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Traficul de persoane este o problemă globală care afectează milioane de oameni din 

întreaga lume. Este o formă de exploatare și încălcare a drepturilor omului care implică comerțul 

ilegal, transportul și vânzarea de ființe umane în diverse scopuri, inclusiv munca forțată, 

exploatarea sexuală și prelevarea de organe.  

Astfel în anul 2022, au fost identificate și notificate sistemului românesc anti-trafic 500 

victime ale traficului de persoane, această valoare măsurând atât dimensiunea traficului intern cât 

și a celui internațional ale cărui victime au fost cetățeni români. În 2022 se păstrează tendința 

descendentă a numărului victimelor observată încă din anul anterior. 

 

 

Prevenirea și combaterea traficului de persoane, activitățile specifice de depistare a 

grupărilor de criminalitate organizată cu activitate infracțională pe această linie, de detectare, 

identificare, eliberare și protecție a victimelor acestei infracțiuni, rămâne o prioritate constantă a 

autorităților publice și private responsabile. Traficului de persoane și exploatarii de orice fel îi cad 

pradă persoane cu particularități specifice sexului și vârstei. Dacă persoanele adulte de gen 

masculin sunt exploatate în domeniul agriculturii și al construcțiilor, iar cele minore de gen 

masculin prin obligarea la cerșetorie sau exploatare sexuală, persoanele de gen feminin, care au și 

o frecvență ridicată în populația totală a victimelor identificate, sunt exploatate cu predilecție prin 

multiplele forme asociate obligării la exploatare sexuală. 
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Victimele traficului de persoane și exploatării de orice fel sunt persoane vulnerabile, care 

cad pradă prin diverse moduri traficanților.  

Din datele colectate se observă că interesul infracțional din ultimii ani este orientat mai 

degrabă către exploatarea femeilor, în sfera prostituției și pornografiei, datele statistice naționale 

oferind o pondere de 80% din victimele identificate ca fiind de gen feminin. 

Populația minorilor exploatați prin diferite forme a scăzut în acest an ajungând la 53,2% 

din totalul victimelor identificate comparativ cu anul anterior, când populația minorilor a 

înregistrat un procent de 56% din totalul victimelor.  

 

Distribuția pe gen și vârstă a victimelor identificate în anul 2022 
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Recrutarea și exploatarea victimelor traficului de persoane 

 

Recrutarea victimelor traficului de persoane are loc preponderent prin abordarea victimelor 

în mod direct, traficantul adaptându-și astfel “oferta” de trafic la vulnerabilitățile particulare ale 

persoanelor, utilizând după caz, metoda loverboy sau oferind promisiuni false pentru obținerea 

unui loc de muncă, călătorie, căsătorie de conveniență. 

Metoda loverboy și abordarea victimelor prin intermediul internetului, a rețelelor de 

socializare sunt utilizate din ce în ce  mai frecvent ca tehnici și instrumente pentru contactul inițial 

și ulterior manipularea viitoarelor victime. La primul contact, cele mai multe victime cunoșteau 

identitatea celui care le aborda (74 % din victime au fost recrutate de către persoane aflate în cercul 

de cunoștințe, prieteni, vecini sau chiar rude) în timp ce numai 22 % dintre victime au fost recrutate 

de către persoane necunoscute.  
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Exploatarea sexuală a victimelor identificate și înregistrate în sistemul românesc anti-trafic, 

cetățeni români traficați intern sau extern precum și cetățeni străini traficați intern este de departe 

cea mai recunoscută și depistată, 68% dintre victime fiind astfel exploatate, inclusiv prin 

pornografie infantilă sau pornografie prin sisteme informatice. 

Noile instrumente de monitorizare și evaluare a situației victimelor traficului de persoane ne permit 

să observăm și să afirmăm că rețelele sociale contribuie la o creștere a vulnerabilității la trafic, 

pentru cel puțin o proporție de 21% dintre victime existând asocierea internetului și a rețelelor 

sociale în recrutarea pentru trafic.  

 

 

Principalele destinații pentru traficul de persoane originare din România în anul 2022 sunt: 

Germania, Regatul Unit al Marii Britani și Irandei de Nord, Italia, Austria și Franța (a se vedea 

tabelul de mai jos): 
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MOD SUCCINT DE EXPLOATARE

Alte situații Tentativă Cerșetorie Muncă Sexuală



 

 

 

 

 

 
 

# 32 de victime au suferit mai multe forme de exploatare 

# 47 persoane traficate în mai multe destinații dintre care 33 victime traficate în 2 destinații, 10 victime în 3 

destinații, 2 victime, 2 victime în 5 destinații, 1 victimă în 4 destinații, 1 victimă în 7 destinații. 

 

 

Țara 

Mod succint de exploatare 

Total sexuală muncă cerșetorie tentativă alte situații 

 Romania  221 21 31 17 1 291 

Germania  37 15 0 5 1 56 

UK  25 12 0 2 1 38 

Italia  31 0 1 1 0 33 

Franța  7 8 5 0 0 20 

Austria  16 1 4 0 0 21 

Elveția  12 0 0 0 0 12 

Spania  9 1 1 1 0 12 

Irlanda  7 2 1 1 0 11 

Belgia  9 2 0 0 0 11 

Nu se cunoaște   - - - - 11 

Țările de Jos  9 0 0 0 0 9 

Ungaria  0 9 0 0 0 9 

 Grecia  1 0 6 1 0 8 

 Danemarca  2 2 0 1 0 5 

 Portugalia  0 3 0 0 0 3 

  Suedia  2 0 1 0 0 3 

 Norvegia  1 0 1 1 0 3 

 Polonia  2 0 0 0 0 2 

 Cipru  0 0 0 0 2 2 

 Slovenia  1 0 0 0 0 1 

Total  342 73 53 28 2 500 



 

Principalele județe de proveniență pentru victimele traficului de persoane identificate în 

2022 au fost Dolj, Bacău, Galați, Constanța, București și Iași. 

 

În anul 2022, abuzurile suferite de victime au fost preponderent de natură emoțională, fizică 

sau sexuală. De remarcat faptul că 301 victime (din totalul de 500 identificate) au suferit mai multe 

forme de abuz astfel: 100 victime au suferit 2 forme de abuz; 101 victime au suferit 3 forme de 

abuz, 29 victime au suferit 4 forme de abuz, 15 victime au suferit 5 forme de abuz și 6 victime au 

suferit 6 forme de abuz (a se vedea graficul). 
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CONCLUZII 

 

Prezentăm mai jos o serie de concluzii descriptive bazate pe datele colectate prin 

intermediul SIMEV, concluziile analitice și explicative ale fenomenului traficului de persoane și 

ale populației victimelor traficului de persoane fiind de resortul analizelor dedicate unor perioade 

mai îndelungate de timp:  

- în perioada supusă atenției se constatată o scădere a numărului de victime raportate și 

înregistrate în SIMEV în conformitate cu prevederile Mecanismului Național de Identificare și 

Referire; 

 - observăm, în continuare, ponderea crescută a victimelor exploatate sexual precum și 

menținerea unui profil al victimelor: gen feminin, nivel redus de educație, vârstă scăzută, 

proveniență din familii dezorganizate, monoporentale sau de plasament; 

 - se menține distribuția geografică eterogenă a victimelor în funcție de județele de 

proveniență;  

- traficul intern rămâne principala destinație a victimelor traficului de persoane, în 

special pentru victimele minore care sunt exploatate sexual; 

 -nu sunt înregistrate noi destinații externe ale traficului de persoane provenit din România, 

victimele fiind exploatate în continuare în statele-destinații tradiționale precum Marea 

Britanie, Germania, Italia și altele; 

 - este de așteptat ca atât efectele post-pandemiei, conflictul armat din Ucraina cât și 

criza energetică mondială, să conducă la vulnerabilizarea cu predilecție a anumitor categorii de 

persoane și astfel să producă modificări ale dinamicii traficului de persoane în perioada 

următoare; 

 - în același timp, vulnerabilitatea crescută a copiilor proveniți din familii dezorganizate 

sau cu un nivel socio-economic extrem de scăzut, a persoanelor refugiate din Ucraina, în special 

a femeilor, poate conduce la exploatarea acestora de către traficanți, în special în spațiul intern 

și cu precădere prin exploatare sexuală și pornografie;  


