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INTRODUCERE 
 

 

Traficul de persoane constituie o încălcare a drepturilor omului şi o atingere 

adusă demnităţii şi integrităţii fiinţei umane, o ameninţare a securităţii 

individului şi a valorilor sociale şi morale. Acest tip de infracţionalitate afectează 

în mod direct persoana, prin impactul pe care îl are asupra unuia dintre 

drepturile individuale fundamentale, libertatea individuală, societatea suportând, 

în acelaşi timp, influenţe negative generate de amplificarea fenomenului 

corupţiei, a faptelor antisociale şi violente, crearea unor mecanisme criminale 

care obţin profituri substanţiale din acest tip de activitate afectând stabilitatea 

economică şi securitatea regională.  

 

Deşi se află pe agendele internaţionale încă din anul 2000, traficul de persoane, ca 

fenomen infracţional şi social, rămâne în continuare o realitate ce necesită un 

efort susţinut şi continuu din partea organismelor internaţionale, a fiecărui stat 

în parte, dar şi a întregii societăţi. Conştientizarea efectelor negative, a impactului 

distrugător pe care îl are acest flagel asupra copiilor, tinerilor, femeilor, 

persoanelor cu handicap şi asupra altor categorii sociale vulnerabile devine o 

cerinţă fundamentală a demersului instituţional în statul de drept modern. 

Dimensiuni puţin vizibile şi acceptate în ultimii ani devin realităţi în contextul 

unei globalizări accentuate, a libertăţii de mişcare, a eliminării frontierelor 

interne, a liberalizării pieţei muncii, apariţiei unor noi reglementări în domeniul 

transplantului de organe, a legalizării activităţilor sexual-comerciale în anumite 

state. Creşterea cererii de servicii sexuale, de forţă de muncă ieftină, 

preocuparea/interesul crescut al mediului de afaceri/producție pentru obținerea 

de profit cu investiţii și costuri minime, reprezintă tot atâţia factori care 

influenţează în mod direct intensificarea activităţii reţelelor de trafic de persoane. 

Actualitatea economică şi socială pe parcursul ultimilor ani şi criza economică ce 

a afectat statele europene au determinat creşterea vulnerabilităţii la trafic a 

anumitor grupuri sociale. 

 

Anii 2009 şi 2010 au fost caracterizaţi pe plan european printr-o activitate 

extrem de intensă a factorilor de decizie, prin iniţiative de modernizare a 

actualului cadru legislativ, prin organizarea unor conferinţe ministeriale de 
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impact. Aceste inițiative s-au materializat prin adoptarea Directivei 36/2011. În 

vederea susţinerii îndeplinirii obligaţiilor ce îi revin României în calitate de Stat 

Membru în materie de luptă împotriva traficului de persoane, anul 2013 a 

reprezentat finalizarea procesului de transpunere în legislaţia naţională a 

Directivei 2011/36 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane şi 

protejarea victimelor acestuia, precum şi de înlocuire a Deciziei – cadru 

2002/629/JAI a Consiliului. Demersul comun al tuturor insituțiilor de resort 

pentru adaptarea legislaţiei naţionale la prevederile acestui act normativ 

european s-au finalizat în luna aprilie 2013, la termenul solicitat de Comisia 

Europeană, România numărându-se între primele 7 state care au reușit să 

transpună Directiva.   

 

Anul 2013 a reprezentat şi primul an de implementare a noii Strategii naţionale 

în domeniu. Demersurile realizate au fost orientate în două direcţii:  

 Îndeplinirea responsabilităților asumate prin Planul naţional de acţiune 

2012-2014. 

 Monitorizarea implementării Strategiei naţionale şi a atingerii 

obiectivelor. 

 

Dincolo de reuşitele şi punctele slabe ale autorităţilor române în prevenirea şi 

combaterea traficului de persoane, precum şi în domeniul asistenţei victimelor, 

traficul de persoane continuă să existe în forma unui fenomen social şi 

infracţional, în interiorul unei ecuaţii de tip cerere-ofertă. România a fost, şi în 

anul 2013, în principal o ţară de origine pentru victimele traficului de persoane, 

într-o condiţie de vulnerabilitate crescută a unor segmente de populaţie în 

căutare de oportunităţi mai bune de viață. În aceeaşi măsură, ţările europene au 

continuat să păstreze statutul de ţări de destinaţie pentru cetăţeni români atraşi 

în situaţii de trafic şi exploatare. Cererea venită din partea consumatorilor de 

servicii sexuale, a angajatorilor care au căutat forţă de muncă ieftină şi 

„contractualizată” în afara sau la limita condiţiilor legale, au încurajat alimentarea 

„pieţei” din unele ţări europene cu victime sigure, vulnerabilizate de condiţii de 

viaţă rudimentare ori de atitudini şi judecăţi care i-au pus pe oameni în situaţii 

extrem de riscante, implicate de variate conjuncturi de trafic şi exploatare a 

competenţelor şi aptitudinilor lor, mai mult sau mai puţin calificate (exploatare 

prin muncă forţată, oferirea de servicii sexuale, cerşetorie, obligarea la comiterea 

furturilor, etc.). 
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Concluzionând, fără a avea pretenţii de exhaustivitate, raportul încearcă să ofere 

celor interesaţi o perspectivă constatativă asupra principalelor particularități ale 

fenomenului traficului de persoane, în anul 2013, integrând puncte de vedere şi 

concluzii documentate, formulate de actori sociali relevanţi, relative la domeniul 

prevenirii și combaterii traficului de persoane, precum și la cel al asistenței 

acordate victimelor. Raportul sumarizează și prezintă concluzii cu grad mai mare 

de generalitate și formulează, de asemenea, recomandări documentate care au în 

vedere repere pentru acțiuni viitoare, susceptibile să întărească criteriile de 

performanță în domeniu. 
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Secţiunea I 

TRAFICUL DE PERSOANE 

Analiza situațională a tendințelor 

1. Aspecte metodologice 

Raportul oferă instituţiilor şi organizaţiilor interesate, din țară şi din afara ţării, 

mediului academic, reprezentanţilor mediilor de informare publică, tuturor celor 

interesaţi, produsul colectării, prelucrării şi analizei transversale a datelor şi 

informaţiilor puse la dispoziția ANITP de către DIICOT, DCCO, MJ, MEN, 

MMFPSPV, CCPI, CSM, ANPDCA, IGI și MAE, completate cu datele şi informaţiile 

deţinute de către ANITP. Ansamblul acestor informaţii a fost tratat dintr-o 

perspectivă a complementarităţii interinstituţionale a resurselor umane, 

financiare, logistice, a celor din zona politicilor publice şi reglementărilor 

normative mobilizate în prevenire, combatere şi asistenţă1, a reuşitelor şi 

dificultăţilor contabilizate în anul 2013. 

 

Autorii Raportului și-au exprimat și în acest an interesul pentru a beneficia de 

contribuția societății civile, însă, până la data redactării, nu au fost primite 

materiale documentare cu privire la efortul acestora în domeniul prevenirii și 

combaterii traficului de persoane și al asistenței oferite victimelor. 

 

 

 Concepte tratate 

 

Victima identificată, în sensul prezentului raport, desemnează orice persoană 

fizică despre care există indicii că a fost supusă infracţiunilor privind traficul de 

persoane care a fost identificată în anul de raportare (indiferent de perioada în 

care a fost supusă exploatării).  

 

Victima traficată recent, în sensul prezentului raport, desemnează orice victimă 

identificată, în sensul celor expuse mai sus, dar a cărei experiență de exploatare a 

fost apropiată momentului raportării. Pentru acest raport, perioada de exploatare 

este anul 2013. 

 

                                                 
1
 A se citi „prevenirea şi combaterea traficului de persoane, precum şi asistenţa victimelor traficului de persoane”. 
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Pentru reliefarea celor spuse, următoarea formulă poate explicita în termeni 

matematici, întregul proces de raportare şi analiză a victimelor identificate 

respectiv traficate recent: 

Total victime identificate  în anul 2013= 

Victime traficate recent +Victime traficate în ani anteriori şi identificate în 

anul 2013 

 

 

2.Victime identificate în anul 2013 - analiză transversală și prospectivă 

 

 

Lista figurilor utilizate în cuprinsul documentului 
Figura 1 Dinamica victimizării - persoane identificate și traficate în perioada anilor 2008-2013 .................................. 7 
Figura 2 Piramida vârstelor ................................................................................................................................................ 8 
Figura 3 Distribuția victimelor în funcție de mediul de proveniență ................................................................................. 9 
Figura 4 Distribuția victimelor în funcție de ultima formă de învățământ absolvită. .................................................... 10 
Figura 5 Distribuția victimelor în funcție de condițiile în care au avut loc recrutările în trafic/promisiuni făcute 
victimelor ........................................................................................................................................................................... 11 
Figura 6 Distribuția victimelor în funcție de relația cu recrutorul .................................................................................. 12 
Figura 7 Distribuția victimelor identificate în 2013 în funcție de principala formă de exploatare ............................... 13 
Figura 8 Forme de exploatare sexuală. ............................................................................................................................. 15 
Figura 9 Formele de exploatare prin muncă .................................................................................................................... 16 
Figura 10 Distribuția pe gen și vârstă a victimelor identificate și traficate intern ......................................................... 18 
Figura 11 Harta țărilor de destinație pentru victimele identificate în 2013 ................................................................... 20 

 

Studiată dintr-o perspectivă sociologică, care are în vedere mai degrabă 

tendinţele de manifestare a dinamicii particularităţilor fenomenului traficului de 

persoane, decât estimările făcute de unele organizaţii internaţionale cu privire la 

posibila amplificare ce ar fi putut surveni ca urmare a efectelor crizei economico-

financiare, în anul 2013, această dinamică este comparabilă cu cea din anii 

anteriori. În consecinţă, ceea ce devine vizibil percepţiei empirice este mărimea 

scăzută a populației de victime identificate pe parcursul anului 2013 , de la 1041 

în anul anterior la 896 de victime identificate. 

 

În acest moment al analizei este mai puţin semnificativă tendinţa descrescătoare 

în ceea ce priveşte mărimea populaţiei de victime. Ceea ce propunem pentru a fi 

reţinut este, pe de o parte, o contrazicere validată statistic a aşteptărilor 

prognozate de către unele organizaţii internaţionale, iar pe de altă parte, dar, mai 

important, o descreştere numerică a persoanelor victimizate care face explicită, 

fără îndoială, măsura eforturilor autorităţilor şi organizaţiilor române, în întreg 
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contextul acţiunilor care urmăresc reprimarea traficului de persoane şi angajarea 

victimelor în normalizarea vieţii de după experienţele traumatice.   

 

Continuând analiza datelor, vom observa faptul că, în relație cu dimensiunea 

redusă a populației de victime și valorile înregistrate pe criterii de apartenenţă la 

gen, vârstă, educație, mediul de proveniență sau pentru alți indicatori măsurați 

de către autoritățile române sunt mai scăzute decât în anul anterior. 

 

Astfel, au fost identificate 577 victime de gen feminin (din care 278 minore), spre 

deosebire de 675 de victime de gen feminin, înregistrate în anul anterior. Riscul 

diminuat de victimizare, în rândul persoanelor de gen masculin, se menține și în 

acest an, fiind identificate 319 persoane de gen masculin (dintre care 22 minore), 

spre deosebire de 366, anul anterior.  

 

Cu titlu de exemplu, un alt indicator de apreciere a ratei victimizării, cel referitor 

la județele de proveniență a victimelor, arată că ierarhia elaborată în funcție de 

incidență suferă schimbări, în sensul în care județul Constanța este, în acest an, 

principalul județ sursă (71 victime aveau domiciliul pe raza acestui județ). Alte 

județe sursă, importante sub raport statistic, în acest an au fost: Mureș (69 

victime), Brașov (56 victime), Dolj (52 victime), Timiș și Călărași (câte 40 de 

victime). Chiar dacă nu ocupau exact aceeași poziție, județele sursă ale anului 

2013 au fost și printre principalele județe sursă ale anului anterior. Ponderea 

mediului rural de proveniență a înregistrat o creștere cu numai 3 procente, de la 

57% la 60% în acest an.  

 

Ponderea traficului intern înregistrează o tendință descendentă față de anul 

anterior, 38% fiind victimele traficate în județe precum Dolj, Brașov, Vrancea, 

București, Argeș, Bacău, Covasna, Bihor, Timiș, Iași și altele2. 

 

Au fost înregistrate 2 victime de cetățenie străină, o victimă fiind cetățean din 

Polonia și o alta din Republica Moldova.  

 

În continuare, dimensiunea exploatării victimelor de cetățenie română, în alte 

state, este una ridicată, majoritatea victimelor (62%) fiind traficate extern în 

                                                 
2
 Prezentarea exhaustivă a județelor care au înregistrat cel puțin o situație de exploatare în trafic intern ar fi generat o listă 

cu aproape toate unitățile administrative de acest tip ale României. 
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state precum Grecia, Germania, Italia, Spania, Turcia, Marea Britanie, Austria, 

Portugalia, Franța, Olanda și altele3. 

 

 
Figura 1 Dinamica victimizării - persoane identificate și traficate în perioada anilor 2008-2013 

 

Dimensiunea  statistică a mărimii populaţiei victimelor identificate ale traficului 

de persoane continuă ritmul de scădere înregistrat încă din 2011. Astfel, în 2013 

a fost identificat un număr total de 896 de victime ale traficului de persoane, 

femei și bărbați, numărul acestora fiind cu 14% mai mic față de anul anterior.  

 

Ca și în anii anteriori, majoritatea victimelor sunt de cetățenie română, traficate 

în special transnațional în state precum Grecia, Germania, Spania, Italia și altele. 

Femei și bărbați, adolescenți, tineri, vârstnici au fost manipulați, înșelați și 

exploatați de către rețele de criminalitate organizată, grupuri infracționale sau 

chiar de către traficanți care au acționat în afara unei rețele infracționale, în 

domenii economice cunoscute pentru muncă grea, munca la negru, în ilegalitate 

sau cu orice altă caracteristică care face posibilă perpetuarea exploatării 

persoanelor și îngreunează sau limitează accesul autorităților: agricultură, 

prostituție, construcții,  cerșetorie, furturi, munca la domiciliu.  

 

Vulnerabilitatea la exploatare este strâns legată de apartenența de gen 

(majoritatea victimelor sunt femei) și de alți indicatori socio-demografici, cum 

sunt vârsta (majoritatea semnificativă a victimelor au vârste cuprinse între 14-17 

respectiv 18-25 și 26-40 de ani) sau mediul de proveniență (o pondere 
                                                 
3
 S-a optat pentru menționarea în ordinea amplorii a statelor care au înregistrat ponderi ridicate privind victimele de 

cetățenie română identificate și traficate.  

1240
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626 606
554
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2008 2009 2010 2011 2012 2013

Victime identificare Victime traficate
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considerabilă a victimelor din mediul rural ), condiții exploatate de către 

infractori în recrutarea viitoarelor victime dar și care se constituie ca factori care 

condiţionează vulnerabilitatea crescută a victimizării. 
 

3. Vulnerabilități 

3.1.Vârstă și gen 

 
Figura 2 Piramida vârstelor 

 

Apartenența la gen este factorul care, în asociere cu alte variabile și situații 

specifice, contribuie la vulnerabilitatea și ulterior la recrutarea şi traficarea 

pentru anumite forme de exploatare în diverse domenii. Astfel, persoanele de gen 

feminin sunt cel mai des întâlnite în rândul victimelor exploatate sexual, în timp 

ce persoanele de gen masculin sunt explotate în domeniul agriculturii și 

construcțiilor. 

 

În cazul exploatării pentru muncă sunt întâlnite și victime femei în sectoarele 

muncii în agricultură, servitutea la domiciliu sau în domeniile serviciilor 

hoteliere.  
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Apartenența la genul feminin în relație cu vârsta cuprinsă între 14 și 25 de ani 

indică probabilitatea crescută de victimizare prin exploatare sexuală.  

 

3.2. Mediul de proveniență 

 

Din ce în ce mai multe victime provin din mediul rural, acesta contribuind din ce 

în ce mai mult la creșterea vulnerabilității la traficul de persoane, indiferent de 

gen sau vârstă. În acest an, se observă o asociere statistică între mediul de 

proveniență și apartenența la gen, chiar dacă această asociere este una 

scăzută/slabă.  Astfel, bărbații proveniți din mediul rural au avut o pondere de 

69% din totalul victimelor de gen masculin, spre deosebire de ponderea de 60% a 

femeilor victime provenite din mediul rural.  

 
Figura 3 Distribuția victimelor în funcție de mediul de proveniență 

 

Concluzie:  Victimele provin din ce în ce mai mult din mediul rural, situație în 

care există șanse, chiar dacă scăzute, ca acestea să fie în proporție mai ridicată de 

gen masculin. 

3.3. Nivel de educație  

 

Există o asociere scăzută statistică între  nivelul de educație al victimelor, genul și 

vârsta acestora,  sens în care victimele de gen feminin au un nivel de educație mai 

ridicat decât al victimelor de gen masculin, iar minorii au un nivel de educație 

mai ridicat decât al victimelor adulte, raportat la vârstă.  
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Figura 4 Distribuția victimelor în funcție de ultima formă de învățământ absolvită. 

 

Concluzie: Asocierea statistică a educației cu genul și vârsta victimelor sprijină 

ipoteza vulnerabilității mai ridicate în rândul populației adulte cu un nivel scăzut 

de educație. 

 

4. Recrutare 

 

Aproximativ 54% din victime au fost recrutate de către o cunoștință sau o 

persoană pe care victimele aleg să o numească „prieten” – este vorba, mai 

degrabă de o persoană cunoscută victimei, în care aceasta investeşte un tip de 

încredere condiţionată de promisiuni pentru un loc de muncă bine plătit. Dealtfel, 

informaţiile deţinute de către autorităţile române arată că recrutarea s-a făcut în 

procent de 95% în mod direct, fără intermediari. Cele mai multe victime au fost 

atrase prin intermediul promisiunilor unui loc de muncă în străinătate. 
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Figura 5 Distribuția victimelor în funcție de condițiile în care au avut loc recrutările în trafic/promisiuni făcute 

victimelor 

 

Mai departe, indicatorul care măsoară apropierea, respectiv relația socială 

existentă între viitoarele victime și recrutorul/traficantul victimelor nu prezintă 

modificări cantitative ale variabilelor descriptive. Cele mai multe victime sunt în 

continuare manipulate de către persoane din cercul de cunoștințe/prieteni. 

Majoritatea victimelor au fost recrutate de către persoane apropiate din punct de 

vedere social, cu care aveau o legătură de proximitate geografică (vecin), legătură 

de rudenie sau apartenența la același grup social de prieteni/cunoștințe. 
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Figura 6 Distribuția victimelor în funcție de relația cu recrutorul4 

 

5. Forme de exploatare 

 

Traficul de persoane în scopul exploatării sexuale este în continuare cea mai 

întâlnită formă de exploatare a victimelor identificate, exploatate atât pe 

teritoriul țării noastre cât și în afara țării. Astfel, numărul victimelor exploatate 

sexual, inclusiv al celor exploatate prin pornografie, s-a ridicat la 450 de victime. 

Ponderea victimelor exploatate sexual în acest an este de aproximativ 50%. 

Exploatarea în locuințe private, ce îngreunează accesul autorităților pentru 

depistarea și investigarea infracțiunii, precum și exploatarea la stradă, în cartiere 

sau zone promiscue ale orașelor, cunoscute pentru practicarea prostituției sunt 

cele mai întâlnite metode/practici de exploatare sexuală. 

 

Concluzie: Jumătate din victimele identificate în acest an au fost exploatate 

sexual, sau altfel spus, una din două victime identificate este exploatată sexual. 

                                                 
4
  Suma victimelor în funcție de relația acestora cu recrutorul este mai mare decât totalul raportat al victimelor 

identificate anual datorită cazurilor de retraficare 
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Figura 7 Distribuția victimelor identificate în 2013 în funcție de principala formă de exploatare 

 

5.1. Exploatarea sexuală 

 

Cele mai multe victime (309 victime) sunt exploatate în spații închise, private, cu 

acces dificil al autorităților. Această particularitate a exploatării sexuale face 

despistarea infracțiunii și identificarea victimelor foarte improbabilă, fapt ce 

conduce la petrecerea unui timp îndelungat a victimelor în trafic. Deși 69% dintre 

victimele traficate/identificate în 2013 au fost exploatate pentru oferirea de 

servicii sexuale, detectarea acestora a fost îngreunată de spațiile private sau 

subterane economiei legale în care exploatarea are loc. Identificarea poate avea 

loc cu sprijinul clienților, prin auto-identificare și reușita de a scăpa de influența 

traficanților sau în urma investigațiilor polițienești. În cazul exploatării pe stradă, 

în parcuri sau în alte zone publice, identificarea situației de trafic poate fi mai 

facilă, datorită vizibilității acesteia. Cu toate acestea, victimele sunt condiţionate, 

prin șantaj, constrângere sau alte forme de amenințare ce să spună odată 

abordate de către autorități, mint cu privire la vârsta lor sau la contextul de trafic 

şi exploatare, ori nu reușesc să se autoperceapă în condiţia de victimă a unei 

infracțiuni. Explicaţia adresează domeniul sănătăţii mentale. Izolate de familii, 

private de libertate şi de exerciţiul drepturilor legitime, cu deosebire a celor 

vitale (hrană, adăpost, acces la igienă personală), înfricoşate şi traumatizate, 

victimele dezvoltă tulburări psihologice cu grade semnificative de severitate 

clinică. Din nevoia de conservare a integrităţii mentale, multe dintre ele îşi fabrică 

realităţi false, în interiorul cărora normalizează situaţia dramatică pe care o 
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trăiesc, pentru a putea supravieţui, atribuindu-şi ipostaze imaginare: iubită a 

traficantului, participant voluntar în situaţia de exploatare, pe care o transformă 

într-o situaţie firească (ex. „banii se câştigă greu, prin muncă şi sacrificii”, „e mai 

bine cu el (n.a. - traficantul x), alţii sunt mult mai răi...”, etc.). 

 

Ponderea minorilor (fetelor) de 54% exploatate prin obligarea la servicii sexuale 

prezintă vulnerabilitatea ridicată a acestora la această formă particulară de trafic, 

intervențiile autorităților atât în domeniul combaterii cât și al prevenirii 

traficului de persoane trebuind a fi orientate în direcția identificării rapide și a 

diminuării riscurilor de trafic în rândul acestei categorii vulnerabile. 

 

Exploatarea în trafic intern, în cazul acestei forme de exploatare, a avut o pondere 

de aproximativ 54% din total, conform indicatorului statistic privind destinația 

victimelor. Acest rezultat statistic trebuie însă interpretat cu atenție, întrucât 

poate semnala atât orientarea criminalității din domeniul traficului de persoane 

spre exploatarea în trafic intern cât și ușurința identificării de către structurile de 

poliție a victimelor români exploatați intern spre deosebire de cazurile în care 

exploatarea are loc extern. În același timp, măsura mai ridicată a victimelor 

minori trebuie înțeleasă și prin prisma procesului de identificare și inițiere a 

actelor investigative în relație cu traficul de persoane care este mai facilă în 

cazurile cu victime minori. În cazurile în care victimele sunt adulte, evaluarea 

mijloacelor de constrângere utilizate de către infractori în comiterea infracțiunii 

de trafic de persoane este un proces de durată, complex.  

 

Alte state de destinație pentru exploatarea sexuală a femeilor, în ordinea amplorii 

înregistrate, au fost: Italia, Germania, Marea Britanie, Austria, Spania, Grecia, 

Franța, Polonia, Irlanda, Elveția, Olanda, Cehia, Norvegia, Belgia, Danemarca, 

Portugalia.  
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Figura 8 Forme de exploatare sexuală5. 

 

5.2.Exploatarea prin muncă 

 

Cele mai multe victime au fost și în acest an exploatate în agricultură, sector de 

servicii cunoscut pentru exploatarea persoanelor, în special în afara țării noastre. 

De cele mai multe ori, recrutarea acestora are loc ori prin anunțuri sau alte 

metode de răspândire a informației cu privire la locuri de muncă sezoniere, pe 

perioade determinate, în statele cu culturi de citrice sau plantații de 

fructe/legume, precum Grecia, Spania, Turcia și altele.  Condițiile de muncă în 

agricultură sunt extrem de dificile, solicitând 10-12 h de muncă zilnică, în aer 

liber, indiferent de condițiile meteorologice, fără a li se asigura victimelor 

condițiile minimale de securitate, hrană și adăpost.   

 

Munca în sectorul construcțiilor se corelează puternic cu genul masculin și cu 

vârsta persoanelor, situată între 26-40 de ani. Specificul acestui sector economic, 

condițiile grele de muncă, numărul mare de ore pe zi, nevoia de forță fizică 

determină orientarea traficanţilor spre anumite grupuri de victime (șomeri, 

bărbați aflați în căutarea unui loc de muncă, unici întreținători ai familiei, etc).  

 

Cele mai multe victime exploatate prin muncă au provenit din mediul rural, din 

județe precum Constanța, Mureș, Bacău, Galați, Timiș și altele. 

 

                                                 
5
 Datorită unei situații de retraficare, suma victimelor pe forme de exploatare sexuală este mai mare decât totalul raportat 
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Majoritatea victimelor exploatate prin muncă sunt adulte (93%), iar în cazul 

minorilor astfel exploatați, majoritatea au fost de gen masculin. 

 

Concluzie: Alternativele reduse de inserare pe piața muncii în mediul rural 

alături de ușurința acceptării unui serviciu în agricultură dezvoltă 

vulnerabilitatea crescută la traficul în scopul muncii forțate în rândul persoanelor 

provenite din mediul rural.   

 
Figura 9 Formele de exploatare prin muncă 

 

5.3. Alte forme de exploatare 

 

Susceptibilitatea de a fi exploatat și constrâns la efectuarea anumitor servicii cu 

scopul obținerii de profit se manifestă și în cazurile practicării cerșetoriei, 

furturilor sau pornografiei. În 2013, 38 de victime au fost obligate la practicarea 

cerșetoriei iar 11 victime au fost exploatate prin obligarea la pornografie  prin 

internet (on-line) sau pentru producerea de filme sau materiale pornografice 

ulterior distribuite și comercializate.  

 

În cazul obligării la cerșetorie nu se constată o vulnerabilitate specifică de gen, 

însă cele mai multe victime au un nivel de educație scăzut. Destinația traficului de 

persoane în scopul obligării la cerșetorie este cu preponderență cea externă, în 

state precum Olanda, Italia , Franța și altele. 

 

Obligarea la comiterea de furturi sau alte ilegalități nu cunoaște o amploare 

ridicată dacă măsurăm numărul victimelor traficate astfel. În 2013, 3 victime au 
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fost obligate la practicarea furturilor, exploatare care de cele mai multe ori se 

asociază și cu alte forme de exploatare, precum obligarea la cerșetorie sau chiar 

exploatarea sexuală. Asocierea acestor forme de exploatare este generată atât de 

specificul infracțional al grupului care controlează victimele, care pot opera în 

mai multe arii infracționale cât și de dorința acestora de a-și maximiza profiturile, 

subjugând victimele prin mai multe forme de exploatare. 

 

Datorită reacției prompte a autorităților de resort pentru 30 de persoane traficul 

s-a încheiat înainte de a fi exploatate, aceste cazuri fiind înregistrate ca tentative 

la infracțiunile de trafic de persoane. 

 

6. Destinația traficului de persoane 

 

În anul 2013 se observă o modificare în topul țărilor de destinație. Astfel, primele 

10 țări de destinație au fost Grecia cu 120 de victime, Germania cu 95 de victime, 

Italia cu 78, Spania 77 de victime, Turcia 39, Marea Britanie 35, Austria 24, 

Portugalia 22 și Franța și Olanda cu câte 17 victime. În anul anterior principala 

destinație a fost Italia cu 159 de victime. Totodată se observă o scădere a 

ponderii traficului intern de la 48% la 38%. 

 

6.1.Traficul intern 

 

Ponderea victimelor traficate intern din totalul victimelor identificate a cunoscut 

în acest an o scădere considerabilă de 10 procente, însă grupurile și mediile 

vulnerabile la trafic au aceleași caracterisici sociale. Majoritatea victimelor sunt 

minori de gen feminin ( a se vedea graficul de mai jos). 
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Figura 10 Distribuția pe gen și vârstă a victimelor identificate și traficate intern 

 

Majoritatea victimelor exploatate intern au fost obligate la practicarea 

prostituției, în special în locuințe private, însă și pe stradă, în hoteluri sau cluburi. 

Caracteristica predominantă a exploatării sexuale în trafic intern este cea a 

exploatării în locuințe private. Cele mai multe victime obligate la practicarea 

prostituției în locuințe private au avut ca destinație traficul intern (126 din 160), 

consecință a reglementărilor naționale în vigoare privind incriminarea 

prostituției.  

La fel ca și în anii anteriori, exploatarea prin muncă în trafic intern are loc în 

special prin obligarea persoanelor la munci agricole. De cele mai multe ori, aceste 

victime sunt persoane adulte, majoritatea de gen masculin. 

 

Cele mai multe victime traficate intern au avut vârsta cuprinsă între 14-17 ani, 

respectiv 18-25 de ani, acestea înregistrând o pondere de 80% din totalul 

victimelor identificate și traficate intern. 

 

6.2.Traficul extern 

 

Cele mai multe victime au fost traficate în afara țării noastre, procentul acestora 

fiind de 62% din totalul victimelor identificate în 2013,  în state europene precum 

Grecia, Germania, Italia și altele (a se vedea harta de mai jos). 

 

Destinațiile pentru exploatarea victimelor sunt alese în funcție de specificul 

infracțional al rețelelor, grupărilor de criminalitate organizată sau chiar de către 
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traficanții care operează în afara unui grup infracțional, în funcție de specificul 

legislativ dar și economic al țărilor de destinație, de legăturile criminale/ 

infracţionale ale traficanților în statele de destinație precum și de alți factori care 

permit perpetuarea traficului, pe anumite forme de exploatare. Astfel, în Grecia, 

primul stat de destinație al victimelor identificate în 2013, Spania sau Turcia cele 

mai multe victime au fost exploatate prin muncă în agricultură. Mai departe, 

majoritatea victimelor exploatate în Italia, Marea Britanie sau Austria au fost 

obligate la practicarea prostituției. 

 

În cazul Germaniei, exploatarea sexuală și exploatarea prin muncă a victimelor au 

cunoscut aceleași proporții.  

 

De asemenea, în 14 cazuri victimele au fost exploatate în cel puțin două destinații 

diferite. 

 

Concluzie: Particularități legislative și economice ale statelor de destinație 

orientează traficul transnațional de persoane în funcție de scopul exploatării.  

 

Cu cât legislația din domeniul combaterii traficului de persoane, prostituției și 

cerșetoriei sunt mai tolerante cu atât traficul de persoane în scopul exploatării 

sexuale și al obligării la practicarea cerșetoriei, având ca sursă cetățeni români, 

riscă să aibă o incidenţă crescută.  

 

Cu cât într-un anumit stat există oportunități de angajare sezonieră/pe perioade 

determinate în sectorul agricol sau cel al construcțiilor, cu atât probabilitatea ca 

acesta să fie o destinație a traficului de persoane în scopul exploatării prin muncă 

cu cetățeni români este ridicată. 
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Figura 11 Harta țărilor de destinație pentru victimele identificate în 2013 

 

7.Concluzii statistice 

 1 victimă din 3 este minoră, cu vârsta cuprinsă între 14-17 ani. 

 1 victimă din 3 identificate este de gen feminin. 

 1 victimă din 3 identificate este exploatată sexual.  

 1 victimă din 3 traficate recet în scopul exploatării sexuale, este obligată 

la practicarea prostituției în spații private precum locuințe private ale 

traficanților, fapt care îngreunează acționarea polițienească și 

identificarea rapidă a victimelor. 

 1 victimă din 3 identificate este constrânsă și obligată la exploatare prin 

abuz emoțional, șantaj emoțional (traficantul manipulează relația 

personală pe care cei doi o au), amenințări cu repercursiuni asupra 

familiei rămase acasă. 

 1 victimă din 3 identificate este costrânsă prin îndatorarea financiară și 

obligată să achite datoriile generate de pretinsele costuri cu transportul, 

cazarea sau cu alte servicii pentru a putea ieși din trafic. 
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În cazul infracțiunii de trafic de minori nu este necesară existența  mijloacelor de 

constrângere pentru probarea și considerarea infracțiunii. Datorită acestor 

condiții, dimensiunea minorilor victime apare mai ridicată în cazul anumitor 

forme de exploatare sau în cazul traficului intern decât în cazul adulților victime. 

În cazurile de trafic de persoane, evaluarea mijloacelor de constrângere utilizate 

precum și a cosimțământului sunt etape laborioase și necesare în procesul 

investigativ al traficului de persoane și al identificării formale a victimelor adulte.  

 

O atenție deosebită în cazul traficului de persoane trebuie acordată activităților 

de combatere din județele Brașov, București, Dolj, Argeș, Bihor, Iași și Timiș, 

datorită frecvenței ridicate a exploatării sexuale înregistrată pe teritoriul 

administrativ al acestora. 

 

Corelarea valorilor înregistrate pentru principalele județe de exploatare sexuală a 

victimelor (București și Brașov) cu potențialul turistic și economic al acestora, se 

conturează din ce în ce mai mult premisele dezvoltării în România a unei piețe 

pentru turismul sexual.  

 

Particularități legislative și economice ale statelor de destinație orientează 

traficul de persoane în funcție de scopul exploatării. Cu cât legislațiile din 

domeniul combaterii traficului de persoane, prostituției și proxenetismului sunt 

mai tolerante, cu atât traficul de  persoane în scopul exploatării sexuale este mai 

crescut. Cu cât într-un anumit stat există posibilități de angajare 

sezonieră/perioade determinate în sectorul agricol și cel al construcțiilor cu atât 

probabilitatea ca acesta să fie o destinație a traficului de persoane în scopul 

exploatării prin muncă cu cetățeni români este ridicată. 

 

8. Analiză de risc  - condiția de vulnerabilitate a victimelor 

 

Observând cu precauție dinamica relației victimă - traficant, constatăm că, în 

bună măsură ca în anii anteriori, premisele care au indus vulnerabilitatea 

victimelor, așa cum indică și analizele victimologice și investigațiile penale din 

ultimii ani, au legătură, într-o măsură determinantă, cu variabile cum sunt: 

calitatea vieții, căutarea unor oportunităţi mai bune de viaţă, inconsistența 

educaţiei formale și informale, accesul limitat și preocuparea scăzută pentru 

informare, lipsa oportunităților pe piața forței de muncă, șomajul, lipsa 
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experienţei relevante de viaţă, dezvoltare cognitivă limitată și imaturitate 

emoțională, atitudini şi judecăţi naive, de genul “mie nu mi se poate întâmpla”, 

provenienţa victimelor din familii dezorganizate, dorinţa victimelor de a scăpa de 

un mediu abuziv sau neglijent, înclinația către satisfacerea nevoilor prin orice 

mijloace, licite sau ilicite, vulnerabilitate specială (deficiență senzorială, motorie, 

mintală sau orice altă infirmitate), lipsa de interes sau ignoranța persoanelor în a 

se informa cu privire la riscurile la care se pot expune în situațiile de migrație 

pentru muncă. 

După cum mai sus au fost descrise o sumedenie de condiții, situații care 

caracterizează populația victimelor traficului de persoane, o paletă întreagă de 

factori economici, politici, sociali  și de orice altă natură pot afecta orice individ, 

actor în teatrul societății românești care într-un anumit moment este plasat într-

un mediu nesigur, influențabil și care poate cădea oricând în plasa 

”binevoitorilor” ofertanți cu locuri de muncă în afara țării noastre.  

 

Fără a avea pretenția de exhaustivitate a celor prezentate mai departe, putem 

spune pe scurt că bărbații și femeile care au ajuns victime ale traficului de 

persoane au resimțit lipsurile economice și sociale (fără loc de muncă, căutarea 

unei vieți mai bune fără grija ”zilei de mâine”) iar minorii nu aveau experiența de 

viață care i-ar fi sprijinit în decelarea ofertei primite sau un suport familial 

adecvat.  

 

Obligarea la practicarea prostituției, la reprezentări pornografice sau la alte 

forme de exploatare sexuală, mai departe întâlnită ca “exploatare sexuală”  

reprezintă principalul scop în care victimele ajung să fie traficate. Astfel, în 2013, 

450 de persoane au fost victime ale exploatării sexuale, număr ce reprezintă 

jumătate din totalul victimelor identificate în 2013. 

 

Exploatarea sexuală capătă mai multe forme, are loc în diferite spații publice sau 

private, de la obligarea pentru prostituție în stradă sau hoteluri până la obligarea 

la reprezentări pornografice, chiar și pe internet, în funcție de domeniul 

infracțional al grupărilor de criminalitate care acționează în domeniul traficului 

de persoane și de orientarea activităților criminale în sensul disimulării 

activităților infracționale și a îngreunării activităților investigative ale poliției. 

 

În planul analizei privind munca forțată sau îndeplinirea serviciilor  lucrative în 

mod forțat, “exploatarea prin muncă”, situația nu pare a fi schimbată față de anul 
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trecut. Este a doua principală formă de trafic întâlnită, 375 de victime (42%) fiind 

obligate a presta servicii lucrative forțate în domeniul agriculturii (269 victime), 

în domeniul construcțiilor (31), HORECA (1 victimă) sau în alte situații (vânzări 

ambulante, fabrici de croitorie și încălțăminte, fabrici de ambalat sau producție 

publicitară etc-74 victime).  

 

Un număr de 38 de victime au fost obligate la practicarea cerșetoriei, 3 victime au 

fost obligate la comiterea de furturi, formă de exploatare cunoscută pentru 

obligarea victimelor la furturi “mici” (furtul din buzunare sau din magazine). În 

2013 au fost înregistrate 30 de cazuri de tentativă la infracțiuni de trafic de 

persoane. 

 

Dintr-un total de 896 de victime identificate, 577 victime sunt de gen feminin (din 

care 278 minore), spre deosebire de 675 de victime de gen feminin, înregistrate 

în anul anterior. Riscul mai mic în rândul persoanelor de gen masculin se menține 

și în acest an, fiind identificate 319 persoane de gen masculin (dintre care 22 

minore) spre deosebire de 366 anul anterior. 

 

Analiza indicatorilor interpolați de gen și vârstă scoate în evidență prezența 

ridicată a femeilor în rândul victimelor (299 victime-aprox. 33% din total) și în 

special a minorelor de gen feminin (278 victime-31% din total), semnalând în 

continuare riscul crescut al persoanelor de gen feminin.  

 

Vulnerabilitatea  individului la victimizarea în trafic de persoane persistă și după 

identificarea acestuia, dacă măsurile de intervenție și asistență nu sunt centrate 

pe nevoile acestuia corelate cu descoperirea și incriminarea făptuitorilor, 

eliminându-se astfel și eventualele presiuni și amenințări ce pot fi exercitate de 

către traficanți odată cu decizia  victimelor  de a coopera cu autoritățile de 

aplicare a legii. 
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9.Radiografia logicii criminale - de la recrutare la exploatarea victimelor 

9.1 Pattern-uri criminale în recrutarea victimelor6 

 

Una dintre particularităţile procesului de recrutare a victimelor o reprezintă 

inducerea în eroare a părţilor vătămate, prin promisiuni false privind obţinerea 

unor locuri de muncă aparent plătite mai bine ca în România, câştigarea 

încrederii victimelor prin aservire sentimentală. După recrutarea victimelor, 

traficanţii folosesc diferite metode şi mecanisme de constrângere. Astfel, 

victimele exploatării sexuale sunt constrânse, în special, prin abuz şi şantaj 

emoţional, violenţă fizică şi abuzuri sexuale, confiscarea şi reţinerea 

documentelor, supravegherea constantă a bordelurilor, mutarea periodică în alte 

locaţii precum şi inducerea temerii unor represalii severe, inclusiv asupra 

familiei, în cazul în care vor cere ajutorul poliţiei. Victimele exploatate prin 

muncă sunt constrânse prin ameninţări, privarea de apă, hrană sau mijloace de 

igienă, precum şi prin reţinerea documentelor, penalizarea financiară sau neplata 

muncii prestate. 

 

Încrederea pe care victimele au acordat-o ofertelor de muncă sau de orice altă 

natură, venite din partea persoanelor cunoscute, a persoanelor aflate în cercul de 

prieteni sau cunoștințe a fost determinantă în contextul recrutării, acest lucru 

fiind reflectat de ponderea crescută a victimelor astfel traficate (67% din totalul 

victimelor au fost recrutate de către cunoștințe, rude, vecini, proxeneți sau 

parteneri de viață). 

O altă particularitate a procesului criminal corespunde observaţiei privind 

scăderea numărului victimelor recrutate prin intermediul agențiilor de plasare a 

forței de muncă sau prin anunțuri promovate în media. La nivel empiric apare 

constatarea potrivit căreia persoanele încep să conștientizeze pericolele existente 

în anunțurile vagi de angajare, care nu asigură transparența condițiilor privind 

salarizarea și condițiile de muncă, sau care nu îndeplinesc condițiile privind 

accesibilitatea înțelegerii obiectului contractual. 

 

Pornind de la constatarea că statele ţintă ale grupărilor de traficanţi au fost, în 

20137, Italia, Germania, Spania, Grecia, Marea Britanie, Cehia, Olanda, Franţa, 

Belgia, Portugalia, Danemarca, Austria, Ungaria, Irlanda, Polonia şi Cipru, se 

                                                 
6
 Surse documentare: analize ANITP și DCCO, 2014. 

7
 Sursa: DCCO, 2014. 
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remarcă mobilitatea grupărilor infracționale ce acţionează în ţările de 

destinaţie/de exploatare - respectiv transferarea activităţii infracţionale dintr-o 

ţară de exploatare în alta. Colaborarea între grupurile infracţionale care au ca 

activitate principală traficul de persoane este redusă.  

 

O altă constatare empirică trimite la menţinerea caracteristicii structurale a 

grupurilor infracţionale, prin aceea că o mare parte sunt constituite pe baza 

legăturilor de familie, rudenie sau etnie, iar profiturile activităţilor infracţionale 

rămân concentrate în posesia unui grup restrâns de persoane/ familii/ rude. 

 

Din datele puse la dispoziție de structurile specializate ale Poliției Române se 

observă o tendinţă ascendentă privind cazurile de trafic de persoane în scopul 

exploatării prin muncă, atât în zona spaţiului european, cât şi în afara acestuia, în 

state precum Libia, Qatar, Guineea Ecuatorială. Pe domeniul exploatării prin 

obligarea la practicarea prostituției se mențin modurile de operare clasice 

(promisiuni false privind locuri de muncă bine plătite în străinătate, precum 

ospătărițe, dansatoare exotice, baby-sitter, hostess etc.). Majoritatea victimelor 

sunt recrutate din mediul rural, din familii dezorganizate sau cu un potențial 

financiar limitat, ori cu lacune mari în educație. Se remarcă, de asemenea, o 

creștere a cazurilor în care victimele au cunoştinţă, înainte de a pleca din ţară, că 

urmează să practice prostituția, în țara de destinație această practică fiind legală 

însă, victimele nu își primesc sumele convenite, motivul invocat de către 

traficanți fiind legat de datorii fictive privind cazarea, masa, obiectele de 

îmbrăcăminte specifice, accesorii, etc. 

 

În domeniul exploatării prin muncă, se observă menţinerea modurilor de operare 

consacrate (recrutarea sub pretextul oferirii de locuri de muncă remunerate mai 

bine decât în țara sursă, în străinătate, transportul şi obligarea la muncă forţată, 

preponderent în agricultură, construcţii, vânzarea de ziare sau în silvicultură, fără 

plata salariului promis inițial, sub pretextul unor datorii generate de transport, 

cazare, masă, etc.). Impactul asupra victimelor este semnificativ, în sensul că 

majoritatea provin din medii socio-profesionale defavorizate şi, la momentul 

recrutării, se îndatorează cu mult peste propriile posibilități financiare, efectul 

final fiind o situație materială şi mai dificilă, la întoarcerea în țară.  

 

Cazuistica, în domeniul exploatării prin obligarea la practicarea cerșetoriei, se 

manifestă într-o pondere mai redusă faţă de celelalte moduri de exploatare, de 
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multe ori cerşetoria regăsindu-se sub forma unor elemente izolate, fară a îmbrăca 

forme de criminalitate organizată. În majoritatea cazurilor cu acest modus 

operandi au fost implicați etnici romi, fiind sesizată o vădită dificultate în 

culegerea de date şi informaţii şi consemnarea de material probator în aceste 

cauze. 

 

Din analizarea evoluţiei în anul 2013 şi estimarea tendinţelor înregistrate în 

domeniul pornografiei infantile prin sisteme informatice8, efectuate de către 

specialişti în criminalitatea informatică, din cadrul DCCO, se pot contura 

următoarele concluzii9: 

 Crearea de/aderarea la grupuri constituite în mediul online, formate din 

membri cu preocupări pe linia exploatării sexuale a minorilor, prin utilizarea sau 

crearea unor reţele de socializare, forumuri, precum şi a grupurilor virtuale, prin 

utilizarea unor servicii specifice, disponibile pe Internet (ex. Yahoo Groups, 

Newsgroups). În cadrul acestor grupuri, membrii schimbă între ei materiale 

pornografice cu minori, prin transmitere/punere la dispoziţie/procurare, precum 

şi informaţii atât în ce priveşte exploatarea sexuală a minorilor, cât şi referitoare 

la utilizarea de aplicaţii informatice specifice şi modalităţi de evitare ori 

îngreunare a depistării lor de către structurile de aplicare a legii. 

 Utilizarea serviciilor de anonimizare a conexiunii internet. Anonimizarea 

presupune îngreunarea identificării adresei IP alocate conexiunii Internet folosită 

de utilizator. Un astfel de serviciu este cel cunoscut sub denumirea „TOR”, în 

cadrul căruia utilizatorii pot crea/utiliza forumuri, transmite mesaje şi fişiere, 

precum şi realiza servicii de partajare fişiere. Un alt serviciu similar este cunoscut 

cu denumirea „Freenet”. Totodată, mai mulţi furnizori de servicii Internet oferă şi 

servicii de anonimizare a conexiunii Internet. Aceste servicii de anonimizare sunt 

folosite de persoane cu preocupări infracţionale diverse (infracţiuni informatice, 

trafic de droguri, terorism, trafic de arme, etc.), inclusiv pe linia exploatării 

sexuale a minorilor. 

 Utilizarea, de către suspecţi, a reţelelor de socializare online pentru 

abordarea de persoane minore, în scopul determinării acestora să efectueze 

diferite activităţi cu caracter sexual, în timp ce comunică audio-video cu suspecţii. 
                                                 
8
 Pornografie infantilă prin sisteme informatice - Infracţiunea incriminată prin Legea nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind 

unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de 

afaceri, prevenirea și sancționarea corupției - Titlul III - producerea în vederea răspândirii, oferirea sau punerea la 

dispoziţie, răspândirea sau transmiterea, procurarea pentru sine sau pentru altul de materiale pornografice cu minori prin 

sisteme informatice ori deţinerea, fără drept, de materiale pornografice cu minori într-un sistem informatic sau un mijloc 

de stocare a datelor informatice. 
9
 Sursa: DCCO, 2014. 
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Aceştia produc materiale constând în imagini sau înregistrări audio-video, care 

prezintă acte sexuale cu minori, materiale pe care le stochează în sisteme sau pe 

medii de stocare a datelor informatice. Ulterior, suspecţii folosesc materialele 

realizate pentru a şantaja minorii respectivi, în sensul de a continua producerea 

de materiale pornografice cu minori, prostituţia etc.). Acest mod de operare este 

cunoscut şi sub denumirea de „Sextortion”. 
 

Un profil al autorului care săvârşeşte infracţiunea de pornografie infantilă prin 

sisteme informatice10: 

 acţionează fie sub impulsul preferinţelor sexuale, orientate către persoane 

minore, fie pentru obţinerea de foloase materiale din comercializarea de 

materiale pornografice cu minori, fie din ambele motive.  

 Persoanele ale căror preferinţe sexuale sunt orientate către minori prezintă 

devianţe de comportament sexual denumite „pedofilie” (preferă ca partener 

sexual, copii cu vârsta de la 0 la 13 ani) sau „efebofilie” (preferă ca partener 

sexual, copii cu vârsta de la 13 la 18 ani). 

 

Din perspectiva profilului traficanţilor11 de persoane se observă următoarele 

aspecte: 

 În majoritatea cazurilor, în momentul recrutării, aceştia abordează în mod 

direct victimele, rareori folosindu-se de alte persoane din anturajul acestora. 

 Îşi reprezintă infracţiunile ca pe afaceri foarte profitabile, tratând 

activităţile de recrutare, transport, transferare, cazare, găzduire sau primire a 

victimelor în scopul exploatării, ca activităţi circumscrise unei afaceri legale, 

urmărind cererea, oferta şi posibilităţile cele mai bune de câştiguri băneşti. 

 Promotorii grupurilor infracționale sunt, de cele mai multe ori, persoane 

influente, cu o educaţie medie, cu experienţă de viaţă şi abilităţi în manipularea 

celor din jurul lor. 

 

Din analizarea situaţiei operative12 se pot emite o serie de concluzii privind 

modul de acţiune, modificările survenite în structura grupărilor organizate şi a 

fenomenului de trafic de persoane, în anul 2013, cu menţiunea că, parte dintre 

acestea, s-au conturat încă din perioada 2010-2012: 

                                                 
10

 Sursa: DCCO, 2014. 
11

 Sursa: DCCO, 2014. 
12

 Sursa: DCCO, 2014. 
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 tendinţa grupărilor infracţionale de trafic de persoane de a renunţa la 

organizarea într-un grup structurat, cu un lider care să coordoneze activităţile 

unor executanţi aflaţi pe o scară ierarhică bine definită. În locul acestora întâlnim 

asocieri de infractori, fără o structură organizaţională limpede, cu roluri 

interschimbabile şi fără raporturi clare de subordonare.  

 diminuarea numărului de grupări specializate cu structură complexă, 

consecință probabilă a fărâmițării intereselor coagulate în trecut de lideri 

criminali puternici, în prezent condamnați pentru trafic. 

 colaborarea între grupurile infracţionale care au ca activitate principală 

traficul de persoane este redusă, pentru a nu se suprapune pe anumite spaţii din 

ţările de destinaţie şi a le influenţa cuantumul câştigurilor. 

 modificarea modului de operare, traficanții evită să folosească modalități 

de constrângere (amenințări, acte de violență extremă, răpire sau lipsire de 

libertate). 

 mobilitatea grupărilor criminale de trafic de persoane ce acţionează în 

ţările de destinaţie/de exploatare. 

 forma de organizare a traficanţilor nu respectă întotdeauna ierarhiile unei 

grupări organizate, ci se bazează pe relaţiile generate de interese financiare şi de 

rudenie ori convieţuire, apartenenţa la aceeaşi etnie, ceea ce generează şi 

consolidează un sentiment de profundă încredere între membri. 

 membrii grupărilor dispun de mijloace financiare consistente, au investit în 

imobile, administrează societăţi comerciale, dar pe de altă parte s-a constatat că 

există traficanţi cu nivel redus de şcolarizare, de la periferia societăţii, cu 

antecedente penale, etc. 
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Secţiunea II 

EVALUAREA ACȚIUNILOR ANTI-TRAFIC 

1.Investigarea, urmărirea penală și condamnarea infracțiunilor de trafic 
de persoane 

1.1. Activitatea instanțelor și parchetelor 

 

În ce privește activitatea instanțelor, datele statistice puse la dispoziție de către 

CSM13, privind situația persoanelor condamnate definitiv și a pedepselor aplicate 

pentru infracțiunea de trafic de persoane și minori, arată că au fost condamnate 

definitiv un total de 249 de persoane fizice, precum și un număr de 3 persoane 

juridice. Din totalul persoanelor fizice condamnate definitiv, 182 de persoane au 

fost de gen masculin. 

 

Printre pedepsele aplicate, cele cu închisoarea sunt cuprinse între 0-6 luni și 

chiar mai mari de 15 ani. 

 

În plan judiciar14, conform situației statistice existente la nivelul DIICOT, în anul 

2013 existau rămase în lucru un număr de 901 cauze penale, au fost înregistrate 

1013 noi cauze penale, fiind soluționate un număr de 798 de dosare din care 186 

au avut ca soluție emiterea de rechizitorii și sesizarea instanțelor de judecată, 

într-un număr de 4 cauze a fost dispusă scoaterea de sub urmărire penală și 

aplicarea unei sancțiuni cu caracter administrativ, iar într-un număr de 608 cauze 

s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală. Au fost declinate un număr de 150 

de cauze. 

 

Persoanele cercetate în cauzele soluționate au fost în număr de 2768, dintre care 

552 au fost trimise în judecată, iar dintre acestea un număr de 330 au fost trimise 

în judecată, în stare de arest preventiv. Un număr de 11 persoane dintre cele 

cercetate au fost minori. 

 

În anul 2013, în cele 186 de cauze care s-au soluționat prin întocmirea de 

rechizitorii, au fost identificate prejudicii în sumă de peste 1,5 milioane lei și 

                                                 
13

 Sursa: CSM, 2014 
14

 Sursa: CSM, 2014. 
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aproximativ 900.000 de euro, fiind dispuse măsuri asiguratorii și 

indisponibilizate sume de peste 700.000 lei. 

 

 

1.2. Activitatea investigativă și de cercetare penală a DCCO (Poliția Română)15 

 

Din analiza cazurilor penale investigate de către specialiştii din cadrul DCCO şi 

structurile corespondente din teritoriu, ca urmare a delegărilor DIICOT, au 

rezultat următoarele date statistice: 

 

În anul 2013 au fost continuate cercetările într-un număr de 819 de dosare 

penale rămase în lucru la sfârşitul lui 2012 pe linia traficului de persoane, vizând 

2169 făptuitori. Faţă de aceştia s-au desfăşurat activităţi de cercetare penală sub 

aspectul săvârşirii infracţiunilor de trafic de persoane şi trafic de minori,  fapte 

prevăzute şi pedepsite de art. 12 şi 13 din Legea 678/2001. 

 

De asemenea, în unele din aceste dosare s-au desfăşurat activităţi de cercetare 

penală pentru constituirea unui grup infracţional organizat, faptă prevăzută şi 

pedepsită de art. 7, 8 din Legea 39/2003. 

 

În aceste dosare instrumentate, victimizarea persoanelor viza o gamă largă de 

exploatare a persoanelor, respectiv din totalul de 819 de dosare penale rămase în 

lucru la sfârşitul lui 2012, un număr de 651 dosare penale priveau exploatarea 

sexuală, 98 dosare vizau exploatarea prin muncă, 53 dosare exploatarea prin 

obligarea la practicarea cerşetoriei, în 9 dosare s-a înregistrat exploatarea prin 

obligarea la comiterea de infracţiuni, iar în 15 dosare au fost utilizate  alte moduri 

de exploatare.  

 

În anul 2013 au fost înregistrate 714 de dosare penale, cazuri de trafic de 

persoane, vizând 1363 făptuitori. Faţă de aceştia s-au desfăşurat activităţi de 

cercetare penală sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de trafic de persoane şi 

trafic de minori,  fapte prevăzute şi pedepsite de art. 12 şi 13 din Legea 

678/2001. De asemenea, în unele din aceste dosare s-au desfăşurat activităţi de 

cercetare penală pentru constituirea unui grup infracţional organizat, faptă 

prevăzută şi pedepsită de art. 7 din Legea 39/2003. În aceste dosare 

                                                 
15

 Sursa: DCCO, 2014. 
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instrumentate, victimizarea persoanelor s-a realizat prin mai multe modalităţi de 

exploatare, respectiv un număr de 565 dosare priveau exploatarea sexuală, 82 

dosare vizau exploatarea prin muncă, 52 exploatarea prin obligarea la 

practicarea cerşetoriei, în  8 dosare s-a înregistrat exploatarea prin obligarea la 

comiterea de infracţiuni, iar în 11 dosare exploatarea s-a manifestat prin alte 

moduri. Este de menţionat faptul că în unele dosare penale, activităţile 

infracţionale se manifestau prin mai multe modalităţi de exploatare, concomitent. 

 

În anul 2013, specialişti din cadrul structurilor de combatere a traficului de 

persoane au monitorizat un număr de 368 grupuri organizate, privind 2179 

persoane, pentru care există suspiciunea săvârşirii infracţiunilor de trafic de 

persoane şi trafic de minori. Pentru monitorizarea acestor grupări infracţional-

organizate şi documentarea activităţii infracţionale a membrilor acestora s-au 

folosit toate metodele şi mijloacele moderne de investigaţie poliţieneşti şi 

procedurale, conform actelor normative în vigoare. 

 

Preocuparea Poliției Române de a cunoaște și de a monitoriza dinamica 

infracțională din domeniul traficului a condus la conturarea relațiilor 

infracționale a unui număr de 5916 astfel de grupări, cuprinzând 475 de persoane, 

51 dintre acestea fiind specializate în săvârșirea de infracțiuni de trafic de 

persoane și minori. 

 

În ceea ce privește pornografia infantilă prin sisteme informatice, în perioada de 

referinţă, specialişti în criminalitatea informatică din cadrul DCCO au desfăşurat 

activităţi în 22 dosare penale, din care 7 au fost finalizate cu rechizitoriu, 

instrumentate de DIICOT, prin care au fost trimise în judecată 7 persoane, dintre 

care 4 în stare de arest preventiv, pentru săvârşirea infracţiunii de pornografie 

infantilă prin sisteme informatice. 

 

Totodată, în anul 2013 au fost înregistrate la nivelul serviciului  un număr de 271 

de semnalări, referitoare la fapte de pornografie infantilă prin sisteme 

informatice, cu legături în România.  Au fost primite 25 raportări privind fapte de 

pornografie infantilă prin sisteme informatice, adresate prin intermediul 

portalului www.safernet.ro   

 

                                                 
16

 Sursă: DCCO, 2014 

http://www.safernet.ro/
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Activitățile investigative relaționate acestei linii au implicat prelucrarea prin 

instrumentele de cooperare internațională17 a peste 5500 de imagini cu materiale 

pornografice în România. 

 

În vederea consolidării capacității de răspuns cu privire la utilizarea noilor 

mijloace tehnologice valorificate în exploatarea persoanelor, la nivelul 

structurilor specializate au fost depuse eforturi de procurare, testare şi 

implementare a unor aplicații informatice necesare administrării  de probe. 

 

 

1.3. Cooperarea internațională în domeniul polițienesc și judiciar 

 

Cooperarea internațională judiciară a continuat să reprezinte unul din 

instrumentele de bază pe acest segment de activitate, îmbrăcând forme diverse 

de la schimburi de mesaje (459) la echipe comune de anchetă/comisii rogatorii . 

 

În anul 2013 au fost înregistrate 92 comisii rogatorii18, solicitate de autorităţile 

străine şi 75 comisii rogatorii solicitate autorităţilor străine. Cooperarea a avut o 

frecvență ridicată cu țări ca Germania, Belgia, Austria, Franţa, Cehia, Olanda, 

Spania şi cu Regatul Unit al Marii Britanii. Dialogul profesional direct între 

structurile polițienești a implicat un volum foarte ridicat de activități 

investigative (peste 480019)20. 

 

În cursul anului 2013 au fost formulate, de către Ministerul Justiţiei21, cinci cereri 

de extrădare, ce au avut ca obiect traficul de persoane sau traficul de persoane 

comis în cadrul unui grup criminal organizat, precum şi o cerere de extrădare 

vizând participarea la un grup criminal organizat, implicat în activităţi de trafic 

de persoane.  Este de remarcat faptul că printre statele solicitate se regăsesc şi 

state din afara Europei. 

 

În același timp, 41 de persoane cercetate sau condamnate pentru trafic de 

persoane au fost predate din România către alte state22. 

                                                 
17

 ICSE (International Child Sexual Exploitation) a Interpol 
18

 Sursă: DCCO, 2014 
19

 INTERPOL, EUROPOL și Punctul Național Focal 
20

 Sursă: DCCO și CCPI, 2014 
21

 Sursa: Ministerul Justiției, 2014. 
22

 Sursa: IGPR - Centrul de Cooperare Polițienească. 
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2. Monitorizarea, evaluarea, asistența și suportul acordat victimelor 
traficului de persoane 

 

Fără pretenţia de a fi foarte bine articulat, sistemul/reţeaua naţional(-ă) de 

protecţie şi asistenţă a victimelor a funcţionat într-o măsură, considerăm noi, 

mulţumitoare, în care a asigurat accesul voluntar şi informat al fiecărei persoane 

vătămate la formele şi serviciile de acompaniere/asistenţă şi reabilitare 

prevăzute de legislaţia română. Funcţionarea acestui sistem a fost posibilă prin 

cooperarea voluntară de anvergură, aproape zilnică, între autorităţile implicate şi 

organizaţii ale societăţii civile, mobilizând, dincolo de resursele financiare 

guvernamentale şi neguvernamentale limitate, experienţa profesioniştilor şi 

efortul personal al acestora în gestionarea unei varietăţi de situaţii dificile 

(repatrierea unui număr semnificativ de victime ale traficului de persoane în zile 

nelucrătoare, în timpul nopţii, situaţii critice, cu caracter de urgenţă,  privind 

condiţia psihologică sau medicală a unora dintre victime). 

 

Descrierile din anii anteriori cu privire la tipologia serviciilor oferite victimelor 

traficului de persoane, prin serviciile guvernamentale şi cele ale ONG, rămân 

valabile şi pentru întreg contextul anului 2013. 

 

Serviciile de protecţie şi asistenţă au fost oferite victimelor traficului de persoane 

(VT) fie în centrele guvernamentale/publice de asistenţă şi protecţie a VT, fie în 

centrele sau adăposturile organizaţiilor neguvernamentale. 

 

Fie că a fost oferită de către sistemul public ori de către societatea civilă, asistenţa 

victimelor traficului de persoane  a urmărit asigurarea standardelor de viaţă 

capabile să asigure subzistenţa, prin măsuri cum sunt: adăpost sigur, asistenţă 

materială şi psihologică, acces la tratament medical de urgenţă, accesul copiilor la 

educaţie, consiliere şi informare cu privire la drepturile legale şi la serviciile de 

care pot beneficia, asistenţă juridică, în relaţia cu sistemul de justiţie. 

 

Asistenţa multidisciplinară oferită victimelor a urmat reguli universale. 

Reconectarea cu viaţa cotidiană, odată cu reintegrarea în viaţa socială, 

dezvoltarea şi reconstruirea relaţiilor sociale cu persoane şi grupuri de referinţă 

pentru victimă, au fost acţiuni şi procese consumatoare de timp. Suportul pentru 
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reintegrare educaţională a fost oferit, alături de cel pentru integrare 

ocupaţională. O varietate de factori au influenţat rezilienţele individuale ale 

victimelor şi abilităţile lor de readaptare funcţională la realitatea mediului în care 

trăiesc (severitatea şi întinderea temporală a traumei, calitatea suportului social 

primit, etc.). 

 

Tipologia serviciilor de care au beneficiat, în anul 2013, acele victime identificate 

care au acceptat calitatea de beneficiari, în afara oricăror condiționări venite din 

partea furnizorilor acestor servicii, a fost: 

 Victime care au beneficiat de asistenţă: 291 

 Asistență acordată de  instituţii publice: 201 

 Asistență acordată de ONG: 63 

 Asistență acordată în parteneriat public-privat: 27 

 

Serviciile de asistență de care au beneficiat victimele au fost: cazare în centre de 

asistenţă a victimelor traficului de persoane sau în alte tipuri de centre 

rezidenţiale, asistenţă medicală, consiliere psihologică, ajutor financiar, ajutor 

material (îmbrăcăminte, medicamente, alimente, produse igienico-sanitare), 

consiliere/asistenţă juridică, reintegrare şcolară, consiliere profesională, 

recalificare profesională, reintegrare în muncă. 

 

Din datele disponibile la Direcţia Naţională de Probaţiune23, în anul 2013, 

serviciile de probaţiune au primit trei cereri de asistenţă şi consiliere, dintre care 

doar două victime s-au prezentat la serviciul de probaţiune. Acestea au beneficiat 

de consiliere psihologică. Niciuna dintre victime nu era minoră la data săvârşirii 

faptei sau la momentul când s-a adresat serviciului de probaţiune. 

 

În dezvoltarea programelor de informare privind piaţa muncii şi drepturile 

angajaţilor, programe de formare profesională, precum şi de informare a 

agenţilor economici, pentru angajarea acestora, cu prioritate ANOFM, se 

confruntă cu problema victimelor care nu își declară calitatea atunci când 

accesează serviciile de orientare și integrare profesională fapt care conduce la 

imposibilitatea ANOFM de a răspunde nevoilor specifice. 

 

                                                 
23

 Sursa: Ministerul Justiției, 2014. 
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Astfel, în anul 2013, au fost înregistrate în evidenţele ANOFM un număr de 19 

persoane, victime ale traficului de persoane, 6 dintre ele au accesat măsurile de 

stimulare a ocupării, iar o persoană a reuşit să ocupe un loc de muncă. 

 

3.  Programul de coordonare a participării victimelor în procesul penal – 
2013 

 

Pentru eficienţa îndeplinirii obiectivelor în acest domeniu, programul privind 

coordonarea victimelor traficului de persoane în procesul penal urmăreşte crearea 

unui răspuns unitar destinat victimelor, prin cooperarea interinstituţională 

dintre organele statului implicate în lupta împotriva traficului de persoane în 

vederea facilitării accesului acestora la justiție, limitând influența traficanților 

asupra victimelor martor pe parcursul procedurilor judiciare și a riscurilor de 

retraficare.  

 

În anul 2013, ANITP a asigurat sustenabilitatea cu sprijinul partenerilor, dintre 

care se disting în mod aparte Jandarmeria și Direcția de Combatere a 

Criminalității Organizate, programului de coordonare a activităţilor de 

participare a victimelor traficului de persoane în procesul penal, conform 

prevederilor Planului Naţional de Acţiune 2012-2014 pentru implementarea 

Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2012-2016. 

Specialiştii ANITP au desfăşurat un număr de peste 1100 de activităţi relaționate 

coordonării participării victimelor traficului de persoane în procesul penal, 

constând în asigurarea unui dialog constant cu victimele traficului de persoane 

aflate în monitorizare, pentru coordonarea în procesul penal, informarea 

victimelor cu privire la modul de desfăşurare a procesului penal şi facilitarea 

accesului acestora în procesele penale de trafic de persoane, prin asigurarea 

transportului la şi de la organele judiciare, asigurarea protecţiei şi securităţii 

fizice specializate. 

 

Prezentăm, în continuare, date relevante privind coordonarea participării 

victimelor în procesele penale intentate traficanților (coordonarea victimelor în 

procesul penal reprezintă ansamblul de măsuri, activităţi şi acţiuni specifice 

adoptate şi desfăşurate de către instituţiile statului sau entităţi ale societăţii civile 

în scopul facilitării participării victimelor traficului de persoane în procesul 

penal). 
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Astfel, numărul victimelor a căror participare în procesul penal a fost coordonată 

de către specialiștii ANITP a fost de 458. Serviciile oferite au fost: asigurarea 

transportului, informare şi consiliere socială, protecție fizică, asistență juridică 

gratuită acordată cu sprijinul organizațiilor neguvernamentale. 

 

Numărul victimelor care au solicitat compensaţii financiare (acordate de către 

stat conform Legii nr. 211/2004) a fost de 63, iar cel al victimelor pentru care 

instanţa a dispus acordarea de compensaţii financiare a fost de 31. Valoarea 

compensațiilor nu se cunoaște. 

 

4. Repatrierea victimelor traficului de persoane 

 

În termeni generali, se constată o importantă tendinţă de creştere a numărului 

solicitărilor privind repatrierea victimelor de cetăţenie română, identificate şi 

aflate pe teritoriul altor state.  

 

Pe baza evaluărilor iniţiale, realizate de către specialiştii străini care asigură 

asistenţa victimelor, în statul de destinaţie, precum şi pe baza evaluărilor 

intermediare realizate de specialiştii ANITP, se observă nevoia acestora, în 

special a victimelor exploatate sexual, de susținere și îndrumare în eforturile de  

normalizare socială și emoțională. Cu toate acestea, deşi le sunt permanent aduse 

la cunoştinţă drepturile pe care le au şi serviciile specializate existente pentru a 

răspunde nevoilor lor, la nivel naţional, frecvent victimele nu solicită asistenţa pe 

termen lung. 

 

Evaluările statistice arată că, în anul 2013, un număr de 121 de cetăţeni români, 

victime sau victime prezumate ale traficului de persoane, exploatate în afara ţării, 

au fost referite formal către ANITP, fiind repatriate atât direct cât şi cu sprijnul 

partenerilor instituţionali, atașații de afaceri interne sau misiunile diplomatice 

ale României în statele de identificare.24  

 

                                                 
24

 Din totalul celor 121 victime referite către ANITP, de statele de destinație, în anul 2013, 10 au fost cetățeni minori. 

Principalele ţări de destinaţie ale traficului extern au fost: Portugalia - 55 victime, Polonia - 14 victime, Germania - 14 

victime, Marea Britanie - 13 victime, Spania - 8 victime, Austria - 4 victime, Irlanda - 4 victime, Elveția - 3 victime, 

Italia - 3 victime, Cipru - 2  victime şi din Luxembourg o victimă. 
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Creşterea numărului victimelor repatriate în acest an, faţă de cele 110 victime din 

anul trecut, încurajează continuarea acestui tip de intervenție care poate indica 

îmbunătățirea vizibilității și credibilității instituțiilor cu responsabilități în 

domeniu. 

 

Solicitările privind referirea transnaţională au fost formulate, de la caz la caz, de 

autorităţi judiciare străine, servicii sociale ale statelor de destinaţie, ambasade 

sau consulate româneşti, ONG străine sau chiar ONG româneşti, pe baza 

informaţiilor primite din partea partenerilor străini. 

  

5. Susținerea financiară a acțiunilor anti-trafic 

 

Este indiscutabil faptul că lupta împotriva unui asemenea tip de criminalitate 

cum este traficul de persoane, nu este posibilă fără mobilizarea resurselor 

financiare și umane, într-o măsură care să ofere autorităților și organizațiilor 

relevante suficiente mecanisme și instrumente pentru o abordare structurată, 

multianuală, atât a activităților de combatere și prevenire a victimizării, cât și a 

programelor destinate protecției și asistenței victimelor traficului de persoane. 

 

O observaţie utilă, în contextul aplicării politicilor privind asistenţa victimelor, 

este aceea că rămâne dificil şi improbabil demersul de cuantificare a resurselor 

financiare şi logistice mobilizate de către diferite autorităţi sau organizaţii 

neguvernamentale pentru susţinerea ansamblului acţiunilor şi programelor 

naţionale, locale sau regionale privind protecţia şi asistenţa victimelor, dar şi 

prevenirea şi combaterea traficului de persoane.  

 

O dimensiune orientativă ar putea fi dată de exemplu de bugetul ANITP, pentru 

anul 2013 care a fost de 7.803.000 lei, dintre care 6.620.000 lei au fost alocați din 

bugetul de stat (din această sumă, 1.539.000 lei au fost direcționați din proiecte 

finanțate din fonduri europene) și 1.183.000 lei din fonduri externe 

nerambursabile. Un total de 380.000 lei s-au încadrat în cheltuieli de bunuri și 

servicii. 

 

Un alt reper contextual este oferit de faptul că, pentru 45% din victimele 

repatriate (referite transnațional), costurile de transport pentru întoarcerea în 
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țară au fost acoperite de autoritățile române, prin intermediul misiunilor 

diplomatice din țările în care acestea au fost identificate. 

 

  

6. Evaluarea implementării acțiunilor de prevenire a traficului de 

persoane 

6.1. Prevenirea traficului de persoane prin exerciţiul parteneriatului 

 

Configurația conceptului de prevenire, în reprezentările actorilor sociali angajați 

în prevenirea traficului de persoane și securizarea victimelor - autorități și 

societatea civilă - a evoluat odată cu tendințele mai mult sau mai puțin explicite, 

mai mult sau mai puțin decelabile sau vizibile ale întregului proces, de la 

recrutare la exploatarea victimelor. În context, notăm concluziile variatelor 

analize şi cercetări pe care ANITP le-a realizat în anul 2013, cu privire la 

multitudinea particularităţilor sociale, economice, legale, financiare sau 

psihologice ce au dat formă dinamiicii traficului de persoane, adăugate 

consultărilor formale şi informale cu parteneri guvernamentali şi 

neguvernamentali, precum şi coordonatelor oferite de politicile publice în 

materie (ex. SNITP). Toate acestea au enunţat principiile care au orientat 

programele şi activităţile locale, naţionale, transnaţionale de prevenire a 

victimizării cetăţenilor români.  

 

Prin urmare, cel mai relevant instrument pus în practică, în limitele conceptului 

general naţional de prevenire a victimizării persoanelor vulnerabile a fost cel al 

campaniilor publice de informare, puse în practică la nivel local, naţional şi 

european/internaţional, de către instituţii publice, organizaţii ale societăţii civile 

şi mediul de afaceri aproape de fiecare dată în formule parteneriale 

guvernamental-neguvernamental. Acestora li s-au adăugat activităţi punctuale, cu 

caracter preventiv, planuri interinstituţionale elaborate şi implementate la nivel 

local, proiecte ale căror obiective şi activităţi au avut componente cu caracter 

explicit preventiv.  

 

Probabil că cel mai important câştig (în orice caz, unul notabil!) este dat de faptul 

că toate campaniile au fost  gândite/concepute, planificate şi implementate în 

interiorul diferitelor parteneriate locale, naţionale şi internaţionale, fiind 
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adaptate contextului local, regional şi internaţional, ţinând  seama de configuraţia 

grupurilor ţintă  receptori ai mesajului anti-trafic25.  

 

Toate campaniile de prevenire au urmărit educarea şi informarea unor segmente 

determinate de populaţia urbană şi rurală, reprezentând, în termenii proiectelor 

şi programelor-cadru, grupuri-ţintă particulare, selectate pe criteriul 

coeficienţilor înalţi de vulnerabilitate specifică, în rândurile care urmează 

tipologia grupurilor-țintă.  

 

Conţinutul mesajului public a avut în vedere formele de exploatare a victimelor 

traficului de persoane, cel mai des întâlnite, aşa cum au fost acestea puse în 

evidenţă de realitatea statistică şi mediatică a anului 2013: exploatarea sexuală, 

exploatarea prin muncă şi obligarea la cerşetorie.  

 

Poziţionându-ne într-un unghi tehnic şi pragmatic în acelaşi timp, însă păstrând 

perspectiva beneficiilor sociale, educaționale, morale, psihologice sau mediatice, 

programele, proiectele şi campaniile de prevenire a traficului de persoane 

implementate în anul 2013 prezintă următoarele referințe: 

 

1. Au avut caracter naţional şi transnaţional26 , în acord cu cerințele 

documentelor europene care orientează politicile anti-trafic (Convenția 

Consiliului Europei pentru acțiunea împotriva traficului de persoane CETS no. 

179, Directiva 2011/36/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 

5 aprilie 2011 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane şi 

protejarea victimelor acestuia, Strategia UE pentru perioada 2012-2016 în 

vederea eradicării traficului de persoane). 

 

2. Registrul obiectivelor propuse în adresarea beneficiarilor (în conținutul 

mesajelor și în desfășurarea acțiunilor) se întinde de la:  

                                                 
25

 Cu titlu informativ, relevant mai degrabă în termeni statistici decât calitativi,  în întreg anul 2013 au fost implmentate 

55 de proiecte și campanii de prevenire, dintre care 6 la nivel naţional şi 49 la nivel local, adresate unui număr total de 

peste 150.000 de beneficiari. Campaniile, dar şi alte activităţi parteneriale din registrul prevenirii au fost susţinute prin 

comunicate, conferinţe de presă, interviuri, emisiuni, postare de materiale pe website și pe reţelele de socializare. 
26

 Parteneriatele au implicat multe state: ex. Italia, România, Spania, America Latină (Brazilia); exemplu de campanie 

transnațională:„Abordarea integrată pentru prevenirea exploatării prin muncă în ţările de origine şi destinaţie” - campanie 

transnaţională „A munci este un drept! A exploata munca este o infracţiune!”. A fost implementată România, Bulgaria, 

Grecia, Cipru, FYROM şi Ungaria) şi a avut drept scop prevenirea traficului de persoane în vederea exploatării prin 

muncă. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011L0036:RO:NOT
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 Educarea/informarea cu privire la varietatea riscurilor majore, 

conţinute de  exploatarea muncii victimelor, la condiţiile legale de muncă 

din ţările de destinaţie, la întinderea şi formele de manifestare a 

traficului de persoane în vederea exploatării victimelor prin muncă. 

 creşterea gradului de înţelegere cu privire la efectele negative ale 

fenomenului cerşetoriei în rândul copiilor. 

 până la conştientizarea opiniei publice europene în privința violării 

drepturilor omului, ca o consecință per se a victimizării prin exploatare 

sexuală şi turism sexual. 

 

3. Actorii anti-trafic au reușit - nu fără dificultăți, datorate fie percepțiilor sau 

constrângerilor instituționale, fie limitărilor financiare sau rezistențelor de 

mentalitate individuală sau socială -, să îndrepte mesajele preventive, în măsuri 

mai mult sau mai puțin impactabile, către segmente de populaţie/ grupuri-ţintă 

specifice: copii (8-14 ani), tineri, studenți, persoane care doresc să plece la muncă 

în străinătate, factorii de decizie (reprezentanţi ai autorităţilor locale şi ai 

comunităţilor: poliţişti, primari, consilieri, inspectori şcolari, asistenţi sociali, 

lideri informali), misiuni diplomatice şi oficii consulare ale României în 

străinătate. 

 

4. Opțiunile autorităților și organizațiilor partenere pentru instrumentele de 

campanie cel mai frecvent utilizate au fost făcute în funcție de contextele 

culturale, de particularitățile beneficiarilor direcți sau de resursele mobilizate în 

interiorul parteneriatelor, după cum urmează: produse educaţionale şi mediatice, 

dezbateri, organizate cu participarea nemijlocită a beneficiarilor direcţi, sondaje 

de opinie, simbolizare prin artă, sport, muzică, dans, film, activităţi educative 

variate şi social-media27, expoziţii, concerte, acţiuni gen flash-mob, evenimente 

pentru copii - teatru forum, concursuri cu tematică preventivă. 

 

5. Au fost implementate atât în localităţi din mediul urban cât şi din cel rural. 

 

6. Printre produsele educaţionale şi mediatice elaborate şi utilizate în 

implementare pot fi amintite, ca generatoare de impact la nivelul populației 

                                                 
27

 “Multimedia Awareness Seminar” (în cadrul The NO Project, susţinut de BANCPOST) - un eveniment care a 

promovat clipuri din filme documentare premiate, animaţie, muzică, artă, dans - reflectând atitudinea creativă a tinerilor, 

artiştilor şi pedagogilor faţă de aşa-numita sclavie modernă. 
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generale: afişele (expuse în aeroporturile internaţionale şi punctele de trecere a 

frontierei), broşurile cu conținut adaptat, memory-sticks, spoturile radio şi TV. 

 

Linia Telverde a înregistrat în cursul anului 2013 un număr total de 926 de 

apeluri, în majoritatea acestora fiind oferite informațiile necesare privind 

condițiile legale de migrație pentru muncă în alte state.   
 

6.2. Cooperarea naţională inter-instituţională 
 

Fără a pierde din vedere obstacolele, întârzierile, dificultăţile sau insuccesele, 

devine evident faptul că reuşitele pe care instituţiile publice şi societatea civilă le-

au contabilizat în domeniul prevenirii traficului de persoane, precum şi în cel al 

asistenţei post-victimizare, au fost posibile ca efect al modului în care actorii anti-

trafic au înțeles să pună în act cooperarea formală şi informală28.  

 
6.2.1.  Rolul mass-media 
 

Multă vreme, traficul de persoane, cu toate nuanţele sale multiplu contextuale şi 

implicaţiile sale profunde la nivelul organismului social, a reprezentat pentru o 

bună parte a mass-media un subiect de presă „senzaţional”. Și anul trecut au fost 

remarcate, încă, asemenea poziționări, deși cultura jurnaliștilor cu privire la 

fenomen s-a specializat și a dobândit valențe favorabile unei abordări benefice 

victimelor și, nu în ultimă instanță societății românești. Neîndoielnic este faptul 

că efectele au fost, de cele mai multe ori, în abordarea senzaționalistă, în 

defavoarea victimelor şi a eforturilor pe care societatea românească, autoritățile, 

societatea civilă, le-au făcut pentru normalizarea vieţii victimelor şi pentru 

pedepsirea criminalilor.  

 

O asemenea reprezentare a fenomenului, în ansamblul său, de tip subiect de 

senzaţie şi scenă de rating, va antrena întotdeauna consecinţe negative, uneori 

dramatice - atunci când, un articol de presă, de pildă, poate conduce la 

revictimizarea unei persoane, la dezvăluirea identităţii sale sau, în cazurile cele 

mai nefericite, la punerea în aplicare a ameninţărilor la adresa victimei sau a 

familiei sale, de către un traficant. 

 
                                                 
28

 Pentru a răspunde şi cerinţelor instituţionale, prin definiţie formale, printre instrumentele care au permis fluidizarea 

cooperării dintre actorii publici şi cei neguvernamentali pot fi amintite protocoale, întâlniri ale echipelor judeţene 

interinstituţionale antitrafic,  sesiuni de instruire a persoanelor care intră în contact cu victimele/potenţialele victime ale 

traficului de persoane (3709)  
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Realitatea anului trecut trimite la constatarea faptului că un parteneriat autentic 

şi consecvent, cultivat între actorii anti-trafic şi profesionişti din mass-media 

naţională şi locală, poate aduce beneficii remarcabile, atât victimelor, 

traumatizate şi lipsite de încredere în lumea adultă, în instituţii şi organizaţii, dar 

şi acţiunilor anti-trafic ale acestora din urmă. Printr-o varietate de instrumente 

mediatice au fost promovate acţiuni şi programe anti-trafic, au fost informate şi, 

sperăm, sensibilizate multe persoane aflate sau nu într-o condiţie de 

vulnerabilitate specifică de trafic/exploatare29.  

 

Diseminarea unui număr ridicat de materiale informativ-preventive a oferit 

posibilitatea transmiterii mesajelor antitrafic unor segmente importante de 

populaţie, creându-se un context favorabil implicării beneficiarilor direcţi ai 

acţiunilor anti-trafic, prin furnizarea unor informaţii utile de către aceştia 

persoanelor apropiate sau cunoscuţilor. 

 

 
6.2.2. Activităţi, campanii,  proiecte, planuri  de prevenire 
 

1.În cadrul proiectului JLS/2009/ISEC/AG/207 - 

„Abordarea integrată pentru prevenirea exploatării 

prin muncă în ţările de origine şi destinaţie” -, 

cofinanţat de Comisia Europeană, a fost realizată 

campania transnaţională de prevenire „A munci 

este un drept! A exploata munca este o 

infracţiune!”. Această campanie a fost 

implementată simultan în 6 state (România, 

Bulgaria, Grecia, Cipru, FYROM şi Ungaria) şi a avut 

drept scop prevenirea traficului de persoane în 

vederea exploatării prin muncă.  

 

Grupul ţintă al campaniei a fost constituit din publicul larg, cu vârste cuprinse 

între 18 şi 40 de ani, în general persoanele care doresc să plece la muncă în 

străinătate, şi factorii de decizie cu atribuţii în domeniul prevenirii şi combaterii 

traficului de persoane exploatate prin muncă. Pentru susţinerea activităţilor de 

prevenire planificate în cadrul campaniei au fost elaborate o serie de materiale 

                                                 
29

 140 de apariţii radio-televizuale sub forma de participări la emisiuni în direct, înregistrate, sincroane şi interviuri, 77 

comunicate de presă, 4 conferinţe de presă, 192 articole de apariţii online, Peste 2.000.000 beneficiari ai mesajelor şi 

recomandărilor în mediul online. 
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informativ-preventive, respectiv: afişe, broşuri, memory-stick-uri, un spot radio 

şi un spot TV.  

2. ANITP a implementat în parteneriat cu 

AIDRom – Asociaţia Ecumenică a Bisericilor 

din România campania de prevenire a 

traficului de persoane „Dreptul la muncă e 

al tău. Nu-l vinde traficanţilor!!!”.  

Campania a avut drept obiectiv creşterea 

gradului de conştientizare a cetăţenilor 

români care doresc să plece la muncă în 

străinătate cu privire la riscurile asociate 

traficului de persoane în vederea exploatării prin muncă. Diseminarea 

materialelor de campanie realizate a fost sprijinită de Inspectoratul General al 

Poliţiei de Frontieră, posterele fiind afişate în toate aeroporturile internaţionale 

şi punctele de trecere a frontierei. 

 

3. ANITP, în parteneriat cu Asociaţia Telefonul 

Copilului şi Institutul pentru Cercetarea şi 

Prevenirea Criminalităţii din cadrul Inspectoratului 

General al Poliţiei Române, a implementat proiectul 

„Unde începe cerşetoria, se sfârşeşte copilăria”. 

Acest proiect a fost derulat în perioada martie-mai 

2013 şi a beneficiat de o finanţare de 10.000 de euro 

din partea Ambasadei Franţei. 

Obiectivele proiectului au constat în identificarea 

problemelor principale cauzate de fenomenul 

cerşetoriei, respectiv creşterea gradului de 

conştientizare cu privire la efectele negative ale 

fenomenului cerşetoriei în rândul copiilor.  

Proiectul a fost implementat în comunităţi rurale de la nivelul a cinci judeţe, care 

se confruntă cu această problematică, respectiv Alba, Dâmboviţa, Ilfov, Vaslui, 

Braşov dar şi în  sectorul 5 al Municipiului Bucureşti. Grupul ţintă a fost constituit 

din 500 de copii (cu vârsta 8-14 ani) şi 120 reprezentanţi ai autorităţilor locale şi 

ai comunităţilor vizate (poliţişti, primari, consilieri, inspectori şcolari, asistenţi 

sociali, lideri informali).   
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4. ANITP a primit invitaţia de a se alătura BANCPOST, în calitate de partener, în 

cadrul „THE NO PROJECT”.  

 

The NO Project, susţinut de BANCPOST reprezintă o campanie de sensibilizare a 

publicului, care se adresează în special tinerilor, în scopul creşterii nivelului de 

conştientizare asupra fenomenului traficului 

de persoane, prin artă, sport, muzică, dans, 

film, activităţi educative şi social media.  

 

Scopul campaniei de sensibilizare din cadrul 

„The NO Project” este acela de a informa, a 

inspira şi a motiva tinerii să 

acţioneze/răspundă proactiv împotriva 

sclaviei moderne – punându-şi la dispoziție 

talentul, pasiunea şi energia pentru a 

conştientiza publicul. 

 

The NO Project a fost prezent la Strada de C’Arte, eveniment organizat de către 

Biblioteca Centrală Universitară Carol I în parteneriat cu Fundaţia Universitară 

Carol I. În cadrul evenimentului Strada de C’Art au fost organizate, la standul 

special amenajat, în fiecare zi, sesiuni de informare despre traficul de persoane, 

ateliere de desen sau sesiuni de portret realizate de artişti plastici. În data de 25 

septembrie a avut loc prezentarea “Multimedia Awareness Seminar”, un 

eveniment care a inclus clipuri din filme documentare premiate, animaţie de 

prima clasa, muzică, artă, dans – toate acestea reflectând atitudinea inteligentă, 

creativă, pro-activă a tinerilor, artiştilor şi pedagogilor faţă de infracţiunea 

reprezentată de aşa numita sclavie modernă.  

 

Un alt moment inedit a fost reprezentat de Ştafeta Run4Freedom, un eveniment 

sportiv din cadrul The NO Project powered by Bancpost. La evenimentul sportiv au 

participat peste 400 de persoane. 

 

5. Începând cu luna noiembrie 2013, 

ANITP, în parteneriat cu Direcţia 

Consulară din Ministerul Afacerilor 

Externe, a implementat campania 

naţională de prevenire a traficului de 

http://www.thenoproject.ro/despre/
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persoane, intitulată: „Informează-te ca să munceşti în siguranţă în 

străinătate!”.  

 

Obiectivul campaniei îl constituie informarea cetăţenilor români care 

intenţionează să îşi găsească un loc de muncă în străinătate, în vederea evitării 

pericolelor şi riscurilor la care se pot expune pe piaţa muncii, în ceea ce priveşte 

traficul de persoane.  

 

Pentru susținerea campaniei au fost realizate un pliant şi un ghid cu informaţii 

utile, iar spotul video, pe tema prevenirii traficului de persoane în vederea 

exploatării prin muncă, este difuzat atât prin intermediul televiziunilor cu circuit 

închis din centrele comerciale cât şi în cinematografe.  

6. ANITP a primit invitaţia de a se alătura organizaţiei 

Caritas Bucureşti, în calitate de partener, în cadrul 

proiectului  „Combaterea traficului de persoane şi a 

turismului sexual – ETTS” în vederea implementării 

campaniei naţionale de prevenire a traficului de 

persoane şi a turismului sexual intitulată „Nepăsarea ne 

face complici”.  

 

Scopul principal al campaniei de prevenire din cadrul 

proiectului a fost de creştere a conştientizării opiniei 

publice europene asupra violării drepturilor omului, aceasta fiind provocată de 

traficul de persoane prin exploatare sexuală şi de turismul sexual. 

 

În ţara noastră grupul ţintă al campaniei de prevenire a fost reprezentat de 

următoarele categorii: 

 tinerii din instituţiile de învăţământ, inclusiv întreaga comunitate şcolară 

(profesori şi părinţi). 

 actorii guvernamentali şi neguvernamentali care activează la nivel local. 

 publicul larg. 

Mesajul campaniei de prevenire din România a fost formulat astfel: „Nepăsarea ne 

face complici”. 

 

7. În vederea marcării zilei de 18 Octombrie  – Ziua Europeană de Luptă 

împotriva Traficului de Persoane, ANITP a derulat în anul 2013, pentru al doilea 

an consecutiv, „Săptămâna prevenirii traficului de persoane”. 

 



46 

 

Activităţile preventive desfăşurate în perioada 14-18 octombrie 2013 au avut 

drept scop informarea publicului larg cu privire la formele de manifestare ale 

traficului de persoane, cât şi întărirea capacităţii de autoprotecţie la ameninţările 

acestui fenomen în rândul persoanelor vulnerabile. 

 

În cadrul acestei acţiuni preventive au fost derulate 138 activităţi de prevenire 

(întâlniri cu grupuri ţintă, expoziţii, concerte, acţiuni gen flash-mob, etc.), 

activităţi ce au asigurat transmiterea mesajului antitrafic al campaniei 

„Săptămâna prevenirii traficului de persoane” unui număr de aproximativ 35.000 

de benecificari direcţi. Activităţile de prevenire derulate au fost susţinute şi de 

un plan de comunicare implementat prin: conferinţe de presă, comunicate de 

presă, interviuri, promovarea online a mesajelor antitrafic etc. Apreciem faptul că 

activităţile desfăşurate în „Săptămâna prevenirii traficului de persoane” au 

beneficiat de o vizibilitate ridicată în rândul populaţiei. 

 

8. În vederea dezvoltării sistemului de Planuri de măsuri, în cursul anului 2013, 

ANITP a derulat Planul de Măsuri pentru prevenirea traficului de persoane în 

Zona Banat-Oltenia. Această acţiune a fost iniţiată la nivel central, 

implementarea propriu-zisă a activităţilor fiind realizată de către personalul 

Centrelor Regionale Craiova şi Timişoara. Scopul Planului de măsuri a fost 

reprezentat de reducerea numărului victimelor traficului de persoane exploatate 

sexual, grupul ţintă al activităţilor fiind format din persoanele vulnerabile a 

deveni victime ale exploatării sexuale (cetăţenii români care doresc să lucreze în 

afara teritoriul României, persoane cu o situaţie financiară precară, elevi, 

studenţi, etc.), publicul larg şi specialiştii implicaţi în lupta împotriva traficului de 

persoane. 

 

 

7. Formarea profesională  
 

Integrată conceptului-cadru de prevenire a traficului de persoane, formarea 

specialiștilor a însoțit ansamblul celorlalte programe și activități puse în act de 

autorități și societatea civilă. 

Prezentarea selectivă a celor mai relevante programe de formare profesională, 

organizate în interiorul sau în afara parteneriatelor naționale sau europene, de 

către autorități publice responsabile, ar putea indica înțelegerea, de către acestea, 
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a semnificației pregătirii continue a profesioniștilor care lucrează cu victimele 

traficului de persoane. 

 

În perioada octombrie 2011 - septembrie 2013, a fost implementat proiectul 

„Întărirea capacităţii instituţionale a autorităţilor române şi franceze în 

combaterea traficului de persoane”, derulat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte 

de Casaţie şi Justiţie30, în colaborare cu ANITP, Institutul Naţional al Magistraturii, 

pe de o parte, şi de Ministerul Justiţiei din Franţa, Ministerul de Interne şi Şcoala 

Naţională de Magistratură din Franţa, din partea franceză. Proiectul a avut ca 

obiectiv specific stimularea, promovarea şi dezvoltarea instrumentelor necesare 

pentru prevenirea şi combaterea traficului de persoane, prin facilitarea 

contactelor directe şi a schimbului de bune practici atât în România, cât şi în 

Franţa. Pornind de la mecanismele şi instrumentele legale de cooperare în 

vigoare, proiectul a facilitat contactul dintre procurori, ofiţeri şi lucrători de 

poliţie din cele două state. 

 

Derularea efectivă a activităţilor de formare profesională a început în anul 2012 

continuând și în acest an, în perioada de implementare fiind obţinute 

următoarele rezultate: 

 magistraţi, ofiţeri de poliţie şi jandarmi au fost specializaţi în cadrul a două 

sesiuni de formare a formatorilor. 

 a fost elaborat un studiu comparativ al sistemelor judiciare române şi franceze, 

în materia traficului de persoane, precum şi un manual de bune practici în 

domeniul traficului de persoane adresat pregătirii continue a lucrătorilor în 

domeniul combaterii traficului de persoane. Materialele au fost diseminate în  

rândul instituţiilor partenere. 

 

În perioada ianuarie 2012 - martie 2013, Ministerul Justiţiei din România a 

coordonat proiectul “Consolidarea cooperării judiciare în combaterea traficului 

de fiinţe umane în Uniunea Europeană”. Partenerii din proiect au fost Institutul 

Național al Magistraturii, Fundaţia Germană pentru Cooperare Juridică 

Internaţională (IRZ); Franţa - Ecole Nationale de Magistrature (ENM), Reţeaua 

Judiciară Europeană în materie penală (EJN), respectiv EUROJUST. Obiectivul 

proiectului a vizat îmbunătăţirea cunoştinţelor, precum şi schimbul de informaţii 

şi de bune practici între membrii reţelelor judiciare în materie penală şi 

                                                 

30 Sursa: CSM, 2014. 
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profesioniştii din statele membre ale UE, cu competenţe în domeniul cooperării 

judiciare, în combaterea traficului de fiinţe umane, prin intermediul organizării 

unor sesiuni de lucru comune cu profesioniști și lucrători din cadrul instituțiilor 

partenere, având drept scop elaborarea unui manual de bune practici. 

 

În completarea eforturilor INM de a răspunde nevoilor sistemului judiciar, în iulie 

2013, a fost organizată,  sub egida proiectului „Consolidarea cooperării judiciare 

pentru protejarea victimelor infracţiunilor”, școala de vară a tinerilor magistrați. 

Tineri judecători şi procurori, recent absolvenţi ai şcolilor de magistratură, 

precum şi auditori de justiţie din România (14 viitori judecători şi procurori) au 

fost pregătiţi,  alături de  viitori grefieri, avocaţi şi  experţi - personal de 

specialitate din Ministerul Justiţiei, în vederea aplicării instrumentelor juridice 

ale Uniunii Europene şi ale Consiliului Europei, care consacră drepturile 

victimelor în procesul penal. Temele abordate în cadrul Şcolii de vară au fost: 

aspecte privind traficul de fiinţe umane şi instrumente naţionale şi internaţionale 

privind protecţia drepturilor copilului, protecţia martorilor în timpul urmăririi 

penale (cu accent pe minorii martori), violenţa domestică, drepturile femeilor 

victime ale violenţei domestice; Directiva Consiliului 2004/80/EC privind 

compensarea victimelor infracţiunilor penale; Directiva Consiliului şi 

Parlamentului European 2011/99/EU privind ordinul european de protecţie, 

Directiva Consiliului 2012/29/EU de stabilire a unor norme minime privind 

drepturile, sprijinirea şi protecţia victimelor criminalităţii şi de înlocuire a 

Deciziei-cadru 2001/220/JAI a Consiliului. 

 

În anul 2013 a fost finalizat proiectul ”Dezvoltarea unor linii directoare şi 

proceduri comune pentru identificarea victimelor traficului de persoane – 

EurTrafGuide”. Partenerii în proiect, alături de Agenţia Naţională Împotriva 

Traficului de Persoane au fost: France Expertise Internationale din cadrul 

Mininsterul Afacerilor Externe din Franţa (coordonatorul proiectului), Comisia 

Naţională pentru Combaterea Traficului de Fiinţe Umane din Bulgaria, Direcţia 

Generală pentru Dezvoltarea Cooperării Internaţionale din Grecia, Ministerul 

Securităţii şi Justiţiei din Olanda, Delegaţia Guvernamentală pentru Violenţele de 

Gen din Spania. Obiectivul general al proiectului a fost de a dezvolta şi 

armoniza metodele şi procedurile pentru identificarea victimelor traficului în 

Statele Membre participante în cadrul proiectului, prin dezvoltarea unor linii 

directoare comune.  
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În cadrul proiectului a fost organizat un program de formare a formatorilor, 4 

sesiuni, în domeniul identificării VT, ai cărui beneficiari români au fost 

reprezentanți ai ANITP, IGPR, DIICOT, Centrul multifuncțional de pregătire 

”Schengen” (MAI), MAE, MP, IM, precum și ONG.  

 

În anul 2013 au fost organizate, în structurile şi unităţile de învăţământ ale 

Poliţiei Române31, o serie de cursuri de instruire profesională, formare şi 

perfecţionare, a căror tematică a urmărit domeniul prevenirii şi combaterii 

traficului de persoane, după cum urmează: 

 

Instituțiile poliției care asigură formarea și pregătirea specialiștilor în lupta anti-

trafic au organizat : 

 cursul  pe  problematica  traficului  de  fiinţe  umane,  în  cadrul  „Programului  

tehnic internaţional de cooperare”, la care  au participat specialişti de la nivelul 

D.C.C.O. şi B.C.C.O. În calitate de lectori au participat  experţi din cadrul Poliţiei 

Naţionale din Spania. 

De asemenea,  au fost organizate cursuri în cadrul cărora au fost prezentate teme 

din domeniul prevenirii şi combaterii traficului de persoane, în cadrul sesiunilor 

de prgătire  în domeniile conexe traficului de persoane și al repsectării drepurilor 

victimelor (migrație și azil, trecerea frontierei, permise de ședere și altele), astfel: 

 Curs de perfecţionare “Imigraţia şi azilul. Aquis Schengen relevant”, pentru  

poliţişti. 

 Curs de perfecţionare “Supravegherea şi urmărirea transfrontalieră”, pentru 

poliţişti. 

 Curs de perfecţionare “Prevenirea şi combaterea infracţionalităţii 

transfrontaliere”, pentru poliţişti. 

 Curs de perfecţionare “Politici comune privind vizele şi permisele de şedere 

pentru cetăţenii terţi”, pentru poliţişti. 

 Stagiul de pregătire având ca tematică „Activităţi specifice în cazul clarificării 

situaţiei persoanelor dispărute, inclusiv urmărirea minorilor fugiţi din sânul 

familiei, centre de reeducare”, la care au participat poliţişti. 

De asemenea, în cursul anului 2013 s-au desfăşurat cursuri internaţionale, cu 

participarea unor poliţişti din cadrul D.C.C.O.: 

 Cursul  “CEPOL - EU   Approach   in  THB”,   organizat   în   Suedia, la care a 

participat un ofiţer SCTP. 

                                                 

31 Sursa: DCCO, 2014. 
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 Conferinţa „Discovering Trafficking for the Purpose of  Labour Exploitation”, 

organizată în Cehia,  la care a participat un ofiţer SCTP. 

 Cursul MARSHALL „Changing Paradigms Of Transnational Organised Crime”, în 

Germania, la care a participat un ofiţer. 

 un ofiţer de poliţie din cadrul Serviciului de Criminalitate Informatică a 

participat la un curs de pregătire organizat de EUROPOL, pe linia combaterii 

faptelor de pornografie infantilă prin sisteme informatice. 

 

Un specialist din cadrul ANITP a participat, în calitate de formator, la sesiunile 

programului de formare a notarilor publici „Condiţiile de intrare şi de ieşire din 

ţară a minorilor români. Prevenirea traficului de copii”, organizat, în Bucureşti, în 

cadrul proiectului transnațional, coordonat de către Terre des Hommes ”MARIO” 

al cărui scop principal este de îmbunătățire al nivelului de protecție al copiilor, 

migranți din Europa Centrală și de Sud-Est și prevenirea oricăror forme de abuz, 

exploatare și trafic împotriva copiilor și tinerilor vulnerabili. Prin intermediul 

acestor sesiuni de pregătire, notarii publici au avut posibilitatea să cunoască 

mecanismele de funcționare ale acestei infracțiuni, să “învețe” pentru a putea 

recunoaște indicatori de trafic de persoane și să conștientizeze rolul important pe 

care-l pot juca în prevenirea acestei infracțiuni și prevenirea victimizării 

persoanelor, în special a copiilor. 

 

 

8. România partener european 
 

 

Caracterul transnaţional al fenomenului traficului de persoane presupune, în 

primul rând, o cooperare eficientă şi continuă cu statele aflate pe rutele de 

origine-tranzit-destinaţie.  

 

Implicaţiile economice şi demografice mondiale impun extinderea dialogului în 

domeniul traficului de persoane şi la nivel global. 

 

Din perspectiva activităţilor de cooperare internaţională, pe parcursul anului 

2013, România a beneficiat de o serie de avantaje pe baza schimburilor de 

experienţă, resurse şi transfer de bune practici cu parteneri europeni şi 

internaţionali. Acestea au fost orientate atât către întărirea capacităţii 

instituţionale şi a politicilor naţionale de prevenire şi monitorizare a traficului de 
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persoane, cât şi către dezvoltarea capacităţii instituţionale a partenerilor externi, 

cu scopul articulării unui cadru internaţional de cooperare, capabil să răspundă 

noilor tendinţe ale fenomenului traficului de persoane. 

 

Activitatea de relaţii internaţionale şi afaceri europene în domeniul anti-trafic 

este un instrument de politici publice, care beneficiază de o dublă orientare: pe 

de o parte este un instrument care capitalizează suportul şi experienţa 

partenerilor externi angajaţi în cooperarea anti-trafic, atât de la nivelul 

instituţiilor UE sau a Statelor Membre, cât şi a statelor terţe sau a altor actori 

internaţionali, iar pe de altă parte este un instrument de politică externă, prin 

intermediul căreia România îşi articulează şi promovează interesele naţionale în 

lupta împotriva traficului de persoane. 

 

Evoluţia relaţiilor cu alte state a confirmat capacitatea României de a fi, în mod 

consecvent, o prezenţă constructivă şi de a dezvolta iniţiative echilibrate şi reacţii 

responsabile. S-au avut în vedere consolidarea şi dezvoltarea parteneriatelor cu 

Marea Britanie, Franţa, Elveţia, Norvegia, Republica Moldova, Croaţia, Olanda, 

Grecia, Bulgaria, Spania, Cipru, Macedonia, Belgia, Suedia, Ungaria.  

 

În conformitate cu Politica Europenă de Dezvoltare, prin parteneriate strategice 

cu state terţe, România a susţinut în mod consecvent necesitatea continuării 

eforturilor anti-trafic în statele din Balcanii de Vest, în vederea intensificării 

procesului de apropiere de UE. Astfel, autorităţile române au transferat expertiză 

către state precum Albania, Bosnia Herţegovina, Macedonia, Moldova, 

Muntenegru, Turcia, Serbia etc.  

 

Un element de noutate pentru anul 2013 l-a reprezentat derularea de către 

Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane, în calitate de Stat Membru 

partener, a proiectului de înfrăţire instituţională „Îmbunătăţirea identificării 

victimelor traficului de persoane”, având ca beneficiar Oficiul pentru Drepturile 

Omului şi ale Minorităţilor Naţionale din structura Guvernului Republicii Croate. 

Astfel, ANITP a furnizat expertiză Republicii Croate în vederea îmbunătăţirii 

procesului de identificare a victimelor traficului de persoane, cu un accent asupra 

exploatării sexuale şi pentru muncă forţată, contribuind astfel la îndeplinirea 

condiţiilor de aderare la Uniunea Europeană. 
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Identificarea și definirea priorităţilor în activitatea ANITP au avut ca reper 

central valorificarea fondurilor externe nerambursabile în dezvoltarea capacităţii 

instituţionale în domeniul luptei împotriva traficului de persoane, dar şi 

accentuarea răspunsului anti-trafic32. 

 

În acelaşi timp proiectele iniţiate sau susţinute de către ANITP s-au orientat către 

dimensiunea europeană, contribuind astfel la conturarea şi stabilirea politicilor 

anti-trafic la nivel european, pe baza experienţei naţionale, recunoscută la nivel 

internaţional: elaborarea unui mecanism european de indentificare a victimelor 

traficului de persoane, dezvoltarea de campanii transnaționale de prevenire a 

traficului de persoane, dezvoltarea unui sistem de referire internaţională a 

victimelor traficului de persoane. Toate aceste rezultate contribuie în mod direct 

la atingerea obiectivelor stabilite în cadrul Strategiei Europene de eradicare a 

traficului de persoane 2012-2016. 

 

La data de 17 ianuarie 2013, Guvernul României și Guvernul Irlandei au semnat 

un acord privind cooperarea în prevenirea și combaterea traficului ilicit de 

droguri, spălării banilor, criminalității organizate, traficului de persoane, 

terorismului, finanțării terorismului și a altor infracțiuni grave. 

 

 

9. Cooperarea cu societatea civilă 
 

În cursul anului 2013, în România, actorii instituţionali au colaborat cu 

reprezentanţii societăţii civile, pe baza unor parteneriate în domeniul prevenirii 

traficului de persoane. La nivelul Agenţiei (central și local) au fost încheiate 17 

protocoale de colaborare şi 17 planuri de acţiune cu parteneri locali.  

 

În condițiile în care problema traficului de persoane a atras interesul unui număr 

mare de organizaţii neguvernamentale care activau în alte domenii sociale 

(violenţă domestică, asistenţă copii etc.), centrele regionale ale ANITP au avut 

oportunitatea identificării şi iniţierii un număr de 11 protocoale de colaborare. 

Acestora li se adaugă cele 29 de protocoale de colaborare încheiate în anul 

anterior, de unde rezultă că pe parcursul anului 2013, Agenţia a desfăşurat 

                                                 
32

La nivelul anului 2013 au fost gestionate din punct de vedere al programării, contractării, implementării, respectiv 

monitorizării un număr de 27 de proiecte, cu o valoare de peste 19 milioane euro. 
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activităţi stabilite şi în cadrul formalizat, cu un număr de 46 de parteneri 

instituţionali şi organizaţionali.  

 

Aceste parteneriate au sporit eficienţa luptei împotriva traficului de persoane 

prin realizarea unor campanii, proiecte şi activităţi de prevenire, atât în mediul 

urban cât şi în mediul rural, dar, totodată, au permis canalizarea eforturilor către 

grupurile vulnerabile, prin prezentarea informaţiilor preventive, în cadrul unor 

abordări diferite.  

 

Cele 15 centre regionale ale Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane 

au organizat şedinţe ale echipelor interinstituţionale anti-trafic judeţene, prin 

care s-a urmărit creşterea vizibilităţii Agenției la nivel local şi consolidarea 

legăturilor create anterior cu instituţiile implicate în domeniul traficului de 

persoane. Pe parcursul anului 2013, Centrele regionale ale ANITP au coordonat, 

la nivel regional, activitatea echipelor județene interinstituţionale antitrafic, 

organizând 72 întâlniri. Centrele regionale au înregistrat un număr de 455 de 

situaţii de cooperare multidisciplinară, cu implicarea a cel puţin 3 

instituţii/organizaţii neguvernamentale, pentru intervenţii punctuale, în cazuri 

concrete. Cooperarea cu ONG, în ceea ce privește prevenirea victimizării, dar și 

protecția victimelor reprezintă una din principalele priorități pentru succesul și 

eficientizarea măsurilor de protecție și asistență a victimelor și pentru 

îmbunătățirea cunoștințelor publicului larg privind riscurile traficului.  

 

În același timp, atât coordonarea victimelor în procesul penal, cât și protecția și 

asistența acordată victimelor, sunt activități derulate de către instituțiile statului, 

în parteneriat și cu ONG. Referirea victimelor către ONG are loc prin intermediul 

cadrului formalizat, prin protocoale de colaborare, prin care ANITP și ONG au ca 

scop reducerea numărului victimelor traficate și sprijinirea acestora în procesul 

de recuperare. Astfel, victimele asistate de către ONG reflectă în cea mai mare 

parte situațiile referirilor de către instituțiile statului pentru asistență adecvată.  

 

Pentru prima oară, în acest an s-a reuşit realizarea unui parteneriat public-privat 

ce vizează prevenirea traficului de persoane prin implicarea BANCPOST într-o 

campanie naţională de prevenire, the NO PROJECT, campanie prezentată mai sus. 
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10.  Strategia Națională Împotriva Traficului de Persoane 
 

 

Anul  2013 a reprezentat primul an de implementare a noii strategii naționale în 

domeniu - Strategia națională împotriva traficului de persoane pentru perioada 

2012 – 2016.  

 

Aprobarea Strategiei la sfârșitul anului 2012 și odată cu aceasta a Planului 

național de acțiune în vederea implementării pentru perioada 2012-2014, a 

determinat întârzieri în iniţierea/îndeplinirea activităţilor dependente de 

intrarea în vigoare a actului normativ. 

 

În raport de succesiunea termenelor de realizare planificate prin Planul naţional 

de acţiune 2012-2014, precum și de complexitatea și specificul obiectivelor 

stabilite, prioritățile anului 2013 au vizat două tipuri de acțiuni, subsumate 

etapelor de implementare, respectiv monitorizare. Realizarea coordonării 

demersului de implementare a Strategiei, prin acțiunile întreprinse, a urmărit în 

principal:  

1. Stabilirea cadrului de cooperare pentru activitățile a căror realizare 

depinde de efortul coordonat al mai multor instituții, cu accent pe activitățile 

afectate de întârzierea aprobării Strategiei. 

2. Planificarea și inițierea monitorizării modului de îndeplinire a 

responsabilităților asumate prin planul de acțiune.  

 

Pe parcursul anului 2013 au avut loc patru întâlniri de lucru, două dedicate 

asistenţei victimelor şi două combaterii traficului de persoane, care au reunit 

reprezentanți ai structurilor de specialitate din cadrul MMFPSPV (DGAS, DPC), MJ 

(ONPCCRCPI), MAI (DCCO, IGPF), DIICOT, CSM. Agenda de lucru a acestor 

întâlniri a fost centrată pe modalitatea de îndeplinire a unor activități planificate 

în scopul îmbunătăţirii calităţii asistenţei acordate victimelor și creșterii 

capacității de colectare a datelor privind traficul de persoane.  

 

Principalele teme abordate au fost monitorizarea și evaluarea furnizorilor de 

servicii specializate pentru victimele traficului de persoane și adoptarea unui 

mecanism de schimb de date atât în domeniul asistenței victimelor cât și în cel al  

combaterii.  

 



55 

 

Dezbaterile au evidențiat faptul că modificările succesive aduse legislației din 

domeniul acreditării serviciilor sociale au influențat în mod semnificativ 

realizarea măsurilor propuse în scopul creșterii capacității de monitorizare și 

evaluare în domeniul asistenței victimelor. Analiza noilor reglementări prin care 

se asigură calitatea în domeniul serviciilor sociale a evidențiat necesitatea 

revizuirii modalității de îndeplinire a unor activități dar și a termenelor, în sensul 

corelării cu prevederile legale în vigoare. 

 

În ceea ce privește colectarea datelor, dezbaterile au fost orientate de 

recomandările europene  promovate prin cele mai relevante documente 

strategice adresate traficului de persoane. Astfel, au fost analizate inclusiv 

recomandările emise de GRETA, cu precădere cele relaţionate colectării datelor 

din sfera compensaţiilor financiare acordate victimelor dar și cele referitoare la 

măsura confiscării, în special confiscarea extinsă. O altă zonă de interes a 

reprezentat-o cea a tipurilor de date solicitate de EUROSTAT pentru elaborarea 

raportului european privind traficul de persoane, problemele ridicate de 

colectarea datelor referitoare la victimele identificate, victimele prezumate şi 

dezagregarea pe indicatori socio-demografici dar mai ales, colectarea datelor 

referitoare la persoanele cercetate, investigate, condamnate şi dezagregarea 

acestora pe criterii de vârstă, cetăţenie, forme de exploatare. 

Concluziile rezultate au subliniat importanţa definirii în mod unitar a conceptelor 

utilizate în colectarea datelor dar şi a identificării sursei adecvate pentru 

raportarea acestora astfel încât, datele să reflecte exact dimensiunea fenomenului 

și, în același timp să ofere o măsură a rezultatelor obţinute prin efortul comun de 

limitare a consecințelor traficului de persoane în toate formele de manifestare.  

 

În anul 2013 a fost iniţiată și prima activitate de monitorizare a implementării 

Strategiei, pentru semestrul I 2013. Scopul monitorizării a constat în: 

identificarea rezultatelor fiecărei activităţi măsurate cu ajutorul indicatorilor 

stabiliţi în Planul de acţiune 2012-2014, încadrarea în termenele stabilite, 

identificarea problemelor care au afectat realizarea activităţilor, colectarea de 

date privind propuneri pentru realizarea activităţilor/încadrarea în termenele 

stabilite, responsabilizarea instituţiilor implicate. 

 

Cumularea datelor colectate cu ocazia monitorizării din anul 2013 permite 

conturarea unei analize cantitative a implementării Strategiei naționale în acest 

an.  
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Analiza rezultatelor obținute indică un număr de 35 de activități realizate, 22 

de activități nerealizate și 2 activități parțial realizate. Pentru un număr de 9 

activități lipsa datelor sau datele incomplete nu au permis aprecierea gradului de 

realizare.  

 

În ceea ce privește activitățile nerealizate, o mare parte sunt activități aflate în 

curs de realizare, problema în cazul acestora fiind imposibilitatea încadrării în 

termenele preconizate. 

 

Factorii principali care au afectat îndeplinirea activităților în termenele stabilite 

au fost  întârzierea aprobării Strategiei naționale și a Planului de acțiune, 

adoptarea unor modificări legislative și identificarea de oportunităţi de 

îndeplinire a unor activităţi în cadrul unor proiecte cu finanţare externă 

nerambursabilă, fapt ce a fost apreciat a fi în măsură să asigure mobilizarea unor 

resurse suplimentare, financiare și umane, și, în consecință creșterea calității și 

eficienței rezultatelor. În consecință, eforturile au fost concentrate în vederea  

finalizării procesului de programare, de cele mai multe ori unul anevoios, de 

durată și impus de către donori/finanțatori externi. 

 

Se urmăreste ca activităţile vizate de proiecte să contribuie la atingerea unor 

obiective specifice din domeniul asistenței, domeniul cu cele mai mari provocări: 

reconfigurarea sistemului de servicii de protecţie şi asistenţă a victimelor 

traficului de persoane, îmbunătăţirea capacităţii de identificare timpurie a 

victimelor şi de referire către furnizorii de servicii acordate în regim special şi 

eficientizarea măsurilor de sprijinire a accesului victimelor traficului de persoane 

la formele de compensaţie financiară. 
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11.  Convenția Consiliului Europei 
 

 

În octombrie a fost organizată 

Masa Rotundă pe tema traficului 

de persoane, sub egida Consiliului 

Europei, Divizia Anti-Trafic, care 

a reunit reprezentanți publici și 

privați, actori importanți în lupta 

anti-trafic din România. Întâlnirea 

a fost organizată ca urmare a 

publicării Raportului de evaluare 

al GRETA privind modul de 

implementare a Convenției și a 

Recomandărilor adresate 

României pentru implementare, emise de Comitetul Părților în 2012. În același 

timp, Masa Rotundă a oferit posibilitatea actorilor anti-trafic de a semnala atât 

reușitele cât și dificultățile întâmpinate, care vor face parte din Raportul pe care 

România îl va elabora cu privire la măsurile luate pentru implementarea 

Recomandărilor GRETA, ce are termen iunie 2014. 

Dialogul între reprezentanții autorităților naționale și reprezentanții 

Consiliului Europei, a permis identificarea provocărilor autorităților române dar 

și a modurilor prin care Consiliul Europei poate veni în întâmpinarea acestora și 

susține țara noastră în eforturile anti-trafic, inclusiv prin oportunități de 

colectare de fonduri. 

Probleme punctate sistematic pe parcursul întâlnirii, așa cum au fost ele 

concluzionate de către experții CoE și în care CoE poate interveni și sprijini 

îmbunătățirea acestora, au fost în următoarele domenii: 

 asistența socială a victimelor. 

 prevederi pentru asistența medicală a victimelor. 

 protecție. 

 pregătirea judecătorilor și a procurorilor. 

 implicarea media în diverse activități și chiar educarea media. 

 compensarea financiară a victimelor și recuperarea daunelor. 

 implicarea autorităților locale în proiecte din domeniul TP. 
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Secţiunea III 

CONCLUZII GENERALE 

 

O serie de aspecte, atât pozitive cât și negative, pot fi desprinse din expunerea 

dinamicii traficului de persoane și a eforturilor întreprinse și descrise în 

cuprinsul prezentului raport. Cu privire la cele pozitive trebuie spus că sunt în 

mod evident o rezultantă a unei mai bune comunicări între actorii anti-trafic din 

România, atât din spectrul societății civile cât și din cel al instituțiilor 

guvernamentale. 

 

Astfel, efortul colectiv al celor implicați a permis surmontarea obstacolelor, cu 

precădere a celor din sfera asistenței victimelor, generate de dificultățile de ordin 

economic la nivel macro-social cu influență directă asupra creșterii gradului de 

vulnerabilitate al unui segment considerabil al populației, în special cea din 

mediul rural. Mai este de remarcat, dincolo de marja de eroare inerentă oricărei 

măsurări statistice, menținerea, la nivel național, a tendinței descrescătoare a  

traficului de persoane, concluzie întemeiată și pe constatările și observațiile 

empirice ale particularităților cazuisticii în domeniu.  

 

Autorităţile judiciare au făcut progrese notabile în efortul continuu de a da 

consistenţă obligaţiei umanitare şi legale lipsită de echivoc de a trata victimele 

traficului de persoane în acord cu principiile şi drepturile fundamentale enunţate 

în normele existente. Orientarea activităţilor de investigare, nu doar la nivel 

naţional ci şi internaţional, în scopul depistării cât mai multor membri ai 

grupărilor infracţionale, a permis identificarea unui număr mare de persoane 

victimizate şi a unui număr mare de suspecţi care au fost investigaţi. Valorificarea 

potențialului echipelor comune de investigații (JIT) în care autorităţile române au 

participat a avut un impact deosebit în demantelarea unui număr mai mare de 

grupări criminale cu activităţii infracționale pe linia traficului de persoane, pe 

teritoriul mai multor state. 

 

Deși contribuția la acest raport a rețelei de organizații non guvernamentale, cu 

care de altfel autoritățile au o colaborare mult mai bună în prezent, lipsește, în 

ciuda unei solicitări exprese în acest sens, sentimentul general acceptat la nivelul 

mai multor instituții guvernamentale este acela al rolului major al acestui 

segment social în progresul stabil înregistrat în ultimii ani în prevenirea și 
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combaterea traficului de persoane, fapt ce se impune a fi surprins în rapoartele 

viitoare. În acest sens invităm pe toti cei interesați să se alăture demersului de 

elaborare a rapoartelor anuale sau de altă natură, coordonate de ANITP. 

Apreciem că o asemenea abordare ar spori nivelul de transparență cu impact 

asupra capacității de înțelegere și cunoaștere a provocărilor  naționale pe care 

traficul de persoane continuă să le ridice. 

 

Punctual, un sumar al celor mai relevante aspecte, de interes pentru cei implicați 

în diversele subdomenii ale demersului de eradicare a acestui tip de 

criminalitate, care au rezultat din prezenta evaluare, unele fără variații majore 

față de alte intervale de timp analizate în trecut, surprinde în opinia autorilor 

următoarele caracteristici, care vor necesita o centrare pe viitor a eforturilor, 

inițiativelor și resurselor ce vor fi disponibile pentru îmbunătățirea raspunsului 

anti-trafic: 

 România își păstrează caracterul de țară sursă; 

 Majoritatea victimelor traficului sunt adulte de gen feminin; 

 Numărul victimelor minore este în creștere, acestea sunt majoritar de gen 

feminin, exploatate sexual în special în trafic intern; 

 Victimele adulte provin din mediul rural și majoritatea au fost exploatate 

extern; 

 Principalele state ţintă ale grupărilor de traficanţi au fost, în perioada de 

raportare Grecia, Germania,  Italia,  Spania; 

 Rețelele și grupările criminale ce acţionează în ţările de destinaţie/de 

exploatare și-au accentuat mobilitatea - respectiv transferarea activităţii 

infracţionale dintr-o ţară de exploatare în alta. Una din cauze poate fi 

relaționată reactivității instituțiilor din țările de destinație din resortul 

combaterii traficului de persoane, fapt care a condus la o tendință de 

relocare geografică a activității infracționale în rândul grupurilor de 

traficanți de ființe umane;  

 Traficanții de persoane au tendința de a renunța la organizarea în mari 

grupări de criminalitate organizată, preferând grupările organizate pe 

afinități sau interese financiare comune, fără să se instituie ierarhii în 

interiorul grupului, fapt care determină consolidarea unui sentiment 

profund de încredere și loialitate între membri, extrem de dificil de 

destabilizat în cursul anchetelor judiciare și implicit îngreunând colectarea 

probelor necesare; 
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 Utilizarea social media și a internetului în general pentru punctarea în 

vederea recrutării este din ce în ce mai evidentă, cei implicați folosind un 

nou mod de operare în menținerea victimelor în exploatare numit de 

specialiști ,,SEXTORTION ”; 

 În asistenţa victimelor, fie că a fost oferită în sistemul public ori în cel al 

societăţii civile au fost identificate unele limitări, dintre care subliniem 

următoarele: cunoșterea insuficientă a instrumentelor de lucru, dispunerea 

ineficientă a centrelor rezidențiale pentru victime, serviciile de probaţiune 

care au atribuţia de a acorda consiliere psihologică şi alte forme de 

asistenţă victimelor traficului de persoane nu pot avea un răspuns prompt 

şi adecvat nevoilor acestor categorii de persoane, centrele de tranzit pentru 

protecţia şi asistenţa copiilor repatriaţi şi/sau victime ale traficului nu mai 

răspund decât în mică măsură misiunii lor iniţiale, aproape jumătate din 

acestea sunt în prezent închise sau se află în stare de conservare, iar cele 

existente funcţionează sub capacitate; 

 Se constată o îmbunătățire a accesului la justiție pentru VT ca urmare a 

preocupării instituțiilor cu responsabilități în domeniu, de încurajare a 

cooperării victimelor cu autoritățile judiciare pe timpul procedurilor 

penale îndreptate împotriva traficanților și punerea la dispoziția VT, prin 

lege, a unei serii de măsuri de protecție și siguranță; 

 Cu toate că s-a reușit aproape de fiecare dată identificarea resurselor 

necesare repatrierilor, acordării protecţiei şi asistenţei în regim de urgenţă 

precum şi includerii victimelor în programe de integrare socio-profesională 

şi de psihoterapie, acestei laturi a efortului anti-trafic continuă să-i 

lipsească predictibilitatea și sustenabilitatea, fapt ce induce un sentiment 

de nesiguranță atât furnizorilor cât și beneficiarilor de asemenea servicii, 

aspect ce are o probabilitate crescută să influențeze negativ performanța. 

 Deși receptată cu interes și apreciată ca poate cel mai bun document de 

politici publice din domeniu de până acum, Strategia Națională Împotriva 

Traficului de Persoane și Planul Național de acțiune subsecvent, nu a 

beneficiat, din partea autorităților responsabile, de suportul necesar 

implementării activităților, de multe ori din cauze obiective însă la acest 

moment este evidentă dificultatea majoră a implementării Strategiei în 

termenele prevăzute. Riscul nerealizării unor obiective este real. 
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RECOMANDĂRI 

 

În mod evident rămân o mulțime de lucruri de făcut pentru consolidarea 

capacității de răspuns la un nivel de fermitate dincolo de echivoc, capabil să 

descurajeze cat mai mult posibil traficul de persoane în România și apreciem că 

formularea unor recomandări este nu doar necesară ci ar trebui sa fie produsul 

unei dezbateri constructive între toți cei interesati de prevenirea, combaterea, 

asistență, cercetarea traficului și poate chiar cu o contribuție directă a victimelor 

traficului. Acest capitol al raportului nu va avea consistența pe care autorii si-ar 

dori-o si de aceea propunem, constituirea unei tribune a acestor dezbateri, de 

către coordonatorul/raportorul național, în speranța ca viitorul raport îi va putea 

orienta mai bine pe cei interesați de a progresa. 

 

Dorim însă, dintr-o motivație strict analitică, având drept scop îmbunătățirea 

încercării de radiografiere a problematicii traficului, să formulăm un minim de 

recomandări pe care sperăm ca, cei cărora le adresăm să le dea curs în timp util 

pentru măsurarea adecvată a activităților naționale anti-trafic.  

Recomandare Poliție: Măsurarea și analizarea modului de detectare a 

victimelor traficate extern pentru determinarea dimensiunii identificării 

întreprinse de autorități străine/române. 

 

Recomandare ANITP: Analizarea capabilității tehnice de considerare a unui 

indicator de monitorizare privind instituția care are primul contact cu presupusa 

victimă. 

 

Recomandare ANOFM/ANITP: În procesul de referire pentru orientarea și 

integrarea profesională a victimelor traficului de persoane, cu acordul victimelor, 

ANITP va informa ANOFM la fiecare nevoie identificată, proces care să fie 

periodic analizat în comun de către aceste instituții.  

 

Recomandare MMFPSV: Evaluarea motivelor refuzului victimelor de a fi asistate 

pe termen lung. 

 

Recomandare privind implementarea SNITP: Asumare consistentă și 

susținută de toți actorii instituționali în derularea activităților strategice ce le 

revin. 
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LISTA ABREVIERILOR UTILIZATE ÎN TEXT 

 

AJOFM Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

ANITP Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane 

ANOFM Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

ANPDCA Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor 

Copilului și  Adopție 

ASP Direcția de Sănătate Publică 

CCPI Centrul de Cooperare Polițienească Internațională 

CR-ANITP Centrul Regional al Agenţiei Naţionale Împotriva 

Traficului de        Persoane 

DCCO  Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate 

DGASPC Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului 

DIICOT Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de 

Criminalitate Organizată şi Terorism 

DOES Departamentul Ocupare şi Egalitate de Șanse 

IGI Inspectoratul General pentru Imigrări 

IGPR Inspectoratul General al Poliţiei Române 

IPJ Inspectorat de Poliţie Judeţean 

ISJ Inspectoratul Şcolar Judeţean 

ITM Inspectoratul Teritorial de Muncă 

IM Inspecția Muncii 

MAE Ministerul Afacerilor Externe 

MAI Ministerul Afacerilor Interne 

MEN Ministerul Educației Naționale  

MJ Ministerul Justiţiei  

MMFPSPV Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și 

Persoanelor Vârstnice 

MP Ministerul Public 

ONG Organizaţie Non-Guvernamentală 

ONPCCRCPI Oficiul Național de Prevenire a Criminalității și 

Cooperare pentru Recuperarea Creanțelor Provenite 

din Infracțiuni 

ONPM Oficiul Naţional pentru Protecţia Martorilor 

ONU/ UNO Organizaţia Naţiunilor Unite /United Nations 

Organization 
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ORI Oficiul Român de Imigrări 

OSCE Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa 

SCOP Societatea pentru Părinţi şi Copii 

SCTP Serviciul  de Combatere a Traficului de Persoane 

SNITP Strategia Naţională Împotriva Traficului de Persoane 

2012-2016 

UE Uniunea Europeană 

UNICEF United Nations Children’s Fund/ Fondul Naţiunilor 

Unite pentru Copii 

UNODC United Nations Office for Drugs and Crime/ Biroul 

Naţiunilor Unite pentru Droguri şi Criminalitate 

USAID United States Agency for International Development / 

Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare 

Internaţională 

VT/VTP/VO

T 

Victimă a traficului de persoane 

 


