ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
AGENŢIA NAŢIONALĂ ÎMPOTRIVA TRAFICULUI DE PERSOANE

VICTIMELE TRAFICULUI DE PERSOANE - 2018

1

Analiza datelor obţinute în urma documentării activităţii infracţionale a membrilor grupărilor de
trafic de persoane, respectiv detalierea particularităţilor cauzelor de trafic, a profilului victimelor şi autorilor
acestui tip de infracţionalitate, indică tendinţe și practici similare cu cele care au operat în anii anteriori1:
 România păstrează caracterul pregnant de ţară sursă a traficului de fiinţe umane
 Se păstrează zonele de impact ale activității infracționale de trafic de persoane, deja consacrate:
Germania, Italia, Spania, Marea Britanie
 Orientarea grupărilor infracționale spre exploatarea sexuală a victimelor, în plan intern, fiind
preferate victimele minore, mai ușor de recrutat și exploatat (traficul intern se menține la
aproximativ 50% din totalul cauzelor de trafic investigate)
 Evoluția către infracțiunea de proxenetism, victimele fiind racolate în scopul practicării de bună
voie a prostituției, atât în țară cât și în străinătate, de obicei sub paravanul ofertelor, adresate
clienților, prin intermediul internetului, pentru servicii de masaj sau escortă, în state unde
prostituția este legală/tolerată/reglementată
 Se păstrează formele clasice de exploatare a victimelor - exploatarea sexuală, exploatarea prin
muncă, constrângerea la săvârșirea de infracțiuni ”mărunte” și obligarea la practicarea
cerșetoriei, cu respectarea clasamentului modurilor de exploatare din anii precedenţi, respectiv
exploatarea sexuală pe primul loc (peste 80% din dosarele înregistrate în anul 2018), urmată
de exploatarea prin muncă şi obligarea la practicarea cerşetoriei; de altfel, tendinţele surprinse
la nivel european în ceea ce priveşte exploatarea sexuală ca scop principal al traficului de
persoane se regăsesc şi în România.
 În anul 2018, profilul traficantului nu a suferit schimbări față de anii anteriori, astfel că aceștia
sunt cetățeni români de ambele sexe, cu vârste variate, unii cunoscuți cu antecedente penale
pe trafic de persoane ori alte fapte penale. Ponderea cetățenilor străini investigați în dosarele de
trafic de persoane este de sub 1%.
Traficul intern rămâne preponderent, o proporţie semnificativă din victime, cu precădere minore,
fiind exploatate pe teritoriul României (244)2.
Primele zece județe sursă (cele în care victimele își aveau domiciliul/ rezidența la data
înregistrării în MNIR) în care își au domiciliul/ rezidența cele mai multe dintre victimele înregistrate au
fost, în 2018: Bacău, Dolj, Galati, Călărași, Vrancea, Prahova, Constanța, Sibiu, Bihor și București (între
3,6% - 6,4% din totalul victimelor). Nouă ditre cele zece județe de proveniență (Dolj, Bacău, București,
Galati, Vrancea, Constanța, Călărași, Prahova și Bihor) ocupă primele locuri și în clasamentul județelor
în care victimele au fost recrutate (3,8% - 7,7%), aceleași județele fiind și cele în care victimele au fost
exploatate, în traficul intern. Această realitate statistică indică o concentrare geografică a activității
infracționale, dar și o rată crescută de vulnerabilitate victimală, în rândul populației aflate în condiții de
risc.
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Vulnerabilitate și risc
Mecanismele de identificare a victimelor exploatate în țară se află într-o mult mai mare măsură
sub controlul ”actorilor” naționali, prin comparație cu dificultățile semnificative care apar în identificarea,
dar mai ales în referirea transnațională a victimelor, cetățeni români, de către autorități sau organizații
din țările de destinație. Aici, oportunitățile autorităților naționale de a interveni în identificare și referire
sunt cel puțin imitate de modalitățile prin care unele țări de destinație cooperează cu autoritățile române.
Recrutarea pentru trafic speculează vulnerabilitățile persoanei, întreg contextul de viață al
acesteia. Persoanele din mediul rural sunt mai degrabă vulnerabile la anunțurile în presa scrisă privind
locuri de muncă, în timp ce persoanele din mediul urban sunt mai degrabă vulnerabile la recrutarea pe
internet și anunțuri cu locuri de muncă în mediul on-line.
În cazul copiilor victime, constatăm: insuficientă supraveghere, îndrumare și control parental,
relații de comunicare și atașament disfuncționale, între mamă și fiică, dorința de independență financiară
a copiilor, influența negativă a unui anturaj nepotrivit.

Victime înregistrate în MNIR, în anul 2018: 4973
Gen:

363 feminin (73%)
134 masculin (27%)
Vârstă: minori: 212 (42,7%), din care
adulti: 285 (57,3%) din care

30 masculin (6,04%)
182 feminin (36,62%)
104 masculin (20,93%)
181 feminin (36,42%)

Mediul de provenienţă:
268 – rural (53,9%)
211 – urban (42,5%)
18 – capitală (3,6%)
Mod de exploatare:
335 – exploatare sexuală (67,4%)
100 – exploatare prin muncă (20,1%)
26 – cerşetorie (5,2%)
27 - tentativă (5,4%)
Destinaţia exploatării - primele 5 țări:
244 – ROMÂNIA (212 sexuală, 17 tentativă, 8 muncă, 3 cerșetorie, 3 furturi, 1 alte situații) - 44,4%
114 – UK (66 muncă, 42 sexuală, 4 tentativa, 2 furturi) - 20,8%
51 – GERMANIA (32 sexuală, 13 muncă, 2 cerșetorie, 2 furturi, 2 tentativă) - 9,3%
43 – ITALIA (16 sexuală, 5 cerșetorie, 2 muncă) - 7,8%
22 – SPANIA (15 sexuală, 4 cerșetorie, 2 muncă, 1 tentativă) - 4%
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