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INTRODUCERE

Pe lângă responsabilitatea instituțională de a elabora și publica un raport
anual, schimbările pe care le cunoaște fenomenul traficului de persoane, în fiecare
an, dramele trăite de victime, eforturile naționale privind urmărirea infractorilor
și zădărnicirea strategiilor criminale, dinamica politicilor sociale care urmăresc
identificarea, asistența și protecția victimelor, justifică cu prioritate efortul de
colectare, analiză și prezentare a rezultatelor acțiunii actorilor sociali din România,
care participă la prevenirea, combaterea traficului de persoane și asistența oferită
victimelor.
Doar în perioada 2013 - 2014 au fost identificate, în statele membre ale
Uniunii Europene, 15.846 victime ale traficului de persoane. Dintre acestea, cel
puțin 15% erau copii (2375), la data identificării. Iar numărul de victime
înregistrate este cu siguranță doar vârful iceberg-ului, în condițiile în care copiii
sunt mai susceptibili de a scăpa identificării ca victime.
În anul 2015, traficul de persoane a cunoscut o dinamică ale cărei principale
caracteristici nu schimbă fundamental situația anilor trecuți.
Cererea pentru serviciile ”oferite” de către victimele traficului de persoane
rămâne ”motorul” care acționează întreg angrenajul de elemente ce fac posibilă
recrutarea și exploatarea victimelor. Există un ansamblu de factori, care
încurajează, alimentează sau mențin cererea pentru serviciile ”oferite”, în mod
forțat, de către victime. Cererea este prezentă atât in interiorul țării, dar cu
deosebire în țările de destinație.
Mecanismele de identificare a victimelor exploatate în țară se află, într-o
mult mai mare măsură, sub controlul instituțiilor și organizațiilor naționale, prin
comparație cu dificultățile semnificative care apar în identificarea, dar mai ales în
referirea transnațională a victimelor, cetățeni români, de către autorități sau
organizații din țările de destinație.
În linii generale, tiparele infracționale și profilul socio-demografic al
traficanților rămân aproape neschimbate față de anii anteriori. Iar datele statistice
sugerează o dinamică ce păstrează România printre țările europene care

înregistrează un număr mare de persoane investigate/cercetate și de dosare
penale.
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VICTIMELE TRAFICULUI DE PERSOANE
Secțiunea I

1.1. Despre cauze
Întrebarea care oferă titlul acestui capitol a apărut pe retina socială, în viața
oamenilor și a comunităților, pe agenda publică, pe paginile ziarelor și pe ecranele
monitoarelor, cu multă vreme în urmă. Cine se gândea că va dăinui atât de multă
vreme în societățile contemporane? Astăzi continuăm să căutăm soluții și, pentru
asta, răspunsuri la întrebarea fundamentală: de ce există victime/ de ce au existat
victime în anul 2015?
 Pentru că există o cerere uriașă de
servicii sexuale și de forță de muncă
ieftină sau neplătită,
 Pentru că există mulți oameni extrem
de vulnerabili, din cauza multiplelor
nevoi
sociale,
economice
și
psihologice,
 Pentru că există părinți care își
abandonează copiii, pentru a pleca la
muncă în afara țării, sau părinți care își
vând copiii pentru a obține venituri,
 Pentru că actorii sociali responsabili
nu adoptă întotdeauna protecție
eficientă pentru victime și răspuns
radical față de criminali,
 Pentru că profiturile uriașe pe care
traficul de persoane le generează
motivează activitatea criminală a
infractorilor.

... pentru multe alte motive, despre
care vorbim în continuare.
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Înainte de a oferi publicului o imagine a particularităților populației de
victime ale traficului de persoane, identificate în anul 2015, precizăm că analiza
pornește de la datele deținute de către ANITP, centralizate în sistemul național de
monitorizare și evaluare a victimelor traficului de persoane, bază de date
alimentată de către agenție, structurile sale regionale și alte instituții naționale.

Asistăm la o relativă consecvență,
În ”Mid-term report on the
peste ani, a prezenței caracteristicilor
implementation of the EU strategy
care definesc victimele traficului de
towards the eradication of trafficking in
persoane, identificate anul trecut.
human beings” se arată că ”O abordare
bazată pe drepturile omului, cu accent
Explicațiile sunt particulare și multiple.
pe victime, trebuie să planifice în mod
Pentru a contextualiza însă realitățile
adecvat și eficient prevenirea și să
descurajeze cererea care favorizează
anului trecut, în ceea ce privește
toate formele traficului de ființe umane.
dimensiunea personală și socială a
Vulnerabilitățile expun oamenii
unor riscuri mai mari de a deveni
fenomenului traficului de persoane, care
victime ale traficului de ființe umane,
vizează cetățenii români, arătăm că
dar nu constituie în sine cauze ale
dinamica europeană demonstrează
traficului. Traficul are loc deoarece
există o cerere pentru servicii și bunuri
faptul că există un ansamblu de factori ce
furnizate prin exploatare și pentru că
încurajează, alimentează sau mențin
este o formă extrem de profitabilă a
crimei organizate.”
cererea pentru serviciile ”oferite” în mod
(”Mid-term report on the
forțat, de către victime. O serie dintre
implementation of the EU strategy
acești factori, constituind tot atâtea
towards the eradication of trafficking in
human beings”, Prevention and demand
premise de alimentare a fenomenului,
reduction, European Commission, p. 8).
aparțin și realității românești, pe care
am observat-o analizând modul în care
au fost recrutate și exploatate victimele cetățeni români. Continuând discuția
despre factori, literatura de specialitate 1 , dar cu deosebire realitatea arată că
acționează o serie de factori de încurajare și menținere a cererii pentru
serviciile ”oferite” de victimele traficului de persoane.

Europol a identificat nouă ”push” și zece ”pull factors” care constituie cauzele principale ale traficului de ființe
umane, pe care inițiativele de prevenire ar trebui să le aibă în vedere Study on prevention initiatives on
trafficking in human beings, European Commission, 2015,
https://ec.europa.eu/antitrafficking/sites/antitrafficking/files/study_on_prevention_initiatives_on_trafficking_i
n_human_beings_0.pdf
1
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Printre factorii care încurajează cererea pentru servicii oferite de către
victimele traficului de persoane, cel puțin în Europa se regăsesc: șomajul ridicat, o
piață a forței de muncă mai puțin accesibilă deschisă femeilor, discriminarea de
gen, lipsa oportunităților de îmbunătățire a calității vieții, discriminarea sexuală
sau etnică, sărăcia, persecuțiile, violența sau abuzurile, încălcări ale drepturilor
omului.
Comisia Europeană arată că 2 cercetările la nivel european în legătură cu
cererea de servicii sexuale oferite de către victimele traficului sunt puține. Dialogul
cu instituțiile raportorilor naționali anti-trafic sau cu mecanismele echivalente
instituției raportorului național, din țările europene, cu reprezentanți ai
instituțiilor și organizațiilor naționale anti-trafic, împreună cu rapoartele
naționale privind situația traficului de persoane conduc la concluzia că, în multe
state europene, cererea de servicii este o cauză majoră a intrării victimelor, în
general și a copiilor, în mod particular, în situații de trafic și exploatare.
Experiența recentă a actorilor naționali justifică, atunci când aducem în
discuție evaluarea calitativă a activităților anti-trafic din România anului 2015, o
abordare care pornește de la premisa faptului că cererea pentru serviciile
”oferite” de către victimele traficului de persoane este ”motorul” care
acționează întreg angrenajul de elemente ce fac posibilă recrutarea și
exploatarea victimelor, într-un context în care multe persoane vulnerabile s-au
îndreptat, în mod catastrofal, anul trecut, către capcanele victimizării prin trafic și
exploatare, indiferent de forma pe care acestea o îmbracă.
Cererea se manifestă atât în interiorul țării, dar cu deosebire, in țările
de destinație
 pe fondul crizei economice globale a crescut în mod dramatic cererea de
forță de muncă ieftină, identificată deja ca fiind un factor de risc relevant
pentru traficul de copii, în special pentru cei care vin din țările Europei de
Est.

2

Study on high-risk groups for trafficking in human beings (2015) Final Report, Publications Office of the
European Union, ISBN 978-92-79-48406-3.
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Există o cerere importantă pentru ”consumul” serviciilor oferite de către
copiii victime
Principial, factorii care alimentează cererea de servicii oferite de către
victimele copii se alătură altor factori (de risc și reziliență) care influențează direct
traficul de copii.
Cererea pentru traficul de copii se supune criteriului diferențierii între țările
de origine și cele de destinație pentru victime, astfel încât cererea este prezentă în
foarte mare măsură în țările Europei de Vest, unde nivelul veniturilor este cu mult
mai mare decât în majoritatea țărilor de origine, din estul Europei și a zonelor cu
șomaj ridicat. Cu toate acestea, această diferențiere nu este un criteriu care poate
fi generalizat, în condițiile în care cererea de copii pentru folosirea acestora în
scopul exploatării sexuale este din ce în ce mai ridicată în țările din Europa
Centrală și de Est. O demonstrează și statisticile oficiale din țara noastră, de
exemplu, unde numărul copiilor victime ale traficului intern pentru exploatare
sexuală a crescut în ultimii ani. Cu toate acestea, nu știm dacă dimensiunea
crescută a cererii vine din partea cetățenilor români sau a turiștilor, ori este
alimentată de alți factori. Ceea ce știm, cu certitudine, este faptul că lipsa de control
și sprijin în procesul de dezvoltare a copiilor favorizează vulnerabilitatea acestora
față de riscurile victimizării.
Cererea pentru servicii sexuale este citată în multe rapoarte naționale
(Spania, Cipru, Ungaria) drept o cauză principală a traficului de copii. În unele state,
legalizarea prostituției reprezintă un factor de risc semnificativ și, în același timp,
un factor care încurajează cererea (Spania). Rapoartele altor țări afirmă că
legalizarea prostituției este un factor specific, care contribuie la proliferarea
traficului de copii (Danemarca, Lituania, Olanda, Austria), fiind sugerat faptul că
penalizarea cumpărării serviciilor sexuale, urmând exemplul Norvegiei, Suediei,
României și Marii Britanii ar putea contribui la reducerea cererii și la combaterea
traficului de copii pentru exploatare sexuală. În același registru, rapoartele altor
țări indică faptul că cererea de forță de muncă ieftină, fie în economia subterană,
fie în acele sectoare ale enonomiei în care, în mod tradițional se întâlnesc cazuri de
exploatare, reprezintă un factor de risc pentru traficul de copii, iar această cerere
a crescut pe fondul crizei economice.
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Particularitățile și relevanța cererii existente în țările de destinație
pentru exploatarea victimelor cetățeni români rămâne o provocare socială
și științifică, căreia România ar trebui să îi găsească un răspuns validat de
practicile preventive și de cercetarea aplicată.
 Există o cerere intermediată.
Traficul de persoane este produsul unei industrii criminale. Motivația
economică ilicită a traficanților este aceea de a face profit. Numeroase estimări
făcute de organizații internaționale avansează sume uriașe de bani, cu titlu de
profit generat de traficul de ființe umane. În conformitate cu raportul ILO 2014 3,
munca forțată și traficul de ființe umane generează 150 de miliarde de dolari anual
în economia privată, cu două treimi din profituri provenite din exploatarea
sexuală. Raportul UNODC4 arată că aceasta este una dintre afacerile ilicite cele mai
profitabile din Europa, din care traficanții obțin 2,5 miliarde de euro pe an, prin
exploatarea sexuală și obligarea victimelor la muncă forțată.
Merită să aruncăm o privire asupra modului în care unii dintre acești factori se
regăsesc în fenomen, în România, anul trecut.

3

ILO,
Profits
and
Poverty:
The
Economics
of
Forced
Labour,
June
2014,
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_243391.pdf
4
UNODC, Trafficking in persons to Europe for sexual exploitation, Chapter extracted from ”The Globalisation
of Crime - A Transnational Organised Crime Threat Assessment” Report,
http://www.unodc.org/documents/publications/TiP_Europe_EN_LORES.pdf
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1.2. Cum se manifestă factorii de alimentare și menținere în ”portretul”
victimelor identificate în 2015?
Observând dinamica națională a populației de
În legătură cu traficul intern, unde
victime, vedem că majoritatea elementelor de
au fost identificate mai multe
vulnerabilitate se manifestă în strânsă
victime decât în anii anteriori, o
explicație rezonabilă vine din faptul
legătură cu realitățile europene.
că mecanismele de identificare a
victimelor exploatate în țară se află
într-o mult mai mare măsură sub
controlul ”actorilor” naționali, prin
comparație cu dificultățile
semnificative care apar în
identificarea, dar mai ales în
referirea transnațională a victimelor,
cetățeni români, de către autorități
sau organizații din țările de
destinație. Aici, oportunitățile
noastre de a interveni în identificare
și referire sunt cel puțin limitate de
modalități uneori rigide, prin care
unele țări de destinație cooperează
cu autoritățile române.

Analiza pornește de la populația de
victime identificate în anul 20155
- 880 persoane, exploatate în
diverse moduri, atât în
interiorul, cât și în afara țării.
În linii generale, tiparele
infracționale și profilul sociodemografic rămân neschimbate
față de anii anteriori6.

Figura 1. Dinamica populației de victime identificate în perioada 2007-2015

Analiză realizată de ANITP, 2016.
1) Pondere crescută a victimelor de gen feminin; 2) cele mai multe victime exploatate sexual; 3) destinație
principală -traficul intern; 4) cea mai vulnerabilă categorie de vârstă la trafic: 18-40 de ani.
5
6

8

257

40
307

276

 Variații apar în
special pentru
indicatorii care
definesc
experiențele de
trafic, formele de
exploatare,
eventual
destinațiile
traficului și mai
puțin în indicatorii
care definesc
trăsăturile sociodemografice ale
victimelor:

 nivel de educație mediu, asociat în special cu o
vârstă mică sau cu nevoia de a avea un loc de muncă
și cu încrederea necondiționată atribuită ofertelor de
muncă venite din partea unor cunoștințe,
 traficanții români își mențin activitățile
infracționale mai mult pe teritoriul României
(traficul intern), în special în sfera exploatării
sexuale,
 victimele sunt exploatate cu preponderență în
interiorul județului de reședință, fiind transportate
dintr-un oraș în altul sau din sate în orașele
învecinate, pentru a fi obligate la practicarea
prostituției,
 numărul victimelor transportate și exploatate în
alte județe decât cele de reședință scade odată cu
distanța parcursă,
 au fost identificate 20 de persoane cu
dizabilități, recrutate în special prin promisiuni
false și întâlniri directe între recrutor și victime.
Victimele cu dizabilități au suferit exploatări
sexuale sau obligarea la practicarea cerșetoriei,
destinația în cazul acestora fiind atât traficul intern
cât și cel extern. Trei dintre aceste victime au fost
minore.

 Condiția de vulnerabilitate a victimelor apare prin factori sociali sau
economici, însă nici un complex de factori nu este același la nivelul fiecărui
individ. Astfel, un bărbat aflat în căutarea unui loc de muncă sau o fată care
urmează să termine liceul și dorește să călătorească în străinătate, un tânăr
care tocmai a terminat școala profesională, profită de momentul în care o
cunoștință îi promite un loc de muncă bine plătit într-o altă țară - sunt câteva
din acele momente de vulnerabilitate care contribuie la intrarea victimelor
în trafic. Nu există o formulă magică care să ne ajute să calculăm un risc exact
al măsurii de vulnerabilitate, însă avem posibilitatea să prezentăm mai
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departe acele date și statistici, acompaniate de povești și momente ale celor
care au trecut prin diferite experiențe de exploatare.
Factori de vulnerabilitate în cazul unei minore identificate în 2015
 insuficientă supraveghere
 insuficientă îndrumare și control parental
 relații de comunicare și atașament viciate între mamă și fiică
 dorința de independență financiară
 influența nefastă a unui anturaj nepotrivit

1.3. Contează genul și vârsta?
O piață a forței de muncă mai puțin deschisă femeilor (1), alături de
discriminarea de gen (2) se numără printre factorii care încurajează cererea pentru
serviciile oferite de către victime, în Europa, cel puțin dacă avem în vedere
exploatarea sexuală a femeilor. Dacă punem această constatare a Comisiei
Europene în legătură cu situația din România, vedem că 66% dintre victimele
identificate în 2015 au fost femei 7 . O analiză particularizată, legată de acțiunea
acestor doi factori ar putea să aducă concluzii validate științific.
 Creșterea cu 103 victime de gen
masculin schimbă raportul pe
gen în totalul victimelor
traficului identificate, față de
anul anterior,
 Numărul minorilor de gen
masculin este cu mult mai
mare, de la 10 victime în 2014,
la 40 în 2015.
 În categoria victimelor minore
(fete) se observă o ușoară
scădere atât în cifre absolute, de

7

Figura 2. Distribuția victimelor în funcție de
apartenența la gen și categoria de vârstă

Spre deosebire de 74% în anul anterior.
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la 280 în 2014 la 276 în 2015, cât și ca valoare ponderată din total, de la
aprox 37% în 2014, la aprox 31% în 2015.
1.4. De unde vin victimele?

aproximativ 54% rural și
46 % urban (inclusiv capitala).

particularități ale anumitor
județe în funcție de mediul de
proveniență a victimelor: în Dolj,
Cluj, Suceava, Iași, Vrancea,
Ialomița, Prahova, Ilfov, Giurgiu,
Neamț cele mai multe victime au
provenit din mediile rurale, pentru
ca din județele Timiș, BistrițaNăsăud, Hunedoara sau Constanța
Figura 3. Distribuția victimelor în funcție de mediul cele mai multe din victimele
de proveniență (N=865)
provenite de pe raza județelor să
provină din mediile urbane.
1.5. Exploatarea sexuală a victimelor
 ponderea victimelor exploatate sexual a fost de 56,6%
 județele de proveniență cu frecvențe mai ridicate de 20 de victime:
Dâmbovița, București, Argeș, Iași și Galați; ultimele trei județe sunt
proveniență a victimelor exploatate sexual, în special adolescenți și tineri cu
vârstele cuprinse între 14 - 15 și 24 - 25 de ani, încă din
perioada anilor 2007 - 2008.
17 săptămâni a
declarat minora că s-a
prostituat

Câștigul mediu zilnic
situat la 300-400 de lei

Suma câștigată
între 37700-47600 lei
aprox 8400-10600 Euro

Figura 4
Perioada de exploatare și câștigurile generate de
exploatarea unei minore prin obligarea la exploatare
sexuală
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1.6. Exploatarea victimelor prin muncă
 frecvență ridicată: în Ialomița și Mureș,
 victimele provenite din județul Mureș au fost traficate prin obligarea la
muncă în trafic intern (au fost transportate în alt județ al României), în timp
ce victimele din județul Ialomița au fost exploatate prin muncă, în Spania sau
Italia.

Cazare

Șuri ale Ocolului
Silvic, fără
geamuri,mobilă
sau utilități
Fără paturi, doar
saltele rupte și
murdare

Exploatare și
mijloace de
constrângere

Programul de
muncă zilnic
între 6 a.m. și 19
p.m.
Victimele erau
agresate verbal
când erau lente

Ieșirea din
trafic

Fugă

Anunțare poliție

Ocazional
primeau între
10-50 de lei
pentru mâncare

Figura 5. Descriere schematică caz intern de exploatare prin muncă în agricultură a unui
grup de cetățeni români

 muncile sau serviciile pe care victimele au fost obligate să le presteze au fost
din cele mai diverse, de la muncă în domeniul forestier sau la îngrijirea de
animale, adunarea de deșeuri sau distribuirea de reclame pe stradă până la
obligarea la muncă la spălătorii auto.
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Trafic intern versus
trafic extern

1.7. Traficul intern
 victimele provin în proporții apropiate atât din mediul rural cât și din cel
urban,
 originea victimelor și destinația exploatării sunt în interiorul aceluiași județ,
 victimele sunt transportate în interiorul județului, deplasându-se pe
distanțe scurte față de localitatea de domiciliu, fără a trece granițele acestuia,
deplasându-se dintr-o localitate în alta sau chiar în interiorul aceleiași
localități,
 în situațiile în care se părăsește granița județului, transportul victimelor are
loc în special în județele limitrofe, nu departe de cel de origine,
 Bucureștiul este destinația traficului intern care atrage cele mai multe
persoane din județele învecinate, precum Ilfov, Ialomița sau Teleorman.
Alături de Constanța, Suceava și Timiș, Bucureștiul este și destinație pentru
acele situații de trafic în care victimele provin din județe mai îndepărtate,
 Județul de exploatare: Timiș, Dolj, București, Suceava și chiar Iași atrag
situații de trafic în care numărul victimelor exploatate îl depășește pe cel al
victimelor provenite, devenind astfel cu predilecție destinații,
 la polul opus, găsim județe precum Mureș, Brașov, Vaslui, Bacău care sunt, în
principal, județe surse ale traficului de persoane, exploatarea având loc
pentru unele victime în alte județe decât cel de proveniență.
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Harta 1. Harta privind județele de exploatare a victimelor traficate intern în funcție de
frecvența victimelor identificate în 2015 (N=355)

Harta 2. Harta privind județele de proveniență a victimelor traficate intern în funcție de frecvența
victimelor identificate în 2015 (N=385)
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 Exploatarea sexuală a victimelor este preponderentă în traficul intern.

Figura 7. Distribuția victimelor traficate intern în funcție de formele de exploatare

Figura 6. Distribuția victimelor traficate intern pe gen, identificate în 2015, în funcție de
formele de exploatare
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1.8. Traficul extern
 cele mai multe victime exploatate în afara granițelor țării provin din mediul
rural,
 conturarea ofertelor de muncă de către recrutori, în anunțurile publicitare
din presa scrisă sau prin mijlocirea intermediarilor în recrutarea forței de
muncă vizează în special traficul extern,
 toate
victimele
recrutate
prin
intermediul
agențiilor
de
intermediere/plasare forță de muncă au fost exploatate în afara țării,
 modalitățile de exploatare sunt mai variate decât în cazul traficului intern:
dacă exploatarea sexuală are o pondere ridicată, exploatarea prin muncă,
obligarea la cerșetorie, furturi, la alte servicii, constrângerea pentru alte
activități (fraude bancare, căsătorie de conveniență) au fost practici utilizate
frecvent.

Alte forme de exploatare
Începând cu anul 2013, mai mulţi cetăţeni români au fost recrutați şi
duşi în Danemarca, cu promisiunea unui loc de muncă. Odată ajunşi în
Danemarca, acestora li s-a utilizat identitatea reală pentru fraudarea
sistemului danez de taxe şi impozite, a unor bănci, instituţii de credit şi unităţi
comerciale in special din zona comerţului on-line.
Vulnerabilitatea victimelor a fost indusă de calitatea vieții acestora, de
nevoia unor oportunităţi mai bune de viaţă, de inconsistența educaţiei
primite, de accesul limitat (la) și preocuparea scăzută pentru informare cu
privire la riscurile victimizării, de lipsa oportunităților pe piața internă a
forței de muncă. Alte elemente de vulnerabilitate au fost generate de șomaj,
lipsa 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, înclinația
către satisfacerea nevoilor prin orice mijloace, licite sau ilicite.
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MOD DE EXPLOATARE

TOTAL

exploatar exploatare cerșetorie furturi tentativă
e sexuală
prin
muncă

alte
situații

AUSTRIA

20

0

1

1

1

0

23

SPANIA

13

26

5

0

34

0

78

ITALIA

55

43

11

0

2

0

111

MAREA BRITANIE

23

4

4

7

0

1

39

GERMANIA

34

15

5

0

0

1

55

UNGARIA

0

1

1

0

0

0

2

BELGIA

4

8

0

0

1

0

13

IRLANDA

4

10

1

1

0

0

16

SUEDIA

0

0

5

0

0

0

5

NORVEGIA

1

0

1

1

0

0

3

OLANDA

5

0

0

0

1

0

6

ELVEȚIA

4

0

0

0

1

1

6

FRANȚA

14

3

9

0

1

0

27

GRECIA

11

6

0

0

0

0

17

QATAR

0

2

0

0

0

0

2

PORTUGALIA

3

13

1

0

0

0

17

TURCIA

1

0

0

0

1

2

4

DANEMARCA

1

0

0

0

0

50

51

0

3

0

0

0

0

3

1

0

0

0

0

0

1

0

6

0

0

0

0

6

0

4

0

0

0

0

4

0

1

0

0

0

0

1

498

179

68

11

66

56

878

CIPRU

N

FINLANDA
LIBIA

N

CEHIA
BAHAMAS
Total

N
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Figura 8. Distribuția formelor de exploatare, în țările de destinație, în cazurile identificate în
2015 (N=8788)
Legendă
Frecvența înregistrată a cazurilor este mai ridicată comparativ cu anul anterior
Frecvența înregistrată a cazurilor este mai scăzută comparativ cu anul anterior
N

8

Destinație nouă comparativ cu anul anterior

Nu se cunoaște destinația
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TRAFICANȚII
Secțiunea II

Nu este nicio noutate în faptul că traficul de persoane aparține grupărilor
de criminalitate organizată, acestea având abilitatea și resursele necesare pentru
a se adapta cu rapiditate schimbărilor din dinamica ecuației cerere - ofertă.
 Ce s-a schimbat în lumea
traficanților?
 Dar în arhitectura criminală?
 Lessons learned, venite din acțiunile
de combatere, culese din mărturiile
victimelor, care pot ajuta
investigațiile, urmărirea și
condamnarea traficanților.

Sunt câteva
întrebari legitime,
cărora analizele
actorilor naționali
relevanți le-au
căutat răspunsuri.

Premise pentru perpetuarea traficului și exploatării victimelor:
 grupările de criminalitate organizată din România și din afara țării sunt
extrem de bine organizate și operează pe baza unor pattern-uri competitive,
la nivel internațional,
 traficul de persoane are multiple forme, ce evoluează odată cu schimbările și
circumstanțele sociale și economice majore. Fie că aducem în discuție
tendințele, tiparele de recrutare și exploatare, sau orice altă componentă a
procesului infracțional, toate sunt supuse adaptării rapide la schimbările la
fel de accelerate din dinamica creată de cerere și ofertă.
Practica profesioniștilor determină oportunitatea analizei cu privire
la caracterul pe cât de criminal, pe atât de antreprenorial al procesului de
traficare și exploatare a victimelor. Fără pretenția de a avansa un tip de
explicație nomotetică, cu caracter integrativ, cu privire la mecanismele prin
care cererea de servicii ”oferite” (sub guvernarea practicilor manipulative
sau coercitive) de către victimele traficului de persoane alimentează ”piața
19

de desfacere” pentru extinderea și menținerea fenomenului, propunem în
continuare câteva concluzii, bazate pe analize ale ANITP și Poliției Române.
Recrutare:
 formele de recrutare pentru trafic speculează vulnerabilitățile persoanei,
întreg contextul de viață al acesteia,
 recrutarea directă prin întâlniri față în față între recrutor/traficant și
viitoarea victimă este cea mai întâlnită modalitate,
 recrutarea pe internet - modalitatea preferată pentru abordarea victimelor
de gen feminin, în special adolescente,
 recrutarea prin anunțurile de publicitate cu locuri de muncă sau prin
intermediul agențiilor de recrutare a forței de muncă este mai degrabă
folosită pentru intermedierea și ulterior contactarea directă, în special a
persoanelor de gen masculin,
 crește numărul victimelor recrutate prin internet9, pe fondul unei rate de
creștere a accesului la internet din ce în ce mai mare, în România, inclusiv în
mediul rura10. Cele mai multe victime recrutate pe internet au fost exploatate
sexual,
 persoanele din mediul rural sunt mai degrabă vulnerabile la anunțurile în
presa scrisă privind locuri de muncă, în timp ce persoanele din mediul urban
sunt mai degrabă vulnerabile la recrutarea pe internet și anunțuri cu locuri
de muncă în mediul on-line,
 au fost identificate cazuri în care victimele au fost recrutate cu promisiuni de
căsătorie, prin intermediul unui anunț de angajare afișat la sediul unei
primării sau situații în care victimele au plecat din proprie inițiativă în
străinătate, iar odată identificate anumite locuri de muncă au fost exploatate
de către angajatori.

O situație particulară a fost observată în cazul județului Argeș, care a înregistrat cea mai ridicată frecvență a
victimelor recrutate pe internet. Prin agenții de plasare a forței de muncă prezente în mediul online cu anunțuri
de angajare au fost de asemenea recrutate victime care au fost exploatate la muncă în agricultură în afara țării.
10
În 2015, conform celor mai recente date ale Biroului Roman de Audit Transmedia, România înregistra peste
10 milioane de utilizatori de internet, 68% dintre aceștia având vârstele cuprinse între 16 și 64 de ani,cu cea mai
mare pondere fiind la tinerii cu vârsta cuprinsă între 14-21 de ani. 59% dintre cei aflați în mediul rural utilizează
internet, în timp ce această rată este de 75%în mediul urban-sursa: http://www.gandul.info/it-c/peste-10milioane-de-romani-au-acces-la-internet-care-este-profilul-utilizatorului-din-mediul-rural-13936734 , accesat
la 04.04.2016.
9
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Pe scurt, constatări particulare și relevante, pentru actualitatea lor,
cu privire la variabile care definesc traficanții, acțiunile criminale,
câștigurile, capcanele întinse victimelor, procesul recrutare - exploatare:

Portret sociodemografic

Criminalitate
organizată sau
infracțiune ”pe
cont propriu”.

Motivație

Responsabilitate

11

Concluzii ale rezultatelor cercetării ANITP11 și extrase
din analiza Poliției Române, 2016.
 preponderenţa autorilor bărbaţi - peste 70%,
 peste 90% dintre persoanele investigate erau majore,
 70% din totalul bărbaților au între 20 - 40 de ani,
 majoritar persoane de cetățenie română; ponderea
cetăţenilor străini în totalul persoanelor investigate a
fost de aproximativ 1%.
 perpetuarea transgenerațională a comportamentului
și practicilor criminale,
 femeile sunt implicate în comiterea infracțiunii prin
natura relațiilor de rudenie/prietenie cu autorii,
 criteriile familial, de rudenie sau apartenenţă etnică
prevalează în alcătuirea grupărilor infracţionale,
 profiturile rămân în posesia unui grup restrâns de
persoane/ familii/ rude,
 colaborarea între grupurile infracţionale este redusă,
pentru a nu se suprapune pe spaţii din ţările de
destinaţie şi a le influenţa cuantumul câştigurilor.
financiară - câștiguri mari, obținute în timp scurt,
 nevoia de a fi apreciat sau de a avea un statut în
comunitate sau grupul de prieteni.
 nu recunosc vinovăția faptelor comise ori recunosc
implicarea lor în anumite fapte, având tendința de a
minimaliza caracterul ilicit al faptelor și al
periculozității infracțiunii,
 atribuirea vinei unor factori contextuali sau unor
persoane rău-intenționate,


www.trace-project.eu
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polițiștii sau procurorii care au vrut doar să finalizeze
un dosar,
 prietenul care era proxenet, etc.


Pattern-uri
remanente sau
pattern-uri noi ?


















traficanții motivează victimele exploatării sexuale, în
vederea obţinerii de câştiguri financiare facile, prin
practicarea prostituţiei, prin cedarea către acestea a
unei părţi din câştigul acumulat,
traficanții nu aleg victime la întâmplare, ci după o
atentă ”evaluare” a vulnerabilităților,
utilizarea reţelelor de socializare virtuală, pentru
recrutare și șantaj,
există victime care facilitează, fără intenţie, racolarea
mai multor persoane, de către un grup restrâns de
traficanţi (în cazurile de exploatare prin muncă),
sunt implicate din ce în ce mai puţin firme având ca
obiect de activitate intermedierea şi plasarea forţei de
muncă, pentru ocolirea riscurilor de a fi prinși,
traficanţii continuă să folosească mecanisme
consacrate de constrângere a victimelor (cu sau fără
violență),
traseul recrutare - exploatare este bine ales, pentru
un control maximal al riscurilor asumate,
în ţările de destinaţie, victimele fie sunt exploatate de
către aceiaşi traficanţi, fie sunt predate altor membri
ai grupului sau vândute altor reţele de criminalitate
organizată,
continuă căsătoriile de convenienţă (sham
marriages) între traficanţi/ proxeneţi, cu
victime/prostituate, în scopul eludării legii,
în schimbul practicării cerşetoriei traficanţii promit
victimelor o sumă modică lunar, iar sumele de bani
obținute de victime sunt considerate datorii, în
schimbul serviciilor de transport, cazare, hrană,
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traficanții însoţesc victimele în ţările de destinație,
pentru a le supraveghea şi a prelua personal sumele de
bani obţinute,
 România păstrează caracterul preponderent de ţară
sursă.


Orice acțiune de combatere sau asociată
combaterii ar trebui să aibă ca referințe cel puțin
aceste constatări, care vin din practica curentă a
instituțiilor de aplicare a legii.
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PENTRU O JUSTIȚIE EFICIENTĂ ÎMPOTRIVA TRAFICULUI DE
PERSOANE
Secțiunea III

Sistemul național de justiție își justifică acțiunea socială reparatorie
atunci când reușește să pedepsească un număr cât mai mare de oameni care
violează legea, dar și atunci când sancțiunea penală devine parte a unei
abordări integrate, socială, economică și educațională, care să promoveze o
descurajare a motivației criminale, de orice fel, prin acțiune controlată și
direcționată social, către noduri de vulnerabilitate, identificate prin
cercetarea socială aplicată, în toate domeniile relevante.
De-a lungul ultimilor ani, legislația europeană și, consecutiv, cea națională,
în domeniul investigării și sancționării traficului de persoane au cunoscut
transformări relevante pentru poziționarea fermă și rapidă a autorităților față de
dinamica accentuată a criminalității organizate. O evaluare a calității actului de
justiție condus împotriva traficanților și în beneficiul victimelor traficului de
persoane, în România, ar putea indica actorilor sociali interesați orientări
oportune pentru acea acțiune controlată și direcționată social de care aminteam.
Până la momentul unei asemenea evaluări, prin excelență calitativă,
exprimarea statistică a activității componentelor sistemului de justiție rămâne la
îndemână.
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Traficul de persoane - trei axe
configurează justiția penală reparatorie

care

Investigare
Urmărire

Finalitate

traficant

 Unde este locul victimei
în acest mecanism?
 Cum poate fi ea
protejată?
 In ce condiții și in ce
calitate poate participa
la procesul de justiție
reparatorie?

Investigarea, urmărirea penală și
condamnarea infracțiunilor de
trafic de persoane

3.1. Investigarea12
Datele statistice sugerează o
dinamică ce păstrează România
printre
țările
europene
care
înregistrează un număr mare de persoane investigate/cercetate și de dosare
penale, indicator al unei acțiuni intense și eficiente de combatere a traficului de
persoane.

12

Sursa: DCCO, Poliția Română, 2016.
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Total
pornografie infantilă
pornografie
cersetorie

729
10
4
48

exploatare prin muncă

71

exploatare sexuală

596

exploatare sexuală

exploatare prin muncă

cersetorie

pornografie

pornografie infantilă

Total

Figura 9. Dosare penale întocmite in anul 2015







1465 făptuitori - 1464 persoane fizice și o persoană juridică
exploatare sexuală - 1183 făptuitori
exploatare prin muncă - 183 persoane investigate/cercetate
1042 bărbați, 266 femei și 156 autori necunoscuți
au fost investigați/cercetați 16 cetățeni străini.
 încadrarea
juridică
a
 În noua reglementare, în
faptelor a vizat și art. 212, 213,
conţinutul infracţiunii de
214, 216, 374 din NCP:
proxenetism (art. 213 NCP)
nu mai regăsim recrutarea şi
supunerea la muncă forțată
traficul de persoane în scop
sau obligatorie, proxenetism,
de prostituţie ca modalităţi
exploatarea
cerșetoriei,
de realizare a elementului
material.
folosirea
serviciilor
unei
 în cazul infracțiunii
persoane
exploatate
și
exploatarea cerşetoriei,
pornografie infantilă.
aceasta aduce incriminări
 596 dosare penale distincte, conexe cerşetoriei,
menite să răspundă unor
exploatare sexuală
situaţii frecvente în ultimii
ani.

 71

dosare

penale

-

exploatare prin muncă
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 se înregistrează o scădere a exploatării sexuale față de exploatarea prin
muncă - în 2014 au fost înregistrate 605 dosare penale privind exploatarea
sexuală, 61 dosare vizau exploatarea prin muncă, 49 dosare exploatarea prin
obligarea la practicarea cerşetoriei, iar în 14 dosare au fost constatate alte
infracțiuni conexe traficului de persoane.
 48 dosare penale - exploatare prin obligarea la practicarea cerşetoriei
 4 cauze penale - pornografie.
 10 dosare pornografie infantilă
 se întâlnesc mai multe modalități de exploatare, într-un singur caz:
cerșetorie + muncă 1; cerșetorie + exploatare sexuală 4; muncă + exploatare
sexuală 1; exploatare sexuală + manifestări pornografice 1; exploatare
sexuală + pornografie infantilă 1.
 o ușoară creștere a numărului de persoane cercetate - 1438 făptuitori în
2014.
3.2. Urmărirea penală a traficanților13
În termeni statistici, activitatea de urmărire penală, vizibilă în cifre, indică
un angajament proporțional cu amploarea dinamicii fenomenului traficului de
persoane, în anul 2015.

13

Sursa: DIICOT, 2016.
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Urmărirea penală
Cazuri existente la
începutul anului
Cazuri deschise în cursul
anului
568
Cauze soluționate cu
rechizitoriu

956

480
858

Suspecți/inculpați
cercetați

1233

Inculpați trimiși în
judecată

150

Inculpați față de care se
continuă cercetările în
dosare nefinalizate

Figura 10. Urmărirea penală, anul 2015.
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Folosirea serviciilor unei persoane
exploatate art. 216 CP

111

16

30 52 7

Grup criminal organizat (proxenetism)

369

Trafic Copii

556

Trafic Adulţi

956

Total

9

180

366

93

57

475

439 49

858 150

2

562

1233

86

242

259

172 221

480 568

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Cazuri existente la începutul anului
Cazuri deschise în cursul anului
Cauze soluționate cu rechizitoriu
Suspecți/inculpați cercetați
Inculpați trimiși în judecată
Inculpați față de care se continuă cercetările în dosare nefinalizate

Figura 11. Urmărirea penală, infracțiuni, anul 2015.
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Ce ne transmit aceste statistici?
Discuția legată de infracțiunile de proxenetism 14 comise de grupări de
criminalitate organizată poate merge în mai multe direcții, cu relevanță socială și
penală pentru fenomenul traficului de persoane pentru exploatare sexuală.
Granița dintre proxenetism – prostituție – trafic pentru exploatare sexuală
este pe cât de fluidă, pe atât de anevoios de gestionat, din perspectiva aplicării legii
penale. Societatea civilă, de pildă, aduce uneori în discuție condiția de victimă a
traficului pentru exploatare sexuală a acelor persoane care practică prostituția, ca
opțiune voluntară, fie și sub ”protecția” oferită de proxenet. Din unghiul legii
penale, lucrurile sunt mai explicite și, în același timp, mai complicate. Pe de o parte,
pentru că prostituatele pot deveni, cu ușurință victime ale traficului pentru
exploatare sexuală - victime ale proxeneților care decid să ”înăsprească”
supravegherea obținerii veniturilor din prostituție, alunecând către folosirea
constrângerii și obligarea prostituatei la oferirea forțată de servicii sexuale. Aici
apar dificultățile majore în probarea/ încadrarea tipului de infracțiune, în
contextul în care instrumentarea/ probarea cauzelor de trafic pentru exploatare
sexuală conține obstacole generate de teama cvasisocială a victimelor care oferă
servicii sexuale, de a denunța proxenetul, în conjunctura în care acesta trece la
îngrădirea libertăților și drepturilor persoanei, determinând exploatarea acesteia,
împotriva deciziei sale voluntare.
 Implicarea oficialilor în comiterea sau favorizarea traficului de persoane nu
este exclusă. Informațiile publicate de mass-media arată că au existat astfel
de cazuri, însă acestea nu au fost raportate în mod oficial ca atare, pentru că,
odată începută urmărirea penală împotriva persoanelor implicate, acestea
și-au pierdut calitatea de funcționari publici.
3.3. Finalitatea procesului judiciar - evaluare statistică15
Datele statistice cu privire la activitatea instanțelor naționale în anul 2015,
puse la dispoziție de către CSM, privind situația persoanelor condamnate definitiv
și a pedepselor aplicate pentru infracțiunea de trafic de persoane și minori, arată
următoarea situație:
Proxenetism, def., ”Determinarea sau înlesnirea practicării prostituţiei ori obţinerea de foloase patrimoniale
de pe urma practicării prostituţiei de către una sau mai multe persoane”, CODUL PENAL din 17 iulie 2009
actualizat/ LEGEA nr. 286/2009, art 213, Proxenetismul.
15
Sursa: CSM, 2016.
14
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Figura 12. Condamnări definitive, anul 2015.

3.4. Cooperarea internațională în domeniul judiciar
Cooperarea în materie penală, în interiorul și în afara UE, în cazurile de trafic
și exploatare face parte din rutina strategiei de combatere a fenomenului, cu
instrumentele legislației penale naționale și europene.
Deși în acțiunile de cooperare sunt întâlnite ”variații” în relația României cu
diferite state, puse pe seama birocrațiilor sau a relațiilor uneori neconsolidate,
coordonarea interstatală a urmăririi și cercetării penale, în cazurile de trafic de
persoane a determinat în bună măsură eficiența întregului proces și creșterea
vizibilă a aducerii infractorilor în fața instanțelor de judecată.

31

3.5. Cooperarea internațională în domeniul polițienesc16
Repere:
 cooperare internă şi internaţională cu toate autorităţile cu atribuţii în
domeniu, din statele de tranzit şi/sau din cele de destinaţie,
 schimb de date şi informaţii pe cazuri concrete,
 cooperarea formală şi informală prin mesaje, întâlniri, discuţii, contacte
permanente cu ofiţerii de legătură şi schimb de informaţii pe cazuri,
 în 459 dosare penale: cooperare internațională operativă cu forțele de
aplicare a legii din statele de destinație (cererilor de asistenţă prin
intermediul structurilor specializate din cadrul I.G.P.R., comisii rogatorii,
echipe comune de anchetă),
 88 comisii rogatorii solicitate de autorităţile străine şi 73 comisii rogatorii
solicitate autorităţilor străine,
 cooperare operativă prin canalele oficiale ale CCPI și prin ofiţerii de
legătură străini acreditaţi.
3.6. Cooperarea internațională - DIICOT17
 167 de cereri de asistență judiciară internațională:
- 81 de cereri pasive (în cauze de trafic de persoane pentru
exploatare sexuală: 68; în cauze de trafic de persoane pentru
exploatare prin muncă: 13)
- 86 de cereri active (în cauze de trafic de persoane pentru
exploatare sexuală: 81; în cauze de trafic de persoane pentru
exploatare prin muncă: 5).
 3 noi echipe comune de anchetă, cu autorități judiciare din Danemarca (1)
și Marea Britanie (2)
 au continuat să funcționeze alte 4 echipe comune de anchetă, constituite în
anii precedenți cu autorități din Cehia, Germania, Spania și Franța.

16
17

Sursa: DCCO - Poliția Română, 2016.
Sursa: DIICOT, 2016.
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PROTECȚIA ȘI ASISTENȚA VICTIMELOR

SECŢIUNEA IV

”O abordare coerentă în materie de prevenire trebuie să includă
urmărirea în justiție a infractorilor și acordarea de protecție victimelor și să
vizeze toate aspectele traficului de persoane. Activitatea de prevenire trebuie
intensificată, luând în considerare cauzele profunde ale vulnerabilității
persoanelor susceptibile să devină victime ale traficului de persoane, iar
abordarea acestor cauze ar trebui să constituie un aspect-cheie al prevenirii
în UE și în țările terțe.”18
Cum a decurs anul 2015 pentru domeniul asistenței?
A fost un an intens, în care a început să se contureze îndeplinirea nu a unor
obiective sau recomandări, ci (mai degrabă) a unor dorințe și așteptări. Un an în
care au fost lansate provocări deosebite, asumate cu interes de către specialiștii
conectați, din diferite perspective, la problemele reale din domeniu, în încercarea
de a răspunde unor nevoi concrete identificate în practică de-a lungul timpului.
 Analiza sistemului de asistență și protecție a victimelor traficului de
persoane, în special a centrelor publice, reprezintă un demers impus de
nevoia planificării și introducerii unei schimbări substanțiale/consistente,
adaptate realității, cu implicarea activă a practicienilor. Concluziile și
recomandările evaluării confirmă și completează datele existente privind
asistența acordată victimelor traficului de persoane, respectiv, contribuie la
definirea situației actuale și a nevoii de intervenție, precum și la orientarea
acțiunilor specifice.
 Acordarea de sprijin financiar organizațiilor neguvernamentale este una
dintre acțiunile specifice și proiectul prioritar pentru a asigura accesul unui
număr mai mare de victime la servicii specializate și îmbunătățirea calității
18

Report on the progress made in the fight against trafficking in human beings (2016) as required under Article
20 of Directive 2011/36/EU on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims
{SWD(2016) 159 final}, trad.
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acestor servicii. Au fost identificate prioritățile, au fost stabilite obiectivele,
au fost elaborate documente suport pentru organizațiile neguvernamentale,
a fost creat cadrul necesar pentru a desfășura, începând cu anul 2016,
selecția și finanțarea efectivă a unor propuneri de proiect, în măsură să
crească semnificativ șansele de recuperare și reintegrare a victimelor
traficului de persoane.

În anul 2015, ANITP a realizat un
STUDIU al cărui scop a fost
evaluarea sistemului național de
asistență pentru victimele traficului
de persoane, conform
Standardelelor naționale pentru
serviciile specializate de asistență
și protecție a victimelor traficului
de persoane (H.G. nr. 1238/2007),
standardelor internaționale și celor
mai bune practici.


Pornind
de
la
rezultatele studiului, care
a urmărit modalitățile de
interacțiune
dintre
specialiștii din cadrul rețelei
de asistență pentru victime,
modalitățile de abordare a
cazurilor, necesarul de
informații,
maniera
specifică
în
care
funcționează centrele de
asistență pentru victime,

constatăm:
 o tendință de aglomerare și amplificare a activității legislative, în anumite
momente sau intervale, corespondente unor evenimente ce redefinesc
poziția României în context european19;
 definirea cadrului legal ce reglementează fenomenul traficului de persoane
a reprezentat un interes constant în factorul politic din ultimii 15 ani.

19

De ex. integrarea în Uniunea Europeană, etapele parcurse în aderarea în spațiul Schengen.
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Acte normative naționale și internaționale
referitoare la drepturile copiilor, la copiii victime ale
traficului de persoane și acțiunile asociate pentru a
combate orice formă de exploatare a copilului,
 Acte legislative normative naționale și
internaționale referitoare la traficul de ființe umane,
 Alte regulamente cu implicații în domeniul traficului
de ființe umane.


În prezent,
există norme
destinate
câtorva
categorii de
beneficiari
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4.1. Situația curentă a sistemului de asistență

SERVICIILE DE
SUPORT ÎN REGIM
REZIDENȚIAL
pentru victimele
adulte sunt
problematice în
majoritatea
județelor în care sau efectuat
interviurile.
Cu excepția
centrului din Timiș,
asistența
victimelor adulte
care locuiesc în alte
județe ridică
dificultăți, fiind
indisponibilă sau
disponibilă pe
termen scurt (72
ore). Excepțiile
sunt acceptate cu
consimțământul
anterior al
Directorului
DGASPC.
„La Mehedinți și cu minorii e o
problemă. Centrul de la
Mehedinți a fost făcut printrun proiect al unui ONG,
ulterior, a fost preluat de
către Consiliul Județean, însă
i-au schimbat tot și au ajuns
la forma asta în care, practic,

Servicii de suport pentru victimele traficului concluzii ale rezultatelor cercetării.
 Centre pentru victime adulte: din nouă centre
enunțate în Legea 678/2001:
- 5 sunt nefuncționale (lipsa acreditării,
neocuparea schemei de personal, „aflarea
în stare de conservare” - Arad, Galați,
Giurgiu, Ilfov, Mehedinți) și nu pot primi
victime adulte în asistență20,
- 2 funcționează, însă nu așa cum au fost
înființate, fiind comasate (din motive
financiare) centrele din Iași și Satu Mare.
Pot furniza servicii exclusiv pentru
victimele de gen feminin,
- 1 funcționează conform destinației
inițiale (Botoșani). Este însă localizat la o
distanță de aproximativ 30 km de oraș,
într-un centru de asistență pentru
persoane vârstnice; apare problema
accesării altor servicii precum consiliere
și orientare în carieră,
- 1 funcționează conform destinației
inițiale și oferă servicii asistență pentru
victimele traficului de persoane (Timiș).
Este singurul ce asigură întreaga gamă de
servicii stabilite prin Legea nr. 678/2001,
însă este administrat și susținut financiar
de către o organizație neguvernamentală,
Generație Tânără România, CJ Timiș
acoperind doar plata utilităților.

Pot fi găsite, conform specialiștilor intervievați, „soluții de urgență”, precum cazarea victimei adulte în diferite
structuri care oferă asistență pentru persoanele fără adăpost, centre pentru mame cu copii în situații de risc,
centre pentru victimele violenței domestice, centre ale diverselor organizații neguvernamentale de la nivel local,
care nu sunt însă specializate în asistarea victimelor traficului de persoane;
20
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nu există. Era vorba de
Vânjulețul, dar acela era
destinație pentru copilul
repatriat și nu era limitat de
județul de domiciliu…ei, nu
mai are nimic. E închis de
mult timp, ei îi spun cu titlu
de conservare. Clădirea este
închisă, nu există personal
acolo, acesta a fost relocat.
Chestia e ca i-au schimbat
destinația, cereți proiectul
inițial.” (expert DGASPC).
"Problema a apărut după
începerea descentralizării
bugetelor locale și Centrul a
intrat sub administrarea
Consiliului Județean. Fiind
prea puține victime în județ,
peste 90% din victime erau
din afara județului, pe trei axe
... una, Bistrița Năsăud - Iași Botoșani, a doua, Brașov Galați, și a treia Slobozia Țăndărei. Fiind din afara

Un caz particular: centrul de asistență DGASPC
Dolj oferă servicii, inclusiv asistență în regim
rezidențial, pentru victimele cu domiciliul în
județul Dolj, pentru celelalte categorii de
victime fiind necesar acordul directorului
DGASPC21.
 Apare problema asistării victimelor adulte
de gen masculin, în regim rezidențial, chiar și
în centrele funcționale, fie din cauza comasării
acestor structuri cu altele care acordă asistență
femeilor în situații de dificultate, fie din cauza
transformării acestora în structuri care acordă
asistență victimelor minore.
 Pentru victimele minore, cu excepția
județului Timiș, asistența acestora în regim
rezidențial se face, de obicei în Centrele de
Primire în Regim de Urgență pentru copii
(DGASPC). Acestea nu au personal sau servicii
dedicate victimelor traficului de persoane22.
 Perioada de cazare23, este considerată de
majoritatea experților intervievați insuficientă
pentru reinserția socială a victimei.


La nivel național, mai pot exista astfel de centre, însă acestea nu au făcut obiectul cercetării și nici nu au
apărut referiri spontane, în interviurile cu specialiștii cu privire la altele (spre exemplu, în discutarea
mecanismului de referire, nu a fost menționat niciun alt astfel de centru).
22
„La Mehedinți și cu minorii e o problemă. Centrul de la Mehedinți a fost făcut printr-un proiect al unui ONG,
ulterior, a fost preluat de către Consiliul Județean, însă i-au schimbat tot și au ajuns la forma asta în care, practic,
nu există. Era vorba de Vânjulețul, dar acela era destinație pentru copilul repatriat și nu era limitat de județul de
domiciliu…ei, nu mai are nimic. E închis de mult timp, ei îi spun cu titlu de conservare. Clădirea este închisă,
nu există personal acolo, acesta a fost relocat. Chestia e ca i-au schimbat destinația, ….” (expert DGASPC)
„Dacă victima este minoră...? Există spațiu, însă dacă se poate, este trimisă acasă. În schimb, centrul de minori,
făcut prin PIN, este desființat. Ce e victimă acum, se cazează în centrul de minori, cu alte categorii de copiii cu
probleme. … Ei (DGASPC) nu respectă la minori, de ce ar respecta la adulți.” (expert ANITP)
23
Definită ca „cel mult 90 de zile” sau care poate fi prelungită, după caz, „prin hotărâre a consiliului județean,
la solicitarea organelor judiciare, cu cel mult 6 luni sau...până la finalizarea procesului penal”.
21
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județului, nimeni nu s-a
ocupat de rambursarea
banilor (din județul de
origine). Nu a existat un
buget de urgență. Nu înțeleg
de ce trebuie să plătim pentru
Brașov, de exemplu". (director
DGASPC)

Majoritatea experților sau directorilor DGASPC
care au participat la studiu afirmă că fie nu pot
asista, în regim rezidențial, victime din alte
județe, ca urmare a deciziei conducerii
Consiliilor Județene (CJ), fie pot face acest lucru
pe o perioadă scurtă de timp și doar cu acordul
directorului DGASPC. Trebuie menționat, de
asemenea, că tocmai aspectele financiare, de
susținere a acestor servicii, au determinat CJ să
modifice destinația acestor centre, sau, după
caz, să le închidă.
Concluzii ale rezultatelor cercetării

servicii de asistență
medicală
„Asistența medicală
este...foarte dificilă,
colaborarea cu spitalele este
extrem de laborioasă,
serviciile medicale sunt
foarte limitate, victimele
sunt tratate prost, cu dispreț,
așteptăm împreună ore în șir
la cozi. Dacă nu au asigurare
medicală, deși sunt asigurați
prin lege, lucrurile se
desfășoară foarte greu.
Avem o convenție de
colaborare cu Mitropolia
Moldovei și Bucovinei, cu
una din clinicile acestora.
Totuși, acestea pot oferi
suport pentru un număr
limitat de cazuri. Nu
acoperă analize, consultații
ginecologice, verificări

Se desfășoară cu dificultate - cauze:
- lipsa calității de asigurat în sistemul
public;
- lipsa actelor de identitate;
- resurse financiare limitate;
 Dacă serviciile de care victima are nevoie nu
constituie urgență, accesul la servicii medicale
este condiționat fie de sprijinul oferit de diverse
ONG, fie de rețeaua de relații informale
dezvoltată la nivel local de personalul implicat
în asistența victimelor;
 Evaluarea inițială a stării de sănătate a
victimelor este un proces extrem de dificil. Fără
o relație definită la nivel instituțional, prin
protocoale clare, victimele se pot afla în alte
situații de abuz;
 Accesul gratuit la analize de bază (testarea
pentru infecții cu transmitere sexuală, alte
afecțiuni pentru care persoanele pot reprezenta
grup de risc, precum tuberculoza), fie nu este
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psihiatrice.” (specialist
DGASPC)

prevăzut explicit, fie este dificil sau lipsit de
continuitate;
 Există problema accesului la medicamente. Nu
există fonduri destinate pentru acest lucru, iar
dacă afecțiunea nu face parte dintr-un program
național care presupune acces universal gratuit
la tratament (cum este tuberculoza), nu pot fi
cumpărate medicamente (cu excepția
sponsorizărilor).
Concluzii ale rezultatelor cercetării

servicii de asistență
psihologică
„Există niște restricții pentru
psihologii angajați ai
DGASPC din partea
colegiului psihologilor
…Colegiul Psihologilor […] a
făcut un curs de 2 ani, în
care formează psihologi
experți special pentru
procedurile judiciare. […]
instanțele nu au voie să mai
apeleze la alți psihologi.
Aceste cursuri le plătești
individual, sunt aproximativ
5.000 de lei pe an. Noi, ca
psihologi angajați ai
direcției, nu mai avem voie
să furnizăm acte psihologice
către exterior, pentru ce
orice înseamnă persoană din
exterior, nu neapărat
victimă a traficului.”
(specialist DGASPC)

poate fi acoperită pe termen scurt
 pot apărea probleme în accesarea acestui
serviciu pe o perioadă mai lungă
 cauze: resurse limitate; victima nu are resurse
să se deplaseze la DGASPC, cu atât mai mult
dacă are domiciliul în mediul rural; personalul
nu se poate deplasa la domiciliul victimei (lipsa
autovehiculelor de serviciu, lipsa fondurilor
pentru carburant, personal insuficient)
 în cazul evaluărilor psihologice pentru instanțe,
apar dificultăți din cauza lipsei acreditărilor
personalului DGASPC
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Concluzii ale rezultatelor cercetării
asistență materială
(haine și încălțăminte,
produse de igienă,
rechizite școlare etc.)
„ De multe ori victima vine
cu maioul de pe ea și, în
mare parte, fără acte.
Neavând un buget de
urgență, apar probleme. Că
îi cumpăr haine, trebuie
referat de necesitate,
durează, apar probleme.
Dacă îi cumpăr o pereche de
pantofi, trebuie să vin cu trei
oferte etc. Spre exemplu,
geaca are amortizare 2 ani,
nu poți să îi iei geaca înapoi.
Îs niște probleme la care
nimeni nu s-a gândit.”
(specialist DGASPC)

poate fi asigurată, la un nivel minimal, pe
termen scurt
 dacă victima este asistată în regim rezidențial, îi
sunt asigurate hrana, îmbrăcămintea și
produsele de igienă
 dacă victima este asistată la domiciliu, în
majoritatea cazurilor, nu există fonduri pentru
asigurarea acestor produse
 nu există un fond de urgență pentru victimele
traficului de persoane, pe termen scurt, pot
exista probleme în asigurarea asistenței
materiale


Concluzii ale rezultatelor cercetării
asistență în obținerea
și recuperarea
documentelor de
identitate



nu reprezintă o problemă

Concluzii ale rezultatelor cercetării
asistență juridică

nu există fonduri sau servicii dedicate, cu
excepția serviciilor oferite de organizațiile
neguvernamentale
 în majoritatea cazurilor, victimele sunt asistate
în instanță de avocați din oficiu, dacă acestea
sunt parte în procesul penal. Acest fapt
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presupune că nu este asigurată o continuitate
în asistarea victimei (de același avocat) și nici
nu există timp alocat pentru consilierea juridică
a victimei (de către avocatul care o asistă),
preliminară participării acesteia la ședința de
judecată
 coordonarea victimei în procesul penal, prin
ANITP, poate fi considerată un model de bună
practică. Aceasta asigură victimei informațiile
legale minimum necesare, consiliere juridică,
pregătirea procesului, suport psihologic în
timpul procesului, transport sigur și protejat.
Programul este implementat în cooperare cu
organele judiciare și cu ONG-uri.
Concluzii ale rezultatelor cercetării
consiliere și
îndrumare
vocațională
“Dacă este minoră, este
foarte ușor, deoarece
DGASPC se implică. Este mai
greu cu adulții – în Olt, Dolj,
Mehedinți, nu există
organizații
neguvernamentale sau
instituții care să le ofere
asistență în adevăratul sens
al cuvântului, însemnând că
(nu vorbesc despre ANOFM,
care oferă...sau mai mult nu)
victimele au un nivel scăzut
de educație; acestea
(ANOFM) nu au nimic de
oferit sau victimele nu se
prezintă - nu au bani să

șansele ca victima să aibă acces la cursuri de
calificare sunt foarte mici, din cauza lipsei de
programe destinate
 o abordare pe termen lung este necesară, cu
scopul de a se adresa cauzelor traficului, în
special prin asigurarea accesului la educație și
locuri de muncă pentru grupurile vulnerabile
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meargă la cursuri sau nu se
pot angaja undeva unde nu li
se asigură transportul sau
chiria).” (specialist DGASPC)

 Interesant este faptul că studiul confirmă o
ipoteză a cărei verificare în practica socială
devenise evidentă, fără însă a fi validată de  Ce facem cu această
constatare?
cercetarea aplicată: asistența rezidențială
 Ce relevanță are
a victimelor traficului de persoane, în
pentru condiția
special a victimelor adulte, se face, în
victimei asistate?
majoritatea
cazurilor,
utilizându-se  Care sunt cauzele?
soluții de compromis sau de urgență, în
structuri care nu sunt destinate acestui scop.
Înainte de a căuta sau sugera posible soluții, trebuie să înțelegem
oportunitatea dezvăluită de practica asistenței victimelor. Pentru
aceasta:
 remarcăm faptul că o serie de interlocutori, cu deosebire cei din cadrul
organizațiilor europene, față de care România are responsabilități de
raportare periodică, consecutive angajamentelor asumate în calitate de stat
semnatar al unor reglementări europene în materie, semnalează tocmai
această concluzie: soluții de compromis sau de urgență în asistența de tip
rezidențial a victimelor.
DAR
 pierd din vedere sau ignoră realitatea dezvăluită de practica asistenței
victimelor și afirmată în mod public nu doar de către ANITP, care
demonstrează că majoritatea victimelor aleg, în mod legitim, să își
normalizeze viața, odată ce au ieșit din istoria de trafic, întorcându-se
în familie sau în comunitatea din care au plecat, optând pentru cazarea
într-un centru doar atunci când întoarcerea în familie sau comunitate
nu este o opțiune, și atunci pentru perioade scurte de timp, din variate
motive (condiții inumane de locuit sau de trai, în familie/ acasă, conflicte cu
familia, teama de amenințările traficanților etc.). Totuși, această alegere
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conține riscul reîntoarcerii victimei în mediul de risc care a favorizat intrarea
acesteia în trafic.
Victimele
refuză
adăpostirea

Victimele sunt astfel
plasate în exact același
mediu de risc care a
condus de la bun
început la experiența
inițială de trafic
Victimele
se întorc în
familia
săracă

Ne aflăm în fața unei dileme, mai degrabă decât în confruntarea cu un
paradox. Legislația națională și europeană în materie cer, în mod explicit,
asigurarea adăposturilor adecvate pentru asistența de tip rezidențial a victimelor
traficului de persoane. Acolo unde autoritățile locale fac eforturi pentru a aloca
resursele cerute de menținerea centrelor rezidențiale, nu reușesc întotdeauna, fie
din cauza lipsei resurselor, fie din cauze imputabile interesului marginal pe care
unele autorități locale îl direcționează către problematica asistenței victimelor
traficului de persoane. Pe de altă parte, foarte multe victime refuză asistența de
tip rezidențial, lipsind de sens asigurarea neîntreruptă a funcționării unor centre
rezidențiale consumatoare de resurse.
Un răspuns echilibrat, în interesul victimelor, poate fi generat doar de
adaptarea componentei rezidențiale a asistenței victimelor la dinamica cotidiană
a manifestării fenomenului, la nivel național, de înlăturarea barierelor
administrative, care fac de multe ori imposibilă cazarea în județul x a unei victime
care are domiciliul în județul y, de centrarea mai degrabă pe crearea
disponibilității de a găzdui victimele, decât pe efortul simplist și costisitor de a
asigura funcționarea unor spații de cazare, care pot rămâne nelocuite pentru
perioade mari de timp.
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4.2. ”Traseul” victimelor traficului de persoane în sistemul de protecție și
asistență
Un studiu finalizat în
anul 2015 24 arată că,
datorită
“specificității
locale” ce caracterizează
sistemul de asistare a
victimelor traficului de
persoane,
“traseul”
victimei
în
cadrul
sistemului de protecție și
asistență este dificil de
stabilit, în special, din
cauza varietății de soluții
“de urgență” pe care
specialiștii implicați în
sistem trebuie să le
identifice
pentru
a
depăși aspecte precum:
absența facilităților de
asistență
rezidențială,
dificultate în asigurarea
accesului la asistență
medicală,
dificultatea
cauzată
de
absența
finanțării
dedicate,
colaborarea dificilă cu
Agențiile
Județene
pentru Ocuparea Forței
de Muncă etc.

Prezentăm un caz ipotetic, care reprezintă, pentru majoritatea
specialiștilor intervievați în desfășurarea studiului, cazul “cel mai
dificil de asistat”:
”Bărbat de 27 de ani, adus de poliție, găsit dormind pe stradă, într-o
condiție fizică precară, ce spune că a fost de acord să lucreze la o
fermă, dar nu a primit niciun ban, alimente sau adăpost, fără acte
de identitate, cu actul de identitate aflat la fermă, lăsat drept
garanție.”
Într-o astfel de situație, dificultățile întâlnite sunt:
- nu se poate asigura asistență rezidențială în majoritatea
cazurilor, cu excepția structurilor de adăpost pentru
persoane fără locuință
- majoritatea participanților la interviuri consideră că acest
tip de cazuri nu necesită de obicei asistență rezidențială
- în lipsa asigurării de sănătate, victima poate beneficia doar
de asistență medicală de urgență. Pentru alte investigații
medicale, răspunsul tipic nu poate fi identificat: sunt cazuri
în care investigațiile medicale/ tratamentele pot fi
finanțate de diferite organizații neguvernamentale, cazuri
în care specialiștii din sistem au dezvoltat o relație
informală cu diferiți specialiști din sistemul de sănătate,
asigurând victimei un acces limitat la investigațiile de bază,
cazuri în care s-au dezvoltat parteneriate locale cu diferite
instituții medicale publice sau private, etc.
- reemiterea documentelor de identitate nu este considerată
o problema.
- reintegrarea profesională a victimei este dificilă, deși
majoritatea specialiștilor intervievați consideră că aceasta
este nevoia principală a acestei categorii de victime.
Principala cauză a acestei dificultăți este reprezentată de
absența programelor țintă
Principalul risc asociat situației descrise mai sus este riscul
retraficării (definit ca “victima ajunge în aceeași situație”).

Ciprian Grădinaru, Analiza serviciilor de asistență a victimelor traficului de persoane, Studiu Social Calitativ,
București 2015, p. 39. ”Raportul își propune să furnizeze o analiză deschisă și onestă asupra funcționării
sistemului de asistență pentru victimele traficului de ființe umane în România”.
24
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 nu putem vorbi despre “un traseu tipic”, ci despre o serie de diferite
“trasee”, în funcție de regiunea țării /de județul în care este asistată victima.
Acestă constatare, precum și existența sau lipsa unei rețele de parteneriate
între ONG locale și instituțiile implicate în asistarea victimelor traficului de
persoane, a unei rețele de relații informale între specialiști la nivel local,
influențează radical calitatea asistenței oferite victimelor.
Principalele probleme identificate în sistemul
de asistență pentru victimele traficului de
persoane
1.
Probleme
referitoare la accesul
la servicii rezidențiale

2.

Probleme
referitoare la
finanțarea sistemului

3.

Alte probleme
referitoare la
asistarea victimelor
traficului de persoane

1. Lipsa accesului la servicii rezidențiale

specializate;
2. Lipsa “stabilității” temporale a centrelor de
asistență a victimelor traficului de persoane;
3. Lipsa asistenței rezidențiale pentru unele
categorii de victime.
1. Lipsa fondurilor guvernamentale (Programe de

Interes Național);
2. Lipsa unui fond de urgență dedicat asistenței
victimelor;
3. Resurse umane insuficiente, suprasolicitate și
prost remunerate (salarii scăzute în comparație
cu alți oficiali publici);
1. Statutul de victimă poate fi condiționat de

dorința acesteia de cooperare cu structurile de
aplicare a legii;
2. Protejarea identității victimei care participă în
procesul penal nu este întotdeauna asigurată,
având în vedere că pe site-urile instanțelor
datele personale ale victimelor sunt făcute
publice: nume, adresă. De exemplu, în cazul
unei victime minore a traficului de persoane,
numele întreg, județul, satul, strada și numărul
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Principalele probleme identificate în sistemul
de asistență pentru victimele traficului de
persoane
casei au fost publicate pe site-ul
http://portal.just.ro/;
3. Asistența victimelor în cadrul unui proces penal
se face, în principiu, de către un avocat din
oficiu. Aceasta este una din principalele
probleme ce presupune lipsa de continuitate a
procesului de asistare a victimelor într-un
proces penal.
4.

Probleme
referitoare la
colaborarea
instituțională:

La nivel local, cooperarea interinstituțională este
slab formalizată și se bazează aproape exclusiv pe
rețeaua de relații informale, pe principiul „omul
sfințește locul”. Principala problemă este lipsa
stabilității și continuității acestei rețele.

5.

Există diferențe semnificative în calitatea și tipul de
servicii de asistență pe care le poate accesa victima
traficului în funcție de situația locală la nivel de
județ.

Probleme
referitoare la
“diferențele
regionale” în
calitatea procesului
de asistență
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4.3. Asistenţa acordată victimelor traficului de persoane identificate în
anul 2015
MNIR
(identificare,
referire,
protecție)

VICTIMA
ASISTATĂ
Standardele
nationale
pentru serviciile
specializate

Norme
internaționale

Aflate în centrul acestui angrenaj de reglementări, resurse, mai mult sau mai
puțin suficiente sau bine administrate și direcționate, victimele identificate anul
trecut au beneficiat, în termeni statistici, de următoarea configurație de servicii
adaptate nevoilor particulare, așa cum au fost acestea planificate, în planurile de
asistență:

Figura 13. Servicii de care au beneficiat victimele, în anul 2015.
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Interpretarea acestor date trebuie realizată sub rezerva refuzului serviciilor
de asistență, de către un număr important de victime ale traficului de persoane și,
de asemenea, sub rezerva lipsei oportunităților de verificare a exactității datelor
oferite de către instituțiile și organizațiile implicate.
Date despre repatrierea victimelor și coordonarea participării lor în
procesele penale
 129 de victime au fost repatriate în anul 2015 (7 victime minore și 39
femei), cu acordul voluntar al acestora,
 39 de victime au fost referite transnațional din Danemarca, 12 din Marea
Britanie, câte 9 din Grecia și din Irlanda, 38 din Spania, câte 4 din Germania
și Italia, 3 din Olanda, câte 2 din Austria, Bulgaria și Cipru iar câte una din
Elveția, Franța, Norvegia și Portugalia.
 Coordonarea participării victimelor în procesul penal:
Cine beneficiază? Acele victime ale traficului de persoane, care aleg să
dobândească o calitate procesuală, în procesele penale, victime care nu sunt
implicate într-un program de protecție a martorilor. În anul 2015, 55 de
victime au participat în procedurile penale. Acestea au fost însoțite la instanță
sau parchete, au fost informate cu privire la diferitele acte procedurale, au
beneficiat de suport pe parcursul audierii, prin intermediul mijloacelor audiovideo.
4.4. De ce este nevoie de compensarea financiară a victimelor traficului de
persoane?
Asumat de toate statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale
Convenției Consiliului Europei (CoE) pentru Acțiunea împotriva Traficului de
Ființe Umane25, dreptul victimelor traficului de persoane de a primi compensații
financiare, fie din partea statului, fie din valorificarea bunurilor și confiscarea
banilor obținuți din infracțiunile de trafic, generează și în țara noastră o serie de
probleme și provoacă dezbateri în zona asistenței victimelor, integrării lor sociale,
în zona legislativă/ legală, cu multiple implicații sociale și economice.

25

CETS (Council of Europe Treaty Series) no. 197.
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Oportunitatea creată de un studiu realizat de ANITP26 , în anul 2015, care
analizează această problematică, ne oferă o imagine actuală a modului în care
România reușește să aplice, în practică, acest drept prevăzut nu doar de Convenție,
ci și de alte instrumente internaționale în materie.
”Abordată destul de frecvent ca temă de discuție, compensația financiară a
victimelor infracțiunilor [...], corect tratată și reglementată în legislația română,
părea să fie dependentă doar de voința celor care o au în vedere, iar insuficiența
informațiilor structurate în legătură cu acest subiect lăsa loc interpretărilor diverse,
cu privire la respectarea acestui drept.
Legislația din România distinge şi operează cu două noțiuni care conturează
posibile demersuri/opțiuni ce au drept scop asigurarea unei reparații în formă
pecuniară, acordată victimelor infracțiunilor cu violență, stabilite de lege, care le
include și pe cele ale traficului de persoane. Aceste noțiuni sunt: compensația și
despăgubirile civile. Termenul de compensație este utilizat pentru a desemna
compensația financiară acordată de către stat, măsură reglementată prin lege
pentru asigurarea protecției victimelor unor infracțiuni. Despăgubirile civile, ca
noțiune juridică, trebuie înțelese ca reprezentând suma de bani stabilită prin
hotărâre judecătorească, ce urmează a fi plătită unei persoane pentru repararea
prejudiciului cauzat printr-o infracțiune.” 27
Victimele traficului de persoane au dreptul să se constituie parte civilă
în cadrul procesului penal și să solicite despăgubiri civile pentru prejudiciile
materiale și/sau morale suferite.
Dacă nu obțin de la traficant despăgubirile civile dispuse de instanța
penală, pentru că acesta nu are venituri sau bunuri, au dreptul să solicite
compensație financiară de la stat doar pentru anumite categorii de
prejudicii.28

Compensația victimelor traficului de persoane în România, lucrare realizată in cadrul proiectului „Abordare
națională privind compensația victimelor traficului de persoane”, implementat de ANITP, în parteneriat cu
Consiliul Europei. Proiectul face parte din programul RO 21 „Cooperare în Spaţiul Schengen şi combaterea
crimei organizate şi a infracţionalităţii transfrontaliere, inclusiv a traficului şi a grupurilor infracţionale
itinerante”, finanţat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009 - 2014.
27
”Compensația victimelor traficului de persoane în România.”
28
Idem 26.
26
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Cum funcționează, pentru victimele traficului de persoane?
 printr-o acțiune civilă în justiție, victima poate pretinde repararea
prejudiciilor suferite, reglementată în Codul de Procedură Penală29
 este necesară manifestarea de voință a victimei, cu capacitatea deplină de
exerciţiu
 se exercită de către persoana vătămată sau de succesorii acesteia
 se soluţionează în cadrul procesului penal
Dificultățile de înțelegere a drepturilor procesuale apar, adeseori, când încă
nu au fost depășite dificultățile de autoidentificare și acceptare a condiției
de victimă a traficului de persoane.
 majoritatea victimelor traficului de persoane nu au reprezentarea
consecințelor suferite și a sumelor de bani solicitate
 există un număr considerabil de hotărâri definitive prin care traficanții sunt
obligați să plătească despăgubiri civile pentru suferințele cauzate
victimelor traficului de persoane
 obligația de despăgubire este condiționată de existența unui prejudiciu
(material, moral, afectiv, corporal)
 prejudicul trebuie să fie cert, direct și să nu fi fost reparat încă
 este îndreptățită la despăgubire atât persoana încadrată în muncă, cât și
persoana neîncadrată în muncă la data faptei ilicite
 traficul de persoane este o infracțiune care cauzează preponderent
prejudicii morale
 cadrul legislativ național nu cuprinde prevederi privind modalitatea de
determinare a cuantumului despăgubirilor în cazul prejudiciilor morale
 victimele traficului de persoane au nevoie de îndrumare și sprijin pentru
identificarea tuturor prejudiciilor morale și materiale suferite și, mai ales,
pentru dovedirea acestora
 procurorul, judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată
poate lua măsuri asigurătorii pentru a evita ascunderea, distrugerea,
înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a bunurilor care pot face
obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse, ori care pot servi

29

Art. 19 – 28.

50

la garantarea executării pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare ori a
reparării pagubei produse prin infracţiune
În anul 2013, printr-o hotărâre pronunțată de Tribunalul București, într-un dosar având ca
obiect infracțiunile de trafic de persoane, trafic de minori, inițierea și constituirea de grup
infracțional organizat, aderarea sau sprijinirea la un asemenea grup, s-a dispus confiscarea
sumelor de 57.500 euro și 118.200 lei, bani proveniți din vânzarea (7.000 euro și 22.700 lei) și
exploatarea mai multor persoane (50.500 euro și 95.500 lei).
Cea mai mare sumă confiscată de la unul dintre inculpați a fost de 50.500 euro, bani obținuți
din exploatarea a două victime pentru care a plătit 5.000 de euro.
Doar una dintre cele două victime s-a constituit parte civilă, acțiunea acesteia fiind admisă
de instanță, care a dispus plata în solidar a sumei de 3.000 de euro, cu titlu de daune morale,
obligație stabilită în sarcina inculpatului care a vândut-o și a celui care a exploatat-o.

Concluziile studiului
1. Îndeplinirea dreptului
la compensație
financiară este
influențată de
modalitatea de
îndeplinire a altor
drepturi garantate
victimelor traficului de
persoane, cu precădere
dreptul la informare și
dreptul la asistență
juridică

 Dreptul la informare
Informarea victimelor cu privire la
drepturile procesuale ale părții civile,
condițiile și procedura pentru acordarea
compensațiilor financiare de către stat se
realizează, însă nu asigură înțelegerea
deplină și adecvată a statutului de
victimă, din care decurg anumite
drepturi și nici reprezentarea clară a
traseului de parcurs în labirintul de
instituții și reguli, în vederea accesării și
obținerii drepturilor.
 Dreptul la asistență juridică
Participarea victimei în cadrul
procesului penal presupune o succesiune
de confruntări cu situații noi și cu diverși
specialiști. Este un proces de durată,
anevoios, cu multe părți implicate care
urmăresc obiective diferite în relație cu
victima.
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Concluziile studiului
Asistența juridică este asigurată mai ales
de avocați din oficiu care, de cele mai
multe ori, nu cunosc implicațiile specifice
infracțiunii de trafic de persoane și nu
dispun de abilitatea de dezvoltare a unei
relații de încredere cu victimele.
2. Dificultatea punerii în
executare a hotărârii
judecătorești prin care
au fost acordate
despăgubiri civile

 Momentul rămânerii definitive a
hotărârii judecătorești de condamnare și
de acordare a despăgubirilor civile
reprezintă începutul unui nou proces de
durată pentru victime, dacă decid să
inițieze demersurile de obținere a
sumelor dispuse de instanța de judecată.
 Dificultatea punerii în executare a
hotărârii de acordare a despăgubirilor
civile este relaționată costurilor de
executare și lipsei de bunuri urmăribile
sau imposibilității de valorificare a
acestora.
 Perioada lungă de la comiterea
infracțiunii până la pronunțarea
sentinței oferă răgazul pentru
înstrăinarea bunurilor de către traficanți
sau, în cazul bunurilor sechestrate,
determină devalorizarea acestora.

3. Prevederile legii
privind acordarea
compensației financiare
de către stat au o
aplicabilitate limitată în
cazul victimelor
traficului de persoane.

 Impedimentele majore în accesarea
compensației financiare de la stat sunt
determinate, în special, de respectarea a
două dintre condițiile impuse de lege.
- Legea oferă posibilitatea solicitării
unei compensații de la stat pentru
anumite prejudicii, încadrate în sfera
prejudiciilor materiale și doar în
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Concluziile studiului
măsura în care acestea pot fi dovedite.
În cazul victimelor traficului de
persoane, prezența și întinderea
prejudiciilor morale prevalează
asupra existenței și valorii
prejudiciilor materiale.
- Dovedirea stării de insolvabilitate a
făptuitorului este a doua condiție care
îngrădește accesarea compensației
financiare, respectiv lipsa de claritate
privind modalitatea de realizare
admisă, care poate conduce la situația
neîncadrării în termenul prevăzut de
lege pentru formularea cererii.
Perioada de un an de la pronunțarea
hotărârii definitive de acordare a
despăgubirilor civile, în unele situații,
este insuficientă pentru parcurgerea
tuturor formalităților pentru punerea
în executare a hotărârii.
4. Cadrul legal privind
acordarea compensației,
precum și alte
reglementări prin care
sunt acordate măsuri de
sprijin victimelor sunt
insuficient cunoscute și
aplicate de către
specialiști.

 Specialiștii cunosc drepturile victimelor
și dreptul acestora la compensație, însă
nu cunosc toate elementele
mecanismelor de accesare și conexiunea
dintre acestea.
 Există convingerea că victimele nu au
șanse reale de a încasa despăgubiri civile
sau compensație de la stat, însă
invocarea unor obstacole
,,insurmontabile” nu este susținută de o
definire clară a acestora, de date și
acțiuni concrete care să sprijine
afirmațiile.
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Concluziile studiului
 Practica limitată, cu un număr extrem de
redus de cereri de compensație
financiară și de hotărâri judecătorești
puse în executare, nu oferă o bază
însemnată pentru a separa efectele lipsei
de utilizare de efectele lipsei de
adecvare/aplicabilitate.
 În contextul utilizării insuficiente a
mecanismelor și resurselor existente,
este dificil de apreciat gradul de
funcționalitate a acestora și de stabilit cu
precizie dimensiunea și coordonatele
unei schimbări (de natură legislativă).

 Legea nr. 211/2004 privind asigurarea unor măsuri de protecție pentru
victimele infracțiunilor,
 compensația financiară se acordă victimelor numai dacă infracțiunile au
fost săvârșite pe teritoriul României,
 au dreptul de a beneficia de compensație financiară și soțul, copiii și
persoanele aflate în întreținerea persoanelor decedate prin săvârșirea
infracțiunilor.
 Categorii de prejudicii: cheltuieli de spitalizare și alte cheltuieli medicale
suportate de victimă; prejudicii materiale rezultate din distrugerea,
degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuințare a bunurilor victimei
ori din deposedarea acesteia prin săvârșirea infracțiunii; câștigurile de
care victima este lipsită de pe urma săvârșirii infracțiunii,
 Etape și condiții:
 sesizarea organelor de urmărire penală
 victima s-a constituit parte civilă în cadrul procesului penal
 făptuitorul este insolvabil sau dispărut
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 victima nu a obținut repararea integrală a prejudiciului suferit de la
o societate de asigurare
 formularea unei cereri de compensație financiară
 Pentru soluționarea cererilor de compensație financiară, la nivelul
fiecărui tribunal, se constituie o Comisie pentru acordarea de compensații
financiare victimelor infracțiunilor,
 Cererea se soluționează în camera de consiliu, cu citarea victimei și cu
participarea obligatorie a procurorului
Cererea de acordare a compensației financiare de la stat
 Victimă minoră solicită, prin mama sa, compensație financiară în cuantum de 5.000
lei, reprezentând daune materiale - cheltuieli de spitalizare, analize medicale,
consiliere psihologică.
 Sunt anexate următoarele documente justificative privind cheltuielile efectuate:
 chitanță cu suma de 225 de lei achitată unui Spital Clinic de Psihiatrie,
reprezentând 9 zile de spitalizare ca însoțitor în spital.
 decont de cheltuieli întocmit de Spitalul Clinic de Psihiatrie pentru minoră, pentru
suma de 1233,49 lei.
 chitanță și factură fiscală pentru suma de 800 lei reprezentând servicii medicale.
 chitanță și factură fiscală pentru suma de 1150 lei servicii de evaluare și consiliere
psihologică acordate pentru o perioada de 6 luni.
 Înscrisuri depuse la dosar pentru dovedirea insolvabilității făptuitorului:
 adresa Primăriei din care rezultă că nu figurează în evidențele fiscale cu bunuri
mobile și imobile
 penitenciarele unde execută pedeapsa cu închisoarea achită acestuia contribuția
la sănătate
Soluționarea cererii
Comisia consideră întemeiată, în parte, în măsura dovedirii cu înscrisuri a cheltuielilor
de spitalizare și terapie, cererea de compensație financiară.
Stabilește cuantumul compensației financiare ce se acordă victimei în sumă de 3408.49
lei.

Studiul promovează câteva recomandări care vor trebui luate în seamă în
perioada următoare:
 Îmbunătățirea calității și asigurarea continuității asistenței juridice
acordate victimelor traficului de persoane.
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 Extinderea utilizării resurselor existente și aplicării prevederilor legale în
vederea identificării și valorificării bunurilor traficanților în beneficiul
victimelor.
 Revizuirea cadrului legal privind acordarea de către stat a compensațiilor
financiare.
 Promovarea importanței respectării dreptului la compensație și a rolului
compensației în recuperarea și reintegrarea victimelor, precum și în
prevenirea revictimizării.
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SECŢIUNEA V
EVALUAREA IMPLEMENTĂRII ACȚIUNILOR DE PREVENIRE A
TRAFICULUI DE PERSOANE

Articolul 6 al Convenției Consiliului Europei pentru acțiunea împotriva
traficului de ființe umane prevede în mod explicit măsurile pentru descurajarea
cererii, pe care Părțile trebuie să le ia: ”Pentru a descuraja cererea care favorizează
toate formele de exploatare a persoanelor, în special a femeilor şi copiilor, care
conduc la trafic, fiecare Parte va adopta sau întări măsuri legislative, administrative,
educative, sociale, culturale sau altele, inclusiv:
(a) cercetări privind cele mai bune practici, metode şi strategii;
(b) măsuri de sensibilizare a opiniei publice asupra răspunderii şi rolului
important al massmedia şi al societăţii civile pentru identificarea cererii drept
una dintre cauzele de bază ale traficului de fiinţe umane;
(c) campanii de informare pentru grupuri ţintă, care să implice, în mod
corespunzător, printre altele, autorităţile publice şi factorii de decizie politici;
(d) măsuri preventive, incluzând programe educative destinate fetelor şi
băieţilor pe perioada şcolarizării acestora, care să sublinieze caracterul
inacceptabil al discriminării bazate pe sex şi consecinţele ei negative,
importanţa egalităţii între femei şi bărbaţi, precum şi demnitatea şi
integritatea fiecărei fiinţe umane.”

Odată ce o
daună s-a
produs, ce
mai poate
fi făcut
este:

să
constatăm
și să
evaluăm
efectele
să limităm
cât de
mult
consecințe
le

să analizăm
evenimentul și
contextul,
pentru a învăța
cum putem
preveni
repetarea
evenimentelor
similare.
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 daunele sunt, înainte de toate, personale, umane, afective, relaționale, apoi
economice și sociale, de orice fel, de o varietate extremă.
 de cele mai multe ori, viața unei victime se schimbă, în mod dramatic. Întreg
sistemul personalității este destructurat, apar suferințe somatice și psihologice
sau psihiatrice, care pot dăinui peste ani, care se pot croniciza și pot condiționa
viața persoanei, pentru multă vreme,
 victimele nu obișnuiesc să vorbească în ”piața publică” despre istoria de trafic și
exploatare. Dimpotrivă, nevoia de normalizare și construcția psihologică a
persoanei determină nevoia victimei de a face tot posibilul pentru ca suferința să
rămână ascunsă vederii și judecății celorlalți, familiei, comunității, prietenilor,
cunoscuților,
 fiecare situație de trafic și exploatare este particulară, chiar dacă mecanismele de
recrutare, exploatare sau amenințare și șantaj, de exemplu, folosite de traficanți
sunt ”universale”, pentru simplul motiv că victima este o persoană, unică, cu o
istorie unică, cu competențe sociale și emoționale netransferabile, cu un univers
de viață unic, care determină un mod tot atât de unic, personal, în care drama
este trăită și integrată în reprezentările și limitele înțelegerii fiecărei persoane.
 efectul imediat este acela că nu putem universaliza ajutorul cu care suntem
socialmente datori victimelor. Nu putem căuta rețete generale, măsuri universale
de prevenire, abordări schematice ale procesului de acompaniere și asistență a
celor afectați. Nu vom găsi decât soluții parțiale sau aproximativ relevante pentru
condiția fiecărei victime.

Această abordare elementară se aplică (și) în cazul traficului de persoane.
Cu câteva observații particulare, deși sunt mult mai multe decât cele prezentate
aici. Putem extrage însă câteva repere pentru ceea ce ar trebui să reprezinte o
abordare mulțumitoare a poziționării sociale față de nevoia la fel de socială de
a face imposibile cât mai multe situații de victimizare, de a avea cât mai puține
persoane care ”dobândesc” statutul nedorit de victimă a traficului de persoane.
Putem:
 învăța oamenii cum să își administreze vulnerabilitățile și să caute
soluții pentru propriile dificultăți economice, emoționale sau de orice
fel ar fi acestea, pentru a nu mai încredința ”rezolvarea” acestora celor
care le vânează vulnerabilitățile sau neputințele,
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 educa oamenii, învățându-i cum să se informeze pentru a reduce
riscurile, atunci când decid să lucreze în țară sau afara țării, în condiții
neclare, care le pot pune în pericol viața, familia, prezentul și viitorul,
 arăta părinților că este mult mai bine să își însoțească copiii, în opoziție
cu diferitele forme de a îi abandona, atunci când decid să plece departe
de casă, pentru a obține venituri legitime,
 arăta celor care vor să obțină venituri din oferirea de servicii sexuale
că această alegere conține riscuri majore pentru sănătatea fizică și
mentală, dar mai ales pentru prezentul și viitorul social,
 atenționa pe cei care folosesc munca forțată, cerșetoria, sclavia sexuală
sau orice altă modalitate de aservire și exploatare a altor persoane, în
folosul personal. Societățile umane nu mai tolerează asemenea practici
și mentalități, iar cei care nu le abandonează suportă toate
consecințele,
 pregăti educatorii și formatorii de opinie, atenționându-i cu privire la
influența decisivă pe care o pot avea față de cei vulnerabili, față de cei
care alcătuiesc populații vulnerabile sau victime dezirabile pentru
traficanți.
O parte a acestei abordări se regăsește în acțiunile de anul trecut, ale ANITP
și ale partenerilor săi:
5.1. Activităţi, campanii, proiecte, planuri de prevenire, la nivel național și
local
 au vizat: exploatatea sexuală, exploatarea prin muncă şi obligarea la
cerşetorie,
 au fost iniţiate şi implementate împreună cu partenerii naţionali,
 au fost adaptate specificului local sau regional al traficului şi diverselor tipuri
de exploatare, ţinând cont în permanenţă de particularităţile grupurilor
ţintă, destinatare ale mesajului antitrafic,
 59 de campanii, proiecte sau iniţiative de prevenire (4 naţionale şi 55
inițiative locale),
 1.813.710 beneficiari, din care 313.710 direcţi şi un număr estimat de peste
1.500.000 beneficiari indirecţi,
 implementate în cascadă, întărind mesajele anti-trafic anterioare.
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Ilustrativ:
„Exploatarea ucide suflete” - campanie națională pentru reducerea cererii şi
informarea cetăţenilor cu privire la incriminarea penală a folosirii serviciilor unei
persoane exploatate, despre care beneficiarul cunoaşte că este o victimă a
traficului de persoane.

 octombrie 2014 - aprilie 2015
 informarea grupurilor ţintă şi a publicului larg asupra condiţiei victimei,
a metodelor de recrutare şi a repercusiunilor legale
 publicul online, utilizator de reţele sociale, publicul care frecventează
medii ce pot avea legătură cu cele trei tipuri de exploatare: baruri,
restaurante, hoteluri, zone adiacente instituţiilor de cult (pentru
cerşetorie), agenţii de recrutare a forţei de muncă la nivel regional
(pentru exploatarea prin muncă)
 concurs cu premii pe Facebook
 eseuri premiate: ” de ce nu ai utiliza serviciile unei victime a traficului de
persoane exploatate sexual, prin cerşetorie sau prin muncă?”
 mesaje şi advertoriale online: condiţia victimei, tipurile de exploatare şi
consecințele legale
 materiale informative şi de promovare
 promovarea prin reţelele de socializare, cu sprijinul Centrelor Regionale
ale A.N.I.T.P. şi al partenerilor cu profil social media
 puternică promovare în presa scrisă şi audiovizuală
„Traficul de persoane poate fi prevenit!”

 informarea cetăţenilor români aflaţi în căutarea unui loc de muncă în
străinătate = reducerea cererii de servicii prestate de către victimele
traficului de persoane
 A.N.I.T.P. şi AIDRom au elaborat materiale informativ-preventive,
diseminate în: întâlniri cu elevii şi studenţii, spaţii publice și private:
sedii ale consiliilor locale, primăriilor, societăţi comerciale, aeroporturi,
mijloace de transport public, gări, autogări, zone adiacente instituţiilor
de cult, târguri de locuri de muncă, cluburi, baruri, spaţii de cazare
 seminarii, mese rotunde, întâlniri ale echipelor interinstituţionale
antitrafic
 prevenire în penitenciare
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„Cere ajutor, nu cerşi!”30

 august 2015 - aprilie 2016,
 creşterea gradului de conştientizare cu privire la traficul de persoane, în
cadrul comunităţilor vulnerabile (inclusiv comunităţile de rromi),
precum şi identificarea principalelor cauze ale vulnerabilităţii la trafic şi
găsirea unor posibile soluţii pentru prevenirea traficului de persoane, în
special a exploatării prin cerşetorie a minorilor,
 Mesaj: „Mâna întinsă nu primeşte ajutor, primeşte bani pentru
traficanţi!”,
 Copii cu vârste între 8 - 18 ani, aflaţi în situaţii de risc, părinţi, lideri
informali, autorităţi locale, poliţie, inspectorate şcolare, DGASPC,
publicului larg,
 întâlniri cu reprezentanţii grupului ţintă, în 10 locaţii din Moldova,
Transilvania, Muntenia, Dobrogea şi Bucureşti-Ilfov): identificarea
principalelor cauze ale vulnerabilităţii la trafic şi găsirea unor posibile
soluţii antitrafic,
 materiale informative şi de promovare,
 film documentar, cu participarea unei personalități artistice,
 punerea în scenă a piesei de teatru „Alex, fost Gogo”,
 parteneri: A.N.I.T.P., A.Z.I., ADPARE, AIDRom şi Asociaţia Telefonul
Copilului,
 16 octombrie 2015 - concertul simfonic „Din toata inima” (trupa Voltaj) ,
4.000 de participanți
„Cere ajutor, nu cerşi!”31
 stand de informare - Sala Palatului, Bucureşti,
 Mesaj antitrafic promovat în autobuze R.A.T.B.

Proiect RO 20 „Modele de bune practici în domeniul serviciilor de asistenţă acordate victimelor traficului de
persoane”.
31
Ibidem 28.
30
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“Săptămâna împotriva traficului de Persoane”
 18 Octombrie - Ziua Europeană de Luptă împotriva Traficului de
Persoane = „Săptămâna prevenirii traficului de persoane”, în România
 campanie naţională cu un puternic mesaj antitrafic,
 informarea publicului larg,
 12-18 octombrie 2014,
 A.N.I.T.P., centrele sale regionale şi parteneri locali: întâlniri cu grupuri
ţintă, expoziţii, piese de teatru, acţiuni gen flash-mob),
 aproximativ 14.560 de beneficiari direcţi,
 comunicare: conferinţe, comunicate de presă, interviuri, promovarea
online a mesajelor antitrafic.

5.2.

Centrele regionale ale ANITP - prevenire
 centrele regionale au fost implicate în 4 campanii/proiecte naţionale
de prevenire şi au iniţiat alte 60, la nivel local,
 în școli, adăposturi, centre pentru copii şi în locuri publice au adresat
313.710 beneficiari direcţi şi peste 1.500.000 persoane care au intrat
în contact cu mesajele antitrafic, prin intermediul pliantelor, afişelor,
spot-urilor video şi în mediul online,
 a fost adresată reducerea cererii pentru traficul intern (20.000
beneficiari),
 în condițiile în care fondurile bugetare sunt din ce în ce mai puţine, iar
fondurile organizaţiilor neguvernamentale s-au redus considerabil în
comparaţie cu anii anteriori
 datorită diferenţelor şi particularităţilor economice şi geografice
existente între judeţele ţării, activităţile de prevenire s-au realizat în
diverse moduri:
- Centrul Regional Braşov a întâlnit toţi judecătorii şi procurorii din
cadrul Parchetului de pa lângă Tribunalul pentru Minori şi Familie
Braşov, pentru o analiză comună cu privire la soluţionarea
dosarelor de trafic,
- Centrul Regional Cluj-Napoca - 20.000 beneficiari indirecți, în
cadrul festivalului de muzică UNTOLD.
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SECŢIUNEA VI
RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI AFACERI EUROPENE

În lipsa informațiilor referitoare la cooperarea actorilor sociali
guvernamentali și neguvernamentali cu parteneri străini, în această secțiune a
Raportului național se regăsesc cele mai relevante inițiative pe care ANITP, alături
de parteneri externi, le-a pus în aplicare, în anul 2015, pentru a susține și îmbogăți
aplicarea politicilor naționale, în domeniul prevenirii traficului de persoane și
asistenței victimelor identificate. Următoarele repere au condus activitatea
Agenției, în domeniul relațiilor internaționale și afacerilor europene:
 obiectivul specific al Strategiei Naţionale, în domeniul prevenirii,
asistenţei victimelor şi combaterii traficului de persoane, pentru perioada
2012 – 2016: „Optimizarea canalelor de comunicare şi cooperare funcţională
şi interinstituţională cu statele UE, non-UE, precum şi cu Organizaţiile
Internaţionale în contextul global de luptă împotriva traficului de persoane”,
 susţinerea îndeplinirii obligaţiilor ce îi revin României în calitate de
Stat Membru, în materie de luptă împotriva traficului de persoane,
 domeniul gestionării proiectelor cu fonduri externe nerambursabile,
în domeniul antitrafic aflate, în portofoliul ANITP,
 consolidarea cooperării cu organizaţiile internaţionale (UNODC, OSCE,
Consiliul Europei, ONU).
6.1. Afaceri europene
 fundamentarea, coordonarea şi monitorizarea eforturilor, în vederea
consolidării profilului României în domeniul combaterii traficului de
persoane,
 au fost elaborate propuneri de elemente de mandat şi poziţii oficiale cu
prilejul reuniunilor JAI, COSI, GENVAL, CATS, HLWG, COREPER, EMPACT,
care au abordat problematici referitoare la traficul de persoane.
 Reuniunile Raportorilor Naţionali sau a Mecanismelor Echivalente,
(organizate de către Comisia Europeană sub egida Coordonatorului
European împotriva traficului de persoane) - reprezentanţii ANITP au
prezentat elemente de mandat şi poziţii oficiale, care s-au reflectat ulterior
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în diverse materiale elaborate în domeniul prevenirii şi combaterii traficului
de persoane. Au fost dezbătute principalele evoluţii ale fenomenului
traficului de persoane, intensificarea măsurilor preventive, prin implicarea
societăţii civile, alte teme de interes:
 rolul internetului,
 nevoia de incriminare a utilizării serviciilor care rezultă din
exploatarea victimelor traficului de persoane,
 posibilitatea stabilirii unor indicatori comuni de raportare, la nivel
european, în vederea conturării unei imagini integrate şi coerente
asupra fenomenului traficului de persoane la nivel european,
 dezvoltarea colectării unitare a datelor, la nivelul SM, cu menţiunea
ca aceste date să fie comparabile, bazate atât pe aceiaşi indicatori,
cât şi interpretate pe baza aceloraşi reguli, transmise prin
instituţiile partenere EUROSTAT,
 promovarea unui mecanism european de identificare şi referire a
victimelor traficului de persoane.

 Transpunerea şi implementarea 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:
- a fost realizată de România la termenul stabilit,
- este un subiect important al reuniunilor, atât din perspectiva
incriminării faptelor de natură penală, cât şi a activităţilor de
prevenire cuprinse în actul normativ european32.
 ANITP a participat la diferite activităţi organizate sub egida organismelor
sau organizaţiilor Uniunii Europene (CEPOL, EUROPOL, ERA etc.), care au
avut drept temă traficul de persoane,

În acest sens, Comisia Europeană a angajat un auditor extern pentru a analiza măsurile naţionale de executare,
iar rezultatul acestuia a fost transmis la MAE. ANITP a consultat toate instituţiile cu atribuţii în domeniu iar
propunerile şi observaţiile au fost sintetizate şi transmise către Ministerul Afacerilor Externe, în vederea
promovării la Comisia Europeană.
32

64

Perspective
Activitatea României trebuie corelată cu priorităţile JAI ale următoarelor
preşedinţii ale UE, amintind faptul că, în timpul PRES NL (sem. I 2016), combaterea
traficului de persoane va fi una dintre priorităţi (abordarea multidisciplinară), care
este posibil să continue în timpul viitoarei PRES (sem. II 2017 - alte forme de trafic
decât cele în scop de exploatare prin muncă sau sexuală)33.
Acţiunile ANITP trebuie corelate cu iniţiativele şi activităţile celorlalte
instituţii publice şi private implicate în prevenirea şi combaterea traficului de
persoane, pentru identificarea şi pregătirea în mod strategic a preşedinţiei române
a Consiliului Uniunii Europene, din perioada iulie-decembrie 2019.
6.2. Cooperare internaţională
 se remarcă o creştere a numărului de activităţi de relaţii internaţionale cu o
serie de state de destinaţie, prin prisma programului de coordonare a
victimelor în cadrul procesului penal, în cadrul căruia au fost adresate
solicitări privind deplasarea în vederea depunerii de depoziţii în faţa
instanţelor străine,
 cooperarea cu organizaţiile internaţionale, UNODC, OSCE, Consiliul Europei,
ONU, Consiliul Statelor de la Marea Baltică, fiind organizaţiile internaţionale
cu care au fost punctate activităţi concrete, prin furnizarea de expertiză34:
- întâlnirile Coordonatorilor Naţionali Ani-trafic din Sud Estul Europei,
organizată de International Centre for Migration Policy Development
(ICMPD), în colaborare cu „Coordonatorul Naţional împotriva
Prostituţiei şi a Traficului de Persoane” din Regatul Suediei, la
Stockholm, Regatul Suediei respectiv cu Ambasada Regatului Unit al
Marii Britanii şi Irlandei de Nord în Austria la Viena;
- Lucrările celei de-a 6-a sesiuni a Grupului de lucru privind traficul de
persoane, la nivel ONU, înfiinţat de Conferinţa Statelor Părţi la
Convenţia ONU împotriva Criminalităţii Organizate (UNTOC) şi a celor
trei Protocoale adiţionale, organizată de către Secretariatul UNODC, la
Viena;

Legătura între traficul de persoane şi libera circulaţie a persoanelor a fost susţinută în principal de NL şi UK,
cu ocazia scrisorii celor 4 miniştri de interne din vara anului 2013, care a declanşat ample dezbateri la nivelul
UE.
34
Enumerare cu titlu de exemplu.
33
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- Reuniunea Grupului de lucru privind traficul de persoane şi migraţie
ilegală, la Madrid;
- Conferinţa regională "Zece ani a Convenţiei Consiliului Europei privind
Lupta Împotriva Traficului de Fiinţe Umane: Rezultate şi Perspective în
Europa de Est (Belarus, Republica Moldova şi Ucraina)" organizat de
Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM) la Chişinău;
- Conferinţa internaţională la nivel înalt ”Alianţa împotriva Traficului de
Persoane”, organizată de OSCE, la Viena;
- Seminarul european cu tema „Proactive identification and support for
people trafficked for labour exploitation”, la Amsterdam;
- Seminarul internaţional cu tema „Îmbunătăţirea colaborării cu privire
la prevenirea şi protecţia copiilor aflaţi în situaţii de risc de a fi traficaţi
în Europa”, la Budapesta;
- Întâlniri transnaţionale în cadrul proiectului TEMVI „Trafficked and
Exploited minors between Vulnerability and Illegality”, la BudapestaUngaria, Nisa-Franţa;
- Seminarul internaţional în cadrul proiectului „Combat Organized
crime’s Networks and Expend Countries Ties: Enhancing Horizontal
Cooperation among Italy, Portugal and Romania in Human Trafficking”,
la Palermo;
- Seminarul internaţional cu tema “Noi (Vechi) provocări în lupta
împotriva traficului de persoane”, la Lisabona;
- Sesiunea de instruire transnaţională cu tema „Protejarea copiilor
români: Îmbunătăţirea colaborării transfrontaliere” în cadrul
proiectului ICARUS, la Londra;
- Cea de-a 22-a Intâlnire a Mirage Task Force, organizată de Centrul Sud
Est European de Aplicare a Legii, Bucureşti, România;
- Cea de a zecea aniversare de la deschiderea spre semnare a Convenţiei
Consiliului Europei privind Lupta împotriva Traficului de Fiinţe Umane
organizată de Consiliul Europei, la Strasbourg;
- Seminarul „Combaterea traficului de fiinţe umane în sectorul privat”
organizat de către Academia de Drept European în colaborare cu
Centrul Internaţional pentru Dezvoltarea Politicilor în domeniul
Migraţiei (ICMPD), la Trier.
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 Pe parcursul anului 2015 ANITP a primit solicitări din partea partenerilor
europeni şi internaţionali de realizare a unor întâlniri bilaterale sau vizite de
lucru35:
- Vizita de ţară a Grupului de experţi pentru lupta împotriva traficului de
fiinţe umane (GRETA);
- Vizita unei delegaţii parlamentare a Uniunii Creştin Democrate din
Parlamentul Landului Baden-Württemberg, Germania;
- Vizita unei delegaţii a organizaţiilor nonguvernamentale Trabe din
Spania şi Caritas Praga din Cehia;
- Vizita unor delegaţii ale Ambasadei Statelor Unite ale Americii,
Ambasadei Franţei, Ambasadei Regatului Ţărilor de Jos etc.
- Vizita unei delegaţii a Departamentului de Stat al Statelor Unite;
- Vizita unei delegaţii a organizaţiei neguvernamentale „Stadmissionen”,
din Regatul Suediei;
- Vizita unei delegaţii a alianţei „Gemeinsam gegen Menschenhandel e.V”
(Împreună împotriva Traficului) condusă de către domnul Frank
HEINRICH, MP, Bundestag, Germania din partea Uniunii Creştin
Democratice;
- Vizita unei delegaţii a Ministerului de Interne al Regatului Spaniei;
- Vizita unei delegaţii a Autorităţii de Poliţie Suedeză;
- Vizita unei delegaţii a Poliţiei Naţionale Olandeze;
- Alăturarea ANITP demersului iniţiat de către Asociaţia eLiberare şi
Ambasadele Statelor Unite ale Americii, Regatului Marii Britanii şi
Regatului Ţărilor de Jos, pentru celebrarea celei de-a IX-a aniversări a
Zilei de 18 Octombrie prin diverse activităţi reunite sub titulatura
„Forumul Împotriva Traficului de Persoane”.
6.3. Fonduri externe nerambursabile
ANITP şi-a intensificat politica de atragere a fondurilor externe
nerambursabile, fiind parte în cadrul proiectelor şi programelor desfăşurate la
nivel internațional ce au ca obiective prevenirea şi combaterea fenomenului
traficului de persoane, identificarea şi reducerea numărului de victime ale
traficului de persoane, precum şi îmbunătăţirea activităţilor de analiză şi cercetare
a acestui fenomen.
35
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Proiecte finalizate
 ANITP implementează, alături de organizaţia neguvernamentală The Smile
of the Child, din Grecia, proiectul „Victims of Child Trafficking: Our
Responsability: VICTOR”36.
Obiectivul general al proiectului: stabilirea unui parteneriat între actori din
domeniul public şi privat, pentru îmbunătăţirea colaborării dintre ONG care
activează în acest domeniu, cu scopul de a-şi consolida capacităţile în
vederea desfăşurării de acţiuni comune legate de priorităţile stabilite în
Strategia UE privind Eradicarea Traficului de Persoane.
 „Not For Sale – Say Stop to Human Trafficking”
- Parteneri: ANITP, Organizaţia Salvați Copiii Filiala Suceava, Romanian
Youth League “JUNIMEA” din Chernovtsy (Ucraina), Comitetul
Helsinki pentru drepturile omului din Republica Moldova, Asociația
obștească JUNACT (Moldova).
- Finanțat prin Programul Operaţional Comun România - Ucraina –
Moldova 2007 – 2013, proiectul are un buget de 166.838 euro și
urmăreşte îmbunătăţirea cooperării transfrontaliere, în zona de
frontieră România-Ucraina-Republica Moldova, în vederea
consolidării parteneriatelor transfrontaliere, în scopul prevenirii şi
combaterii traficului de persoane37,
- printre rezultate: curs de reabilitare persoane cu risc/ victime ale
traficului de persoane (Chișinău, februarie 2015): activităţi de
informare şi conştientizare ce au vizat crearea unor modele de bune
practici în domeniul cooperării interinstituționale.
 un proiect care a abordat într-o manieră documentată și relevantă
fenomenul traficului de copii: „ICARUS – Îmbunătăţirea coordonării şi
responsabilizării cu privire la securitatea minorilor români neînsoţiți”38
Finanţat prin Programul Prevenirea şi Combaterea Criminalităţii 2012, proiectul se derulează pe o perioadă
de 21 de luni, având ca parteneri instituţii publice şi ONG din Bulgaria, Slovenia, Grecia, Ungaria, Serbia,
Moldova, Ucraina şi România. Bugetul proiectului a fost de 402.866 de euro. http://www.victorproject.eu/
37
Perioada de derulare a proiectului este de 18 luni.
38
ICARUS - 337.483,35 EURO, depus prin Programul Comisiei Europene Prevenirea şi Lupta împotriva
Criminalităţii 2012. ANITP, în calitate de partener asociat, alături de Fundaţia „Terre des Hommes”.
36
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- proiectul a fost derulat de Fundația Terre des hommes, împreună cu
partenerii săi, ANITP, Terre des hommes Budapesta, National Society
for the Prevention of Cruelty to Children (UK), ARSIS - Asociaţia pentru
sprijinirea socială a tinerilor din Grecia, Consiliul Superior al Notarilor
din Franţa, Direcţia Protecţia Copilului,
- obiectiv general: crearea unui model de cooperare transnaţională ce
va îmbunătăţi coordonarea şi responsabilizarea actorilor selectaţi şi
angajarea în eforturile de prevenire în România),
- rezultate: Aplicația mobilă pentru înregistrarea cazurilor suspecte de
trafic de copii ; filmul care pune în vedere procedurile de ieșire a
minorilor din țară; Ghidul de bune practici în prevenirea traficului de
copii.
Proiecte în implementare
 „Acordarea de suport organizațiilor neguvernamentale din Romania pentru
asistența victimelor traficului de persoane”39
- obiectiv:
acordarea
de
sprijin
financiar
organizațiilor
neguvernamentale, în vederea acordării de asistenţă victimelor
traficului de persoane,
- parteneri: Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, Centrul de
Consultanţă şi Instruire împotriva Traficului de Persoane şi
Exploatării Sexuale - ACT-212, Grupul de lucru Elveţiano - Român
privind traficul de persoane.
- rezultate:




finanţarea activităţilor de asistenţă desfăşurate de către organizaţiile
neguvernamentale, prin granturi acordate în urma selecţiei proiectelor;
organizarea de conferinţe de presă, informări pentru organizaţiile antitrafic;
editarea şi publicarea cererii de proiecte alături de Ghidul aplicantului şi
documentele suport;

În baza Acordului Cadru între Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind implementarea
Programului de Cooperare Elveţiano - Român pentru Reducerea Disparităţilor Economice şi Sociale în cadrul
Uniunii Europene extinse, ANITP a semnat proiectul , pentru o perioadă de 42 de luni, începând cu luna
Februarie 2015. Bugetul total al proiectului este de 2.082.767.23 CHF, cu o contribuţie din partea elveţiană de
1.770.352,14 CHF (reprezentând 85% din valoarea totală) şi co-finanţat de către ANITP cu 312.415,08 CHF
(reprezentând 15% din totalul bugetului).
39
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 evaluarea aplicaţiilor de către Comitetul independent Elveţiano-Român
(Grant Board)

 ANITP a implementat proiectul „Abordarea naţională privind compensaţia
victimelor traficului de persoane”40
- obiectiv: asigurarea accesului efectiv la compensație financiară și
consiliere juridică pentru victimele traficului de persoane,
- activități relevante:
 Workshop – reprezentanţi ai instituţiilor antitrafic de la nivel
central şi ai ONG (conştientizare cu privire la dificultăţile
întâmpinate de victime în solicitarea compensaţiei financiare);
 instruire (îmbunătăţirea capacităţii specialiştilor - judecători,
procurori, ofiţeri de poliţie, reprezentanţi ai ANITP de la nivel
local, asistenţi sociali, reprezentanţi ai organizaţiilor
neguvernamentale) de a asigura accesul victimelor traficului de
persoane la compensaţie financiară;
 conferinţă internaţională - prezentarea rezultatelor proiectului
 În cadrul programului „Violenţă domestică şi de gen”, ANITP a implementat
proiectul „Model de bune practici în domeniul serviciilor de asistență acordate
victimelor traficului de persoane”, în calitate de promotor de proiect.
Proiectul41 îşi propune crearea unui sistem integrat de servicii de asistenţă
acordate victimelor traficului de persoane.
- evaluarea sistemului naţional de asistenţă a victimelor traficului de
persoane, în conformitate cu standardele privind serviciile de
asistenţă specializate aprobate prin HG 1238/2007 şi standardele şi
bunele practici internaţionale;
- analiza rezultatelor evaluării și formularea de propuneri de
modificare a legislației privind protecția și asistența victimelor
traficului de persoane;

Finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014, în cadrul programului „Cooperarea Schengen şi
combaterea criminalităţii transfrontaliere şi a criminalităţii organizate, inclusiv a traficului şi a grupurilor
criminale itinerante”. Proiectul are un buget de 250.000 de euro și o perioada de implementare de 18 luni.
40

41

Pe o perioadă de 24 de luni, dispune de un buget de 410.000 EUR.
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- instruirea specialiștilor în domeniul asistenței acordate victimelor
traficului de persoane,
- 6 întâlniri cu reprezentanții grupului țintă (elevi, parinți,
reprezentanți ai autorităților publice), organizate în cadrul
campaniei de prevenire “Cere ajutor, nu cerși!”; promovarea
mesajului anti-trafic al campaniei, la concertul simfonic „Din toată
inima” susţinut de trupa Voltaj, la Sala Palatului din Bucureşti;
- 3 evenimente stradale, organizate în Iași, Constanța și București cu
scopul de a transmite mesajul antitrafic comunităţii rome şi altor
comunităţi vulnerabile;
 “TRafficking As a Criminal Enterprise- TRACE”42
- 24 de luni
- obiectiv: înţelegerea situaţiei actuale a proceselor infracţionale,
sociale, economice, psihologice şi politice, definitorii pentru
industria traficului, cu accent pe înţelegerea indivizilor implicaţi şi
relaţiilor dintre ei.
Proiecte aprobate, aflate în contractare
În baza Programului de Cooperare Elveţiano-Român pentru reducerea
disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, ANITP a extins
colaborarea prin elaborarea proiectului „Victimă a traficului de persoane poţi fi
chiar tu! Nu te lăsa păcălită!”. Obiectivul general al proiectului vizează reducerea
vulnerabilităţii cetăţenilor români faţă de traficul de persoane. În cadrul
proiectului au fost stabilite o serie de rezultate:
 Informarea a 200.000 de reprezentanţi direcţi şi indirecţi ai grupului ţintă;
 Consolidarea capacităţii persoanelor vulnerabile de a se apăra împotriva
traficului de persoane;

ANITP și “Trilateral Research & Consulting”, Vrije Universiteit Brussels (Belgia), Katholieke Universiteit
Brabant - Tilburg University (Olanda), Council of the Baltic Seas States, Animus Association Foundation
(Bulgaria), Cyprus Police - Office of Combating Trafficking in Human Beings (Cipru) şi International La Strada
Association (Olanda).
Proiectul beneficiază de finanțare de la Comisia Europeană, în cadrul Seventh Framewok Programme – FP 7,
având un buget de 1.006.492 de euro.
42
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 Informarea/ educarea grupurilor vulnerabile cu privire la traficul de persoane
şi metodele de prevenire.
Perioada de programare 2014-2020
În luna august 2015, Comisia Europeană a aprobat Programul Naţional al
României pentru sprijin prin Fondul pentru Securitate Internă pentru perioada
2014 – 2020. Din acest Program Național fac parte și propunerile de proiect
formulate în cursul anului 2013, de către ANITP:
 Reducerea amplitudinii traficului de persoane, prin întărirea capacităţii de
autoprotecţie a cetăţenilor şi societăţii faţă de ameninţările acestui fenomen,
 Human Trafficking – centred victim approach: vizează creşterea gradului de
protecţie şi asistenţă a victimelor traficului de persoane prin îmbunătăţirea
capacităţii de implementare a Mecanismului naţional de identificare şi
referire şi cooperare cu societatea civilă.
 ANITP are statutul de partener, alături de IGPR în proiectul SISPOL 2, proiect
ce își propunere reconfigurarea sistemului integrat de monitorizare și
evidență a victimelor traficului de persoane, cu un buget de aproximativ 1
milion de euro.
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Secţiunea VII
CONCLUZII și RECOMANDĂRI

1. Asistăm la o relativă consecvență, peste ani, a prezenței caracteristicilor care
definesc victimele traficului de persoane, identificate anul trecut.
2. Cererea pentru serviciile ”oferite” de către victimele traficului de persoane
este ”motorul” care acționează întreg angrenajul de elemente ce fac posibilă
recrutarea și exploatarea victimelor. Există un ansamblu de factori care
încurajează, alimentează sau mențin cererea pentru serviciile oferite în mod
forțat, de către victime. Cererea se manifestă atât in interiorul țării, dar cu
deosebire, in țările de destinație.
3. Există o cerere importantă pentru ”consumul” serviciilor oferite de către
copiii victime.
4. Mecanismele de identificare a victimelor exploatate în țară se află într-o mult
mai mare măsură sub controlul ”actorilor” naționali, prin comparație cu
dificultățile semnificative care apar în identificarea, dar mai ales în referirea
transnațională a victimelor, cetățeni români, de către autorități sau
organizații din țările de destinație.
5. În linii generale, tiparele infracționale și profilul socio-demografic rămân
neschimbate față de anii anteriori.
6. O piață a forței de muncă mai puțin deschisă femeilor, alături de
discriminarea de gen se numără printre factorii care încurajează cererea
pentru serviciile oferite de către victime, în Europa.
7. Numărul minorilor de gen masculin este cu mult mai mare, de la 10 victime
în 2014, la 40 în 2015.
8. Muncile sau serviciile pe care victimele au fost obligate să le presteze au fost
din cele mai diverse, de la munca în domeniul forestier sau la îngrijirea de
animale, adunarea de deșeuri sau distribuirea de reclame pe stradă până la
obligarea la muncă la spălătorii auto.
9. Datele statistice sugerează o dinamică ce păstrează România printre țările
europene care înregistrează un număr mare de persoane
investigate/cercetate și de dosare penale.
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10. Asistența rezidențială a victimelor traficului de persoane, în special a
victimelor adulte, se face, în majoritatea cazurilor, utilizându-se soluții de
compromis sau de urgență.
11. Majoritatea victimelor aleg, în mod legitim, să își normalizeze viața, odată
ce au ieșit din istoria de trafic, întorcându-se în familie sau în comunitatea
din care au plecat, optând pentru cazarea într-un centru doar atunci când
întoarcerea în familie sau comunitate nu sunt o opțiune, și atunci pentru
perioade scurte de timp, din variate motive. Foarte multe victime refuză
asistența de tip rezidențial, lipsind de sens asigurarea neîntreruptă a
funcționării unor centre rezidențiale consumatoare de resurse.
12. În procesul de asistență a victimelor, accentul ar trebui pus mai degrabă pe
crearea disponibilității de a găzdui victimele, decât pe efortul simplist și
costisitor de a asigura funcționarea unor spații de cazare, care pot rămâne
nelocuite pentru perioade mari de timp.
13. Nu putem căuta rețete generale, măsuri universale de prevenire, abordări
schematice ale procesului de acompaniere și asistență a celor afectați.
14. Fie că aducem în discuție calitatea protecției și a serviciilor de asistență
oferite victimelor traficului de persoane, fie performanța și calitatea
acțiunilor de prevenire sau combatere (de la investigare până la
condamnarea traficanților), toate acestea trebuie să fie organizate și
conduse de profesioniși bine pregătiți, indiferent de domeniul de
intervenție.
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Lista abrevierilor utilizate în text
AJOFM
ANITP
ANOFM
ANPDCA
DSP
CCPI
CP(NCP)
CPP
CR-ANITP
DCCO
DGASPC
DIICOT
DOES
IGI
IGPR
IPJ
ISJ
ITM
IM
MAE
MAI
MEN
MJ
MMFPSPV
MP
ONG

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă
Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor
Copilului și Adopție
Direcția de Sănătate Publică
Centrul de Cooperare Polițienească Internațională
Cod Penal (noul Cod Penal)
Cod Procedură Penală
Centrul Regional al Agenţiei Naţionale Împotriva
Traficului de Persoane
Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului
Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de
Criminalitate Organizată şi Terorism
Departamentul Ocupare şi Egalitate de Șanse
Inspectoratul General pentru Imigrări
Inspectoratul General al Poliţiei Române
Inspectorat de Poliţie Judeţean
Inspectoratul Şcolar Judeţean
Inspectoratul Teritorial de Muncă
Inspecția Muncii
Ministerul Afacerilor Externe
Ministerul Afacerilor Interne
Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice
Ministerul Justiţiei
Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și
Persoanelor Vârstnice
Ministerul Public
Organizaţie Non-Guvernamentală
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ONPCCRCPI

ONPM
ONU/ UNO
OSCE
SCOP
SCTP
SM
SNITP
UE
UNICEF
UNODC
USAID

VT/VTP/VOT

Oficiul Național de Prevenire a Criminalității și
Cooperare pentru Recuperarea Creanțelor Provenite
din Infracțiuni
Oficiul Naţional pentru Protecţia Martorilor
Organizaţia Naţiunilor Unite /United Nations
Organization
Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa
Societatea pentru Părinţi şi Copii
Serviciul de Combatere a Traficului de Persoane
Stat Membru
Strategia Naţională Împotriva Traficului de Persoane
2012-2016
Uniunea Europeană
United Nations Children’s Fund/ Fondul Naţiunilor
Unite pentru Copii
United Nations Office for Drugs and Crime/ Biroul
Naţiunilor Unite pentru Droguri şi Criminalitate
United States Agency for International Development /
Agenţia
Statelor
Unite
pentru
Dezvoltare
Internaţională
Victimă a traficului de persoane
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Anexa I - urmărirea penală

Cazuri existente la
începutul anului
Cazuri deschise în cursul
anului
Cauze soluționate cu
rechizitoriu
Suspecți/inculpați
cercetați
Inculpați trimiși în
judecată
Inculpați față de care se
continuă cercetările în
dosare nefinalizate

Total

Trafic
Adulţi
Art. 210
NCP

Trafic Copii
Art. 211
NCP

Folosirea
serviciilor
unei
persoane
exploatate
art. 216 CP

369

Grup
criminal
organizat
(proxenetis
m)
art. 367 +
art. 213 CP
30

956

556

858

439

366

52

1

150

49

93

7

1

1233

562

475

180

16

480

172

242

57

9

568

221

259

86

2

1
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Anexa II - Condamnări definitive
Insta
nte
2015

M

F

Amenda

Inchisoare 0-6 luni

Inchisoare 6-12 luni

Inchisoare 1-5 ani

Inchisoare 5-10 ani

Inchisoare 10-15 ani

Inchisoare peste 15 ani

Inchisoare pe viata

Susp cond

Susp sub supraveghere

Recidiv

Antecedente

Minori

F

M

Amenda

Inchis

Susp cond

Susp sub supraveghere

Mustrare

Lib sup

Int reed

Int med

1 1
4 1
0 4

2
6

0

0

5

3
8

4
3

7

0

0

7

4
0

1
6

1
3

6

3

3

0

2

0

2

0

2

0

0

8
5

8
4

6
8

2
0

0

0

4

2
0

2
5

4

1

0

3

2
7

1
0

6

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

4
0

3
8

3
6

9

0

0

1

8

1
4

6

0

0

2

7

6

5

2

1

1

0

1

0

0

0

1

0

0

2
1

1
7

1
5

2

0

0

0

6

0

0

0

0

0

1
1

0

0

4

0

4

0

0

0

3

0

1

0

0

4
1

4 3
1 1

1
0

0

0

2

1
8

9

0

0

0

2

1
0

5

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Majori
TOTAL CONDAMNATI
DEFINITIV
1
4
6

Obiec
t
Cauza

L
678/2
001
trafic
de
fiinte
din
care:
art 12
trafic
de
perso
ane
art 13
trafic
de
minor
i
(victi
me)
art 18
porno
grafie
infant
ila
Codul
Penal
-Art.
210
privin
d
trafic
ul de
perso
ane

Mod de executare
pedeapsa

Mod de executare pedeapsa

79

Insta
nte
2015
Codul
Penal
Codul
Penal
-Art.
211
privin
d
trafic
ul de
minor
i
Codul
Penal
-Art.
216
privin
d
folosi
rea
servic
iilor
unei
perso
ane
explo
atate
Codul
Penal
- Art.
374
privin
d
porno
grafia
infant
ila
TOTA
L

Mod de executare
pedeapsa

Mod de executare pedeapsa

6
2

5 4
8 7
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Anexa III - Asistența acordată victimelor
Asistenţa acordată victimelor traficului de persoane identificate în anul 2015
Total
Tipuri de asistență
victim
e
Victime care au beneficiat 326
de asistenţă
Asistență acordată de 82
ONG
Asistență acordată în 50
parteneriat public-privat
Asistenţă acordată de 24443
instituţii publice
Cazare
56
centre de asistenţă a
victimelor traficului de 3
persoane
alte tipuri de centre 53
rezidenţiale
Asistenţă medicală
73
Consiliere psihologică
164
Ajutor financiar
23
Ajutor material
(îmbrăcăminte,
43
medicamente, alimente,
produse igienicosanitare)
Consiliere/asistenţă
14
juridică44
Reintegrare şcolară
31

43
44

Distribuția pe vârstă și gen
MINORI
ADULŢI
feminin masculin
feminin
masculin
143

24

111

48

22

2

37

21

15

0

18

17

121
44

22
3

74
8

27
1

0

1

2

0

44
50
99
14

2
3
19
0

6
19
45
7

1
1
1
2

30

1

10

2

7
24

2
4

5
2

0
1

Dintre acestea, 50 au primit asistență în parteneriat public-privat.
Pentru alte situaţii, distincte de situația de trafic de persoane; ex. divorţ, încredinţare copii etc.
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Asistenţa acordată victimelor traficului de persoane identificate în anul 2015

Tipuri de asistență
Consiliere profesională
Recalificare profesională
Reintegrare în muncă
Asistenţă acordată de
ONG
Cazare
centre de asistenţă a
victimelor traficului de
persoane
alte tipuri de centre
rezidenţiale
Asistenţă medicală
Consiliere psihologică
Ajutor financiar
Ajutor material
(îmbrăcăminte,
medicamente, alimente,
produse igienicosanitare)
Consiliere/asistenţă
juridică
Reintegrare şcolară
Consiliere profesională
Recalificare profesională
Reintegrare în muncă

Total
victim
e
72
4
11
134
30

Distribuția pe vârstă și gen
MINORI
ADULŢI
feminin masculin
feminin
masculin
13
0
39
20
1
0
2
1
0
0
4
7
37
10

2
0

55
19

40
1

3

0

9

1

7
19
23
12

0
0
2
0

10
28
33
28

0
23
19
33

28

0

43

21

5
8
7
0
0

0
0
0
0
0

10
12
15
3
4

4
9
19
3
11

13
17
70
77
73
92

19
29
41
6
15
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