către persoane cunoscute, mai
ales cunoştinţe/prieteni (265, reprezentând 43% din total) dar şi de către vecini, rude sau
chiar partenerul de viaţă (95 victime - 16%), 11 victime (1%) de către proxenet şi numai 40%
(244) fiind recrutate de către necunoscuţi.

Distribuţia victimelor femei în funcţie de vârstă şi
modalitatea de exploatare
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Figura 5. Distribuţia victimelor femei identificate în anul 2008, în funcţie de categoria de vârstă şi modalitatea
de exploatare

În ceea ce priveşte ţările de destinaţie în care au fost exploatate victimele de gen
feminin, pe primele locuri se situează România - trafic intern, Spania, Italia (exploatare
sexuală) şi Spania Grecia, Italia şi Cehia pentru exploatare prin muncă.
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3. Exploatarea sexuală – modalitatea predilectă de exploatare a
femeilor
Comparativ cu anul 2007, când victimele traficate în scopul exploatării sexuale
reprezentau 41% din totalul victimelor identificate, anul acesta atât numărul cât şi ponderea
lor s-au redus semnificativ (386 victime, respectiv 31%), scăderea fiind de aproape 50%.
Dintre acestea, 36% au fost exploatate în cluburi (137 victime), mai ales în Spania şi
România, 34% în stradă (133 victime), cele mai multe în Italia, 20% în locuinţe (76
victime), mai ales în România, 7% în bordeluri (25 victime), în Grecia şi Marea Britanie, iar
20 victime au fost exploatate sexual în hoteluri (5%), majoritatea din România.
Profilul victimelor exploatate sexual în scopuri comerciale este următorul:
 sex feminin (100%)
 preponderent adulte (65%), dar pot fi şi minore (35%)
 vârsta între 14 şi 25 de ani (90%)
 nivel de educaţie scăzut (58% au cel mult studii gimnaziale)
 mediul de provenienţă atât urban (52%), cât şi rural (48%)
 necăsătorite (81%)
 se cunoaşteau anterior cu recrutorul (72%).
Ca şi în anii precendenţi, se remarcă acelaşi model de recrutare a tinerelor în scopul
exploatării sexuale, prin promisiuni false venite din partea unor cunoscuţi sau prieteni (52%),
dar şi din partea altor persoane apropiate, ca vecini (28 victime), rude (18 victime) şi chiar
soţi/parteneri de viaţă (21 victime).
Chiar dacă majoritatea lor au un nivel scăzut de instruire, totuşi 37% dintre victime au
absolvit una sau mai multe clase de liceu, ceea ce indică impactul pe care îl are perspectiva
(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 (36), Iaşi
(30), Botoşani (29), Galaţi (20), Constanţa, Dolj, Buzău (17), Argeş (14), Bucureşti (13),
Braşov (12).
Marea majoritate a victimelor (75%) au fost exploatate în trei ţări: România (108
victime), Spania (95 victime) şi Italia (87 victime).(Figura 6)
Distribuţia victimelor exploatării sexuale
în funcţie de ţara de destinaţie (2008)
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Figura 6. Distribuţia victimelor exploatate sexual, în funcţie de ţara de destinaţie
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În afara celor trei destinaţii principale, anul acesta au mai fost identificate victime
traficate în scopul exploatării sexuale în Marea Britanie (19 victime), Germania (17 victime),
Grecia (16 victime), Olanda (12 victime), Austria (9 victime), Turcia (6), Irlanda, Portugalia,
Suedia (5), Elveţia, Franţa (4) şi Belgia, Polonia, Danemarca, Macedonia şi Cehia (1
victimă).
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 anul 2008, victimele exploatate intern în scopuri sexuale reprezintă cu 11
procente mai puţin ca în 2007 (69%, faţă de 80% în 2007), pe fondul intensificării traficului
pentru muncă forţată în celelalte ţări, în acest an, România ocupă 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, 50% 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
scopuri sexuale cu victime sub 18 ani a avut loc în România .
Specificul traficului intern:





Marea majoritate a victimelor sunt de sex feminin (79%)
Marea majoritate sunt minori: 93 (59%)
Dintre minori, marea majoritate sunt în categoria 14 -17 ani (90%) *
Modalitatea principală de exploatare este cea sexuală: 108 victime (69%), toate de
gen feminin.
 Majoritatea victimelor traficului intern au un nivel redus de instruire: 69% au cel
mult studii gimnaziale
 55% dintre victimele traficului provin din mediul rural.

Distribuţia victimelor traficului intern în funcţie de sex şi vârstă (2008)
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Figura 7. Distribuţia victimelor traficate intern identificate în anul 2008, în funcţie de sex şi grupa de vârstă
.
*

Cazurile de minori sub 14 ani identificaţi au fost exploataţi în cerşetorie sau obligaţi la comiterea de
furturi (excepţie: 4 minore între 10-13 ani, exploatate în scopuri sexuale).
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România este departe de a reprezenta doar o ţară de origine în fenomenul 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 ce priveşte victimele
cetăţeni români.
Chiar dacă numai 1/8 victime sunt traficate intern, chiar dacă numai ¼ din
exploatările sexuale au loc în România, fenomenul este mult mai concentrat în sensul unei
anumite categorii de victime (minore – 14 -17 ani) şi a unui anumit tip de exploatare (cea
sexuală).
Aşa cum a fost prezentat până în prezent, în documentele periodice elaborate de către
A.N.I.T.P. s-a desprins concluzia, în sensul existenţei unei tendinţe de reducere a
fenomenului traficului de persoane, rezultat posibil datorită unei colaborări interinstituţionale
între partenerii cu atribuţii în acest domeniu şi, în special, cu instituţiile de aplicare a legii şi
organizaţiile neguvernamentale.

DOMENIUL IMPLEMENTĂRII PROIECTELOR INTERNAŢIONALE
În anul 2008 ANITP a continuat politica de atragere a fondurilor europene, cu
următoarele rezultate:
1. Proiectul PHARE 2006-018-147.05.01, „Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale a
agenţiilor implicate în prevenirea traficului de persoane în conformitate cu standardele
europene şi cele mai bune practici actuale”
Contractul de investiţii, în valoare de 132,714 euro, va fi implementat pe o perioadă
de patru luni, începând cu decembrie 2008. În cadrul acestei componente, vor fi achiziţionate
echipamente şi software pentru dotarea Centrului de Cercetare şi Informare Publică al ANITP
cu infrastructura necesară pentru a fi în măsură să realizeze cu operativitate rapoarte şi studii
cu privire la evoluţia fenomenului traficului de persoane, precum şi pentru a produce
materiale necesare implementării campaniilor de prevenire. De asemenea, vor fi dotate cu
echipamente şi Centrele Regionale ANITP.
2. Tot în anul 2008 a fost înaintată spre aprobare fişa de proiect cu titlul Întărirea
capacităţii autorităţilor juridice în instrumentarea şi investigarea cazurilor de trafic de
persoane, în cadrul Facilităţii de Tranziţie Anvelopa Nealocată. Scopul proiectului a fost de a
întări capacitatea MAI şi a structurilor sale în vederea scăderii numărului de victime ale
traficului şi creşterii numărului condamnărilor.
Astfel, au fost instruiţi 230 de reprezentanţi ai poliţiei (de proximitate, rurală, rutieră
şi jandarmerie, reprezenţi ANITP) şi 50 de procurori.
3. În cadrul proiectului “Creşterea implicării autorităţilor locale în lupta împotriva
traficului de persoane”, aprobat în cadrul exerciţiului de finanţare MATRA PREACCESSION PROGRAMME 2007 şi implementat în partenereriat cu Ministerul Muncii,
Familiei şi Egalităţii de Şanse, Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Agenţia Naţională
de Poliţie Olanda, pentru 9 judeţe pilot (Arad, Bihor, Dolj, Giurgiu, Braşov, Covasna,
Constanţa, Galaţi şi Botoşani) şi Bucureşti au fost organizate două seminarii, cu tema
Elaborarea unor planuri de acţiune locale, pe baza Planului Naţional de Actiune împotriva
Traficului de Persoane 2008 – 2010. şi pregătirea partenerilor judeţeni pentru elaborarea unui
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4. În anul 2008 a fost semnat contractul între Comisia Europeană şi ANITP pentru
implementarea proiectului „Reducerea numărului de victime din România şi Bulgaria
traficate în Spania şi Italia”, în cadrul Programului Prevenirea şi combaterea
criminalităţii.
Proiectul este implementat în parteneriat cu: Comisia Generală pentru Combaterea
Traficului de Persoane - Bulgaria, Departamentul pentru Drepturi şi Egalitate de Şanse Italia, Poliţia din Spania şi Centrul pentru Trafic de Persoane din Marea Britanie.
Politicile publice ale guvernelor, instituţiilor de aplicare a legii, societatea civilă au
promovat şi dezvoltat, în ultimii ani, un ansamblu de demersuri în câmpul social, pentru
„scoaterea din obscuritate” a acestui fenomen de criminalitate organizată. În continuarea
acestei logici, pentru eficientizarea luptei împotriva traficului de persoane este important ca
să se păstreze problema traficului în fruntea listei de priorităţi a guvernelor şi administraţiei
publice.

DOMENIUL COOPERĂRII INTERNAŢIONALE
În cursul anului 2008, având în vedere faptul că infracţiunile de trafic de persoane au
fost săvârşite atât pe teritoriul României, cât şi al altor state, s-a cooperat atât prin intermediul
cererilor de comisie rogatorie, cât şi prin ofiţerii de legătură români desemnaţi de statul
român să-şi desfăşoare activitatea în principalele ţări de destinaţie, prin ofiţerii de legătură
străini la Bucureşti, prin EUROPOL, INTERPOL, Centrul Regional SECI, sau în mod direct
cu ofiţerii de caz.
A fost intensificată cooperarea cu principalele state de destinaţie pentru victimele
traficului de persoane de origine română, în vederea reducerii numărului persoanelor traficate
în aceste ţări, dar şi a garantării asistenţei acordate acestora. S-a continuat cooperarea cu
statele de origine pentru victimele traficului, în vederea transferului de bune practici în
domeniu, precum şi cu principalele organizaţii internaţionale de profil: Biroul Naţiunilor
Unite pentru Droguri şi Criminalitate, Centrul Internaţional pentru Dezvoltarea de Politici în
domeniul Migraţiei, Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa, Organizaţia
Internaţională pentru Migraţie şi Organizaţia de Cooperare Economică la Marea Neagră.
În cursul anului 2008, a fost intensificată cooperarea cu principalele state de
destinaţie pentru victimele traficului de persoane de origine română, în vederea reducerii
numărului persoanelor traficate în aceste ţări şi a garantării asistenţei acordate acestora, cu
statele de origine a victimelor traficului de persoane, cât şi cu principalele organizaţii
internaţionale care activează în domeniu. Ca o recunoaştere a eforturilor Agenţiei în
domeniul traficului de persoane, Consiliul Europei a ales prin votul Comitetului Părţilor un
reprezentant al României în „Grupul de Experţi privind Acţiunea împotriva Traficului de
Persoane” (GRETA).
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Urmare a publicării în iunie 2008 a Raportului anual privind situaţia traficului de
persoane, elaborat de Departamentul de Stat al SUA, ţara noastră şi-a asumat
recomandările prezentate în acest document şi a adoptat măsurile necesare pentru îndeplinirea
acestora, continuând activităţile pe linia combaterii traficului de persoane în vederea unui
răspuns ferm şi eficient al instituţiilor statului împotriva acestui flagel.
Atât Convenţia Consiliului Europei în domeniu, cât şi proiectul de Decizie cadru al
Uniunii Europene, prevăd o serie de completări şi modificări suplimentare reglementărilor
internaţionale anterioare, ce trebuie transpuse în legislaţia internă.
În acest sens, Statele Membre trebuie să transpună în practică aceste reglementări, în
termenele prevăzute explicit. Ex. Instituţia Raportorului Naţional, măsuri pentru descurajarea
cererii serviciilor sexuale, prevederea în dreptul intern a a unui termen de recuperare şi
reflecţie de cel puţin 30 de zile pentru victimele traficului.
România a transpus deja mare parte din aceste recomandări şi dispoziţii în legislaţia
internă, având un sistem legislativ şi instituţional modern în domeniul prevenirii şi combaterii
traficului de persoane, în spiritul tendinţelor la nivel european, instituţii şi departamente
specializate, iar personalul acestora este pregătit la un nivel superior. De aceea, putem aprecia
că România a făcut în ultimii ani progrese importante în domeniul prevenirii şi combaterii
traficului de persoane, şi nu mai putem vorbi de o „problemă”, ci de faptul că România prin
instituţiile statului cu atribuţii în domeniu a rezolvat multe dintre aspectele negative ale
acestui segment al criminalităţii organizate semnalate în trecut, în prezent fiind în poziţia în
care poate oferi expertiză şi bune practici şi altor parteneri europeni.
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