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TABLOU GENERAL
În anul 2017, traficul de persoane a cunoscut o dinamică ale cărei principale particularități
nu schimbă fundamental contextul anilor precedenţi.
În bună măsură, clișeele infracţionale şi profilul socio-demografic al traficanţilor rămân
aproape neschimbate faţă de anii anteriori. Datele statistice sugerează o dinamică ce păstrează
România printre ţările europene care reuşesc investigarea/cercetarea unui număr mare de
persoane implicate în trafic și exploatare. De asemenea, caracteristicile care definesc victimele
traficului de persoane, identificate anul trecut, rămân, în bună măsură, neschimbate față de anii
anteriori.
Riscurile care crează vulnerabilitatea victimelor rămân: condiţiile de viaţă rudimentare,
căutarea unor oportunităţi mai bune de viaţă, lipsa educaţiei şi a accesului la informaţie ori lipsa
experienţei de viaţă socială (în cazul copiilor), atitudini şi judecăţi naive de genul “nu o să fie așa
de rău”, dorinţa victimelor de a scăpa de un mediu abuziv sau neglijent, persoane cu dizabilităţi.
În cazul copiilor victime, constatăm: insuficientă supraveghere, îndrumare și control parental,
relații de comunicare și atașament disfuncționale, între mamă și fiică, dorința de independență
financiară a copiilor, influența negativă a unui anturaj nepotrivit.
România păstrează caracterul de ţară de origine, majoritatea victimelor de cetăţenie
română sunt recrutate în ţară, pentru ca mai departe exploatarea să aibă loc pe teritoriul altor
state, în special în state vest europene (conform cazuisticii înregistrate în ultimii ani, în cazul
traficului tranfrontalier, primele 5 destinaţii preferate de traficanţi sunt Italia, Germania, Marea
Britanie, Spania, Franţa).
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 imitate de modalitățile prin care unele țări de destinație
cooperează cu autoritățile române.

5

CAPITOLUL I. ANALIZĂ DIN PERSPECTIVA VICTIMOLOGICĂ

Perspectiva victimologică, în analiza particularităților procesului de victimizare, are rolul
de a pune la dispoziția celor interesați o imagine de ansamblu și una amănunțită, cu privire la
vulnerabilitățile și condiția victimelor traficului de persoane, înregistrate, în anul 2017, în
Mecanismul Național de Identificare și Referire a victimelor traficului de persoane (MNIR).
Analiza, realizată de
către ANITP, ia în considerare
indicatorii cei mai relevanți, din
punctul de vedere al
interesului pe care opinia
publică sau comunitățile
profesionale, decidenții sau
organismele europene sau
internaționale l-ar putea avea.

 la fel ca și în anii anteriori, persoanele de
cetățenie română sunt majoritare, fiind
identificată o singură persoană, cu altă
cetățenie decât cea română;
 în cazul traficului transfrontalier, primele cinci
țări de destinație, pentru exploatarea
victimelor sunt, într-o ordine diferită față de
anul 2016, Italia, Franţa, Germania, Spania,
Marea Britanie;

populația feminină, atât cea majoră cât și cea
minoră, are o pondere crescută în totalul
victimelor identificate, ajungând în acest an la
76,4%, după cum traficul, în scopul exploatării
sexuale, are o pondere de aproximativ 68,8%
din total.

Analiza
datelor
deținute de către ANITP, la
nivel
național,
permite
profilarea caracteristicilor
principale ale victimelor
traficului
de
persoane,
identificate în anul 2017.
Dincolo de scăderea,
în termeni statistici, cu 12%, a
numărului
victimelor
înregistrate, în anul 2017, în MNIR (de la 756 victime, identificate în 2016, la 662, în anul 2017),
caracteristicile principale ale victimelor tind să rămână aproape neschimbate față de anul trecut.
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Dacă urmărim (în figura 1) evoluția multianuală a mărimii populației de victime identificate,
în ultimii 10 ani, vedem că tendința generală este una descendentă, cu două vârfuri, înregistrate
în anii 2009 și 2014, unde curba descendentă a fost vizibil accentuată.
Victime înregistrate în MNIR, 2007-2017
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Figura 1. Dinamica anuală a populației victimelor, în perioada 2007-2017
Nu putem avansa, aici, o explicație validată științific, cu privire la cauzalitatea unei
astfel de evoluții multianuale a ratei victimizării. Putem doar constata că, de exemplu, dacă
numărul victimelor identificate a continuat să scadă, numărul persoanelor cercetate
pentru infracțiuni de trafic de persoane sau numărul persoanelor condamnate a continuat
să crească. Poate fi o unitate de măsură relevantă pentru aprecierea performanțelor
răspunsului sistemului de justiție penală anti-trafic, în țara noastră.
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Gen și vârstă
Și în acest an, populația victimelor identificate are o structură de gen, în care femeile și
fetele rămân majoritare, cu o proporție de 76,4% din totalul victimelor înregistrate.

Figura 2. Distribuția victimelor pe criteriile gen și vârstă

Educație și mediu de locuire
Nivelul de educație scăzut și foarte scăzut, în rândul victimelor identificate în 2017, rămâne
constant, 88% dintre acestea având cel mult studii gimnaziale finalizate la intrarea în trafic, în
timp ce ponderea victimelor fără educație ajunge la 8% din total (față de 9% în 2016).
În acest context, nu este întâmplător faptul că foarte multe victime au consimțit ofertelor
sau promisunilor din sfera practicării prostituției sau cerșetoriei (a se vedea figura 6. Condiții de
recrutare în rândul victimelor), însă odată ajunse la destinație, condițiile agreate s-au schimbat,
îmbrăcând forma exploatării forțate. Nu putem să nu remarcăm, așadar, faptul că educația primită
de victime condiționează negativ aderența acestora la ofertele primite din partea traficanților:
 cele mai multe dintre victime au absolvit între 5 - 8 clase școlare, la data intrării în
trafic

8

Figura 3. Nivelul de educație în rândul victimelor identificate în 2017
Criteriul mediul de locuire indică același echilibru relativ (ca cel înregistrat în anii anteriori),
între totalitatea victimelor care domiciliază în mediul rural (51,3%) și a celor care domiciliază în
localități din mediu urban (46,9%), în timp ce victimele care, la momentul recrutării aveau
domiciliul în capitală, înregistrează 1,8% din total.

Județe de proveniență pentru victimele identificate în 2017
Ierarhia principalelor județe de proveniență nu se schimbă în mod semnificativ.
Clasamentul primelor 6 județe de proveniență ale victimelor identificate în acest an arată că Dolj,
Iași, Sibiu, Galați, Prahova și Neamț au înregistrat o valoare cumulată de 45,2% din totalul
victimelor identificate (a se vedea figura 4. Județe de proveniență pentru victimele identificate în
2017).
În mod particular, se observă o activitate ridicată în județul Sibiu, în acest an fiind
înregistrate 57 de victime provenite din acest județ, comparativ cu 6 victime în 2016, dar și o
scădere importantă a numărului de victime, înregistrată la nivelul județului Bacău - de la 41, în
2016 la 17 victime, în 2017.
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Figura 4. Județe de proveniență pentru victimele identificate în 2017

Recrutare și relația cu recrutorul
Grupările criminale își menţin mobilitatea şi flexibilitatea și tind să acţioneze concomitent
în mai multe ţări, în special în acolo unde există o cerere crescută pe piaţa serviciilor sexuale,
dar şi pe piața forței de muncă, precum şi condiţii favorabile practicării cerşetoriei, de către minori.
Se observă, de asemenea, orientarea grupărilor infracționale spre exploatarea sexuală a
victimelor, în plan intern, fiind preferate tot victimele minore, ușor de recrutat și exploatat.
În acest context, patternurile de recrutare a viitoarelor victime ale traficului de persoane
speculează întreg contextul de viață al românilor care devin victime, fie că se află deja în țara de
destinație a exploatării, fie că sunt încă în țară. Tipul relației existente între victimă și traficant
sau recrutor nu se schimbă semnificativ, distribuția victimelor în funcție de arhitectura acestor
relații indicând un număr crescut al persoanelor care aleg să aibă încredere în promisiunile celor
din proximitatea socială (după cum se poate observa, în figura 5. Relația victimei cu recrutorul,
45% dintre victime sunt recrutate de către prieteni sau cunoștințe). Această reacție este una
normală din punct de vedere sociologic, viitoarele victime evaluând în mod subiectiv legitimitatea
ofertelor recrutorilor, printr-un transfer al încrederii, în funcție de natura relațiilor interpersonale
existente între cei doi.
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Figura 5. Relația victimei cu recrutorul

Condiții și promisiuni în momentul recrutării
După cum se poate observa din figura 6, multe victime au consimțit ofertelor sau
promisunilor din sfera practicării prostituției sau cerșetoriei, însă odată ajunse la destinație,
condițiile agreate s-au schimbat, îmbrăcând forma exploatării forțate. Promisiunile cu locuri de
muncă în străinătate sau chiar în țară sunt în continuare pretexte și forme de abordare a
viitoarelor victime.

Figura 6. Condiții de recrutare în rândul victimelor
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Exploatarea victimelor
Exploatarea sexuală rămâne cea mai întâlnită formă de exploatare, în rândul victimelor
identificate în acest an, înregistrând o pondere de 69%. Preponderența exploatării sexuale este
întâlnită în rândul victimelor identificate, indiferent de destinația exploatării, internă sau
transnațională. Graficul de mai jos redă succint formele de exploatare observate în 2017, în
rândul victimelor identificate. Pentru acest an, se observă o creștere a numărului victimelor
exploatate prin obligarea la comiterea de furturi, de la 4 victime, în 2016 la 43, în 2017.

Figura 7. Forme de exploatare în rândul victimelor identificate în 2017

Destinația exploatării
Așa cum menționam la începutul Raportului, traficul intern rămâne preponderent, o
proporţie semnificativă dintre victime, cu precădere minore, fiind exploatate, în anul 2017, pe
teritoriul României (401).
Județele sursă, cu cel mai mare număr de victime domiciliate în aria geografică/
administrativă au fost: Dolj, Iasi, Sibiu, Galati, Prahova, Neamt (între 5,2% - 10,2% din totalul
victimelor). Interesant este faptul că aceleași județe, cu sensibile variații procentuale, ocupă
primele locuri în clasamentul județelor în care victimele au fost recrutate (5,5% - 11,7%) și
exploatate (7,2% - 13,7%) .
În ce privește traficul de persoane, în cazurile în care exploatarea a avut loc în afara
granițelor țării, graficul de mai jos (figura 8) prezintă ierarhia primelor 10 țări de destinație, în cazul
12

victimelor identificate în 2017, în ordinea frecvenței înregistrate. Putem constata, în acest caz,
faptul că țările de destinație, unde au fost exploatate cele mai multe dintre victime, anul trecut,
sunt acele țări în care și comunitățile de români sunt mai numeroase (primele cinci din
clasamentul prezentat mai jos).
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Figura 8. Principalele țări de destinație a exploatării victimelor identificate în anul 2017.
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CAPITOLUL II. VICTIMELE, ÎNTRE VULNERABILITATE ȘI STRATEGII
CRIMINALE

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.
Documentarea activităţii infracţionale a membrilor grupărilor de trafic de persoane indică
patternuri şi tendinţe similare cu cele evidenţiate la nivelul anilor anteriori1:
 România păstrează caracterul de ţară de origine pentru traficul de persoane,
 Grupările criminale își menţin mobilitatea şi flexibilitatea și tind să acţioneze
concomitent în mai multe ţări, în special în acolo unde există o cerere crescută pe piaţa
serviciilor sexuale, dar şi pe piața forței de muncă, precum şi condiţii favorabile
practicării cerşetoriei, de către minori,
 Orientarea grupărilor infracționale spre exploatarea sexuală a victimelor, în plan intern,
fiind preferate victimele minore, ușor de recrutat și exploatat,
 Adoptarea unor modalități de constrângere a victimelor, mai puțin agresive, în special
șantajul emoțional și șantajul prin mecanismul datoriilor artificial constituite,
 Orientarea către infracțiunea de proxenetism, victimele fiind racolate în scopul
practicării de bună voie a prostituției, de obicei sub paravanul oferirii către clienți, prin
intermediul internetului, a unor servicii de masaj sau escortă, în state unde prostituția
este legală/tolerată,
 Forma de organizare a traficanţilor nu respectă întotdeauna ierarhiile unei grupări de
tip piramidal, ci se bazează pe relaţiile generate de interese financiare şi de rudenie
ori convieţuire, apartenenţa la aceeaşi etnie. De asemenea, membrii acestor grupări
au tendinţa să acţioneze pe cont propriu şi îşi menţin organizarea în grupări şi asocieri
infracţionale pentru asigurarea protecţiei faţă de ceilalţi infractori, în zonele de acţiune,
Alte constatări
 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),

1

Sursa: DCCO, 2018.
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 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 să fie folosită practica încheierii căsătoriilor 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 rambursări, în contul unor datorii
generate de serviciile de transport, cazare și hrană,
 traficanții însoţesc victimele în ţările de destinație, pentru a le supraveghea şi a prelua
personal sumele de bani obţinute.
Un anumit tip de ”conservatorism” al traficanților poate fi observat, în privința practicilor
manipulative și în comportamentul infracțional al acestora, ca întreg:
- traficanții sunt cetățeni români, de ambele sexe, cu vârste variate, unii cunoscuți cu
antecedente penale (trafic de persoane ori alte infracțiuni),
- nu aleg victimele la întâmplare, ci după o atentă monitorizare a mediului din care acestea
provin, a preocupărilor acestora. Traficanții au o preferință pentru tinerele care nu au rude,
sau provin din familii dezorganizate, ori cu mulţi membrii, fără resurse financiare sau cu
resurse foarte limitate,
- sunt preocupați de specializare şi dotare tehnică, comunicarea între aceştia se desfășoară
într-o măsură mai redusă prin intermediul reţelelor GSM; preferă, în mod frecvent,
mijloacele de transmisie a datelor prin aplicații de tipul: Viber, WhatsApp, Twitter, Skype
etc., pentru a evita o eventuală activitate de interceptare,
- se asociază, în principal, pe criterii de apartenență familială, de înrudire sau apartenenţă
etnică, astfel că fiecare etapă a traficului poate fi gestionată de oricare dintre aceştia, iar
profiturile obţinute în urma activităţilor infracţionale rămân concentrate în posesia unui
grup restrâns de persoane/ familii/ rude;
- acţionează în mod raţional, premeditat, îşi construiesc o imagine de binefăcatori, lăsânduse rugaţi de viitoarele victime pentru a le acorda “ajutorul”; urmăresc recrutarea victimelor
uşor de manipulat, afectate de multiple vulnerabilități, se repoziționează ușor la presiunea
autorităților și acționează simultan în mai multe state. Totodată, au legături puternice în
mediile infracţionale din ţările de destinaţie.
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CAPITOLUL III. JUSTIȚIA PENALĂ

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.
Activitatea structurilor de combatere a traficului de persoane, a dus la investigarea a
numeroase cazuri de trafic2, reuşindu-se obţinerea condamnării3 unui număr mare de autori.

INVESTIGAREA 4, ÎN DATE STATISTICE
5La nivel național structurile de combatere a traficului de persoane (Poliția Română) au
desfășurat activități procedural - investigative, sub delegarea procurorilor de caz DIICOT, într-un
număr de 543 dosare penale nou înregistrate (inițiate) în anul 20176, privind 946 făptuitori, din
care 1 persoană juridică. Dintre acestea, 50 sunt autori necunoscuți, iar 5 sunt cetățeni străini7,
investigați/cercetați, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de persoane.
Activităţile de cercetare penală au vizat săvârşirea infracţiunilor de trafic de persoane şi
trafic de minori, precum şi constituirea unui grup infracţional organizat8, dar și proxenetism comis
de un grup infracțional organizat9.
Din punct de vedere al modului de exploatare, cercetările au vizat:
 exploatarea sexuală,
 exploatarea prin muncă,
 exploatarea prin cerșetorie sau mai multe forme de exploatare concomitent.
Cu privire la numărul de investigații ce au fost în final urmărite ca infracțiuni ”non-trafic”
trebuie făcută precizarea că, din totalul de 481 de dosare penale în care procurorul de caz a
dispus o soluție în cursul perioadei de referință, pentru 57 de dosare s-a dispus clasarea pentru

Anexa nr. 2 privind cauzele înregistrate la nivel naţional de către structurile de combatere a criminalităţii organizate
Anexa nr. 3 privind numărul condamnărilor
4 Sursa: DCCO, Poliția Română, 2018.
5 Sursa: DCCO, 2018.
6 În cazul a două dosare penale a fost începută urmărirea penală inclusiv pe art 216 din Codul Penal - folosirea serviciilor
unei persoane exploatate.
7 Alte date cu privire la cei cinci cetățeni sunt confidențiale.
8 Fapte prevăzute şi pedepsite de art. 210, 211 şi 367 din Codul Penal.
9 Art 213+367 CP, fapte ce sunt în competența DIICOT.
2
3
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faptele de trafic de persoane/minori și disjungerea sau declinarea către unități de parchet
competente, pentru fapte precum proxenetism, viol, act sexual cu un minor, înșelăciune.
În activitatea de cercetare penală a poliţiştilor anti-trafic, realizată sub coordonarea şi
îndrumarea procurorilor în responsabilitatea cărora se află urmărirea penală, în domeniul
combaterii traficului de persoane, sunt folosite, în baza legii, toate metodele și tehnicile speciale
de investigare (supraveghere sau cercetare). Prin comparație cu perioada anterioară anului 2014,
se remarcă intensificarea folosirii10, în cadrul investigațiilor cu caracter transfrontalier, a resurselor
și bazelor de date ale EUROPOL, aspect pus în evidență și de numărul din ce în ce mai mare de
contribuții ale României la FP Phoenix - punct focal în domeniul combaterii traficului de persoane,
dar și prin participarea la un număr semnificativ de întâlniri de coordonare, organizate la nivelul
Europol și Eurojust.
În ultimii ani, o atenție specială a fost acordată investigațiilor financiare. În cadrul
activităţilor de investigare, lucrătorii de poliţie judiciară ai DCCO, alături de procurori DIICOT, au
urmărit circuitul resurselor financiare şi bunurilor traficanţilor, rezultate din săvârşirea de
infracţiuni.
Unul din obiective este acela de a identifica bunurile mobile şi imobile ale membrilor
grupărilor infracţionale, obţinute ca urmare a faptelor savârşite, procurorii DIICOT dispunând în
baza probatoriilor administrate aplicarea sechestrelor.
DCCO desfăşoară activităţi specifice de identificare a banilor, valorilor sau a oricăror
bunuri dobândite în urma săvârşirii infracţiunii sau folosite la săvârşirea traficului de persoane, în
vederea confiscării. În acest scop, atunci când este necesar, în cadrul dosarelor penale de trafic
de persoane sunt delegați și lucrători specializați în cercetarea infracțiunii de spălare a banilor,
în vederea identificării produsului infracțional, recuperării prejudiciului și tragerii la răspundere
penală a făptuitorilor.
În urma finalizării operaţiunilor de deţinere şi trimitere în judecată a persoanelor învinuite
pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de persoane şi constituirea unui grup infracţional organizat,
se aplică măsura indisponibilizării mijloacelor de transport, bani, obiecte şi diverse bunuri aflate
în posesia grupării infracţionale.

10

Ca instrumente investigative de noutate.
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CAZURI DE SUCCES
11Operaţiunea

„VADER” – BCCO Pitești

BCCO PITEŞTI, sub coordonarea DIICOT-ST Piteşti, a acționat pentru
destructurarea a patru grupări infracțional organizate, constituite din 51 de membri,
ce acționau atat pe teritoriul Romaniei cât si in spatiul vest-european, în scopul
săvârșirii infracțiunilor de trafic de persoane, trafic de minori, proxenetism și spălare
de bani, fapte prev. și ped. de art.367 C.p., art. 210 C.p., art. 211 C.p., art. 213 C.p
și art. 29 din legea 656/2002.
Sinteza cazului: începând cu anul 2012, s-au constituit 4 grupuri infracționale
organizate, majoritatea formate din foști sportivi de performanță, având ca scop
exploatarea sexuală a tinerelor cu aspect fizic plăcut, în țări din UE, precum Marea
Britanie, Elveția, Germania, Cehia, Belgia și Spania. Grupările au acționat în mod
coordonat, având ca scop final determinarea și înlesnirea practicării prostituției in
cluburi, saune, bordeluri, „vitrine” sau în apartamente închiriate, a unui număr de
peste 80 de tinere, obținând sume de bani în valoare totală de peste 6 milioane de
euro.
În acest context, România a inițiat o Echipa Comună de Ancheta (JIT), operațiunea
fiind codificată ”Darth Vader” la EUROJUST – Haga, Olanda, la care au aderat
National Crime Agency din Marea Britanie, Poliția Federală din Flandra de Vest din
Belgia (inclusiv unitățile de parchet din aceste state), precum și EUROPOL și a
primit sprijin în baza comisiilor rogatorii internaționale din partea autorităților din
Germania, Cehia și Elveția.
În cadrul acțiunii operative s-au efectuat 71 de percheziții domiciliare in Romania, la
locuințele suspecților și s-au pus în aplicare 80 de mandate de aducere pe numele
suspecților, victimelor și a martorilor. De asemenea, s-au efectuat simultan și 8
percheziții domiciliare în Marea Britanie, 5 în Belgia, 3 în Cehia, 5 în Elveția și 2 în
Germania.
Confiscări:
- 151 910 EURO. 170 483 LEI, 30 100 CHF, 720 DOLARI, 3 800 COROANE
SUEDEZE),
- aur (500 grame aur- în bijuterii),
- alte bunuri (laptopuri, smartphone-uri, tablete), 1 grinder, 1 pistol Beretta cu aer
comprimat și 4 cartușe de carabină deținute ilegal,

11

Sursa: DCCO, 2018.
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- 34 ceasuri de lux , în valoare estimată de cca. 208 500 euro,
- s-a instituit sechestru asigurator pe 2 terenuri (estimat la cca 100 000 euro), 8
autoturisme de lux (estimate la 200 000 euro) și 8 imobile (estimate la 1 200 000
euro)
În urma acțiunii, 37 de inculpați au fost arestați preventiv pentru o perioadă de 30
zile, sub aspectul comiterii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional
organizat, trafic de persoane, trafic de minori, proxenetism și spălare de bani. Pentru
suspecții care se sustrag urmăririi penale s-au efectuat demersurile necesare
arestării în lipsă.

Operaţiunea „ȘUȚII” – BCCO IAȘI
BCCO Iași, sub coordonarea DIICOT - ST Iași au organizat o acțiune în vederea
documentării activității infracționale a unui grup infracțional, format din 27 de
persoane, cercetate pentru infracțiunile de constituire a unui grup infracţional
organizat” prev. de art. 367 alin 1 2 și 3 din C.P. și “ trafic de minori” prev. de art.
211 alin. 1 şi 2 a, d şi e. din C.p. toate cu art. 38 alin. 1 C.p.
Sinteza cazului: mai multe familii de rromi, de pe raza municipiilor Iaşi și Roman,
începând cu anul 2015, au constituit o grupare infracţională specializată în
comiterea infracțiunii de trafic de minori. Membrii grupării și-au exploatat proprii copii
minori (10 - 16 ani), determinându-i să comită furturi din buzunare, din genţi sau din
incinta unor societăţi comerciale, bunurile fiind însuşite de membrii grupării.
Minorilor li s-a impus să fure constant, susținând în acest mod stilul de viață parazitar
al părinților.
Membrii grupării infracţionale și-au exploatat proprii copii minori atât pe raza
municipiului Iaşi cât și în Paris. Aceștia au fost determinați și îndrumați să comită
furturi din buzunare în mijloacele de transport în comun, staţiile R.A.T.P. şi incinta
marilor complexe comerciale. Bunurile sustrase constând în portofele, aparate
telefonice, sume de bani sau alte bunuri de valoare erau predate părinților care le
valorificau. Părinții organizau în detaliu activitatea infracțională a copiilor, stabilind
programul de lucru, modul de acțiune și locurile unde se ascundeau bunurile furate
pentru a fi ulterior recuperate. De asemenea, minorilor li se impuneau sume zilnice
pe care trebuiau să le aducă acasă în funcție de zona unde erau trimiși să fure.
Pentru documentarea eficientă a activității infracționale a grupului, atât în România
cât și în Franța, în cursul anului 2016 a fost constituită o echipă comună de anchetă
(JIT). În cadrul acțiunii operative, au fost desfășurate 25 de percheziții domiciliare
19

pe raza mun. Iași, Roman și a județului Prahova. În paralel, în Paris, s-a desfășurat
o acțiune de mare amploare, fiind efectuate percheziții domiciliare și razii polițienești
în taberele de rromi, autoritățile franceze dispunând reținerea a 13 persoane.
Au fost descoperite și ridicate documente folosite de suspecți pentru scoaterea din
țară a minorilor, formulare de transfer monetar și arme albe. S-a dispus arestarea
preventivă față de 10 inculpați, iar față de o inculpată procurorul a dispus măsura
controlului judiciar pentru o perioadă de 60 zile. De asemenea, față de alte 10
persoane cercetate în cauză se efectuează verificări în vederea localizării și reținerii
acestora.
Acest caz a fost desemnat de către autoritățile judiciare franceze, cu susținerea
Comisiei Europene, să stea la baza unui film documentar care să ilustreze modul
de cooperare și importanța folosirii echipelor comune de anchetă în cadrul Uniunii
Europene. În acest sens, pe întreaga perioadă a cooperării cu autoritățile franceze
o echipă de cineaști a filmat etapele realizării acestui caz, participând și la acțiunea
de mai sus.

20

URMĂRIREA PENALĂ A TRAFICANȚILOR 12
În cazurile în care au realizat investigații, procurorii DIICOT au inculpat, pentru comiterea
infracţiunii de:
 trafic de persoane (art. 210 C.pen.) - 151 persoane
 trafic de minori ( art. 211 C.pen) - 211 persoane
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Figura 9. Urmărirea penală, 2017 (cazuri în care DIICOT a realizat investigații)13.

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de
Criminalitate Organizată și Terorism, 2018.
13 Sursa: DIICOT, 2018.
12
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COOPERAREA INTERNAȚIONALĂ ÎN DOMENIUL POLIȚIENESC ȘI JUDICIAR 14
 În instrumentarea cauzelor penale în domeniul traficului de persoane, pe plan
internaţional, D.C.C.O., la nivel central şi teritorial, a cooperat cu autorităţile
corespondente din ţările de destinaţie15. Poliția Română a cooperat cu autorităţile de
aplicare a legii, din ţările aflate pe rute de trafic de persoane, prin proiecte şi operaţiuni
comune, schimb de date şi informaţii, în multiple cazuri. A cooperat, de asemenea, cu
autorităţile corespondente din ţările de destinaţie, în cadrul unor JIT (26, încheiate la
nivelul EUROJUST)16.
A desfășurat, de asemenea, operațiuni comune, cu sprijinul Europol.
Cooperarea formală şi informală s-a realizat prin mesaje, întâlniri, discuţii, contacte
permanente cu ofiţerii de legătură şi schimb de informaţii. În foarte multe cauze, cu caracter
internațional, au avut loc întâlniri de coordonare organizate de EUROPOL și EUROJUST, la care
au participat polițiști și procurori de caz.
 Ministerul justiției, autoritatea centrală în materia extrădărilor, a înaintat patru cereri de
extrădare, în cauze de trafic de persoane17.
 18Centrul de Cooperare Polițienească Internațională (IGPR) a înregistrat un număr de 42
de persoane, extrădate sau transferate, din alte state, pentru infracțiuni de trafic de
persoane, în vederea executării pedepsei, în România. Cele mai multe persoane au fost
aduse din: Italia (10), Austria (7), Belgia, UK și Spania (câte 4), Franța (3).
Autoritățile române au predat sau transferat, către autoritățile altor state, pentru infracțiuni
de trafic de persoane, în vederea executării pedepsei, 44 de persoane. Cele mai multe persoane
au fost predate autorităților din: Franța (10), Ungaria (7), Germania și UK (câte 5), Spania (4),
Italia și Olanda (câte 3).
 Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism19 a folosit
instrumentul comisiilor rogatorii20 în 51 de cazuri21.

În investigarea și urmărirea penală a traficanților, 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. În cadrul ciclului de politici 2014 - 2017 al Uniunii Europene, România este permanent reprezentată în cadrul
proiectului EMPACT, dedicat combaterii traficului de persoane, urmărind cooperarea internaţională, în cadrul unor
operaţiuni comune care au ca obiectiv destructurarea grupărilor de criminalitate organizată, specializate în traficul de
persoane şi care acţionează pe teritoriul mai multor State Membre.
15 Sursa: DCCO, 2018.
16 În anexa 5 sunt prezentate statistici relevante.
17 Sursa: Ministerul Justiției, 2018.
18 Sursa: CCPI, 2018.
19 Sursa: DIICOT, 2018.
20 Comisiile rogatorii reprezintă unul dintre instrumentele principale pe care autoritățile de urmărire penală le utilizează în
cazurile transfrontaliere.
21 Comisii rogatorii active (infracțiunea de trafic de persoane - 26) și pasive (infracțiunea de trafic de persoane - 25).
14

22

Au fost încheiate, de asemenea, 17 echipe comune de investigație (JIT), în domeniul
combaterii traficului de persoane: 16 (trafic de persoane); 1 (trafic de minori).
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.

FINALITATEA PROCESULUI JUDICIAR - EVALUARE STATISTICĂ
Numărul total al persoanelor condamnate definitiv în anul 2017 de către instanțele din
România pentru infracțiuni de trafic de persoane a fost de 222 de condamnați22. Tabelul de mai
jos pune în evidență datele statistice privind numărul condamnaţilor definitiv la sancțiuni cu
amenda şi închisoarea.
Tipologia pedepselor, condamnați 2017
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Figura 10. Condamnări definitive, pentru trafic de persoane (inclusiv minori), 2017.

Sursa: CSM, 2018. Actele normative în baza cărora au fost condamnate persoanele acuzate de trafic de persoane sunt:
Codul Penal al României, prin art. 210 – Traficul de persoane, art. 211 – Traficul de minori, art. 263 – Traficul de migranţi
şi Legea 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane (art. 12 – traficul de persoane şi art. 13 – traficul
de minori).
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Corolar
Este remarcabilă nu doar performanța, dar îndeosebi consecvența cu care, de mulți ani,
justiția penală din România răspunde traficanților de persoane și complicilor acestora.
Cu un număr de 2297 de persoane condamnate pentru trafic de persoane, în perioada
2010 - 2017, România are o medie multianuală, pentru această perioadă, de 287 de condamnați/
an.
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Figura 11. Evoluția condamnărilor, pentru trafic de persoane (inclusiv minori), în perioada 2010
- 2017.
Putem avansa ipoteza faptul că fluctuațile statistice sunt o expresie a potențialului de
regenerare a criminalității organizate, impactată însă eficient de către justiția penală națională.
Deși, în afara validării științifice, este rezonabil să avansăm o explicație deductivă cu privire la
relația dintre dinamica victimizării și răspunsul justiției penale.
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Vom observa, așadar, că,
în condițiile în care numărul
victimelor incluse în MNIR, în
perioada 2010 - 2017, a
înregistrat o tendință sensibil
descendentă,
numărul
condamnărilor păstrează un trend
mai degrabă linear, cu creșteri și
scăderi față de o medie
multianuală de 287 persoane
condamnate anual, în aceeași
perioadă de timp.

Este această constatare statistică un argument pentru
confirmarea următoarei ipoteze:
liniaritatea dinamicii condamnărilor, pentru
infracțiuni de trafic de persoane, indicând
performanța justiției penale din România, este invers
proporțională cu scăderea ratei victimizării, ca efect
al descurajării traficanților?
Cel mai probabil, da!

Prin urmare, judecățile de tipul ”scăderea numărului victimelor incluse în MNIR este o
consecință a unei eficiențe discutabile a sistemului național anti-trafic” sunt false și nesusținute
de realitatea datelor oficiale. Dimpotrivă, devine tot mai evident că:

Performanțele justiției penale generează, în mod progresiv, controlul și descurajarea
criminalității organizate în jurul traficului de persoane, determinând scăderea progresivă
a ratei victimizării (a numărului victimelor traficului de persoane).

Condamnarea
traficanților = controlul
și descurajarea
criminalității organizate
în jurul traficului de
persoane.

Scăderea progresivă a
numărului victimelor
traficului de persoane.
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CAPITOLUL IV. NEVOILE VICTIMELOR ȘI RĂSPUNSUL SOCIAL

STAREA ACTUALĂ
Principala problemă, actuală, în domeniul protecției și asistenței victimelor traficului de
persoane este definită în conținutul proiectului Strategiei Naţionale împotriva Traficului de
Persoane 2018-2022:
„Asumarea parţială a responsabilităţilor de asistenţă şi protecţie a victimelor
traficului de persoane de către instituţiile cu atribuţii în domeniu, atât în ceea ce priveşte
reglementarea, cât şi în ceea ce priveşte aplicarea şi monitorizarea măsurilor necesare”.
În contextul implementării Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane 2012-2016
şi al modificării cadrului legal privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, ANITP a
continuat procesul de elaborare a proiectului privind standardele minime de calitate pentru
serviciile sociale destinate victimelor traficului de persoane. Realizarea acestui demers a vizat
îmbunătăţirea calităţii asistenţei acordate victimelor traficului de persoane, prin stabilirea unor
criterii specifice pentru acreditarea serviciilor sociale destinate victimelor şi prin creşterea
capacităţii ANITP de monitorizare a furnizorilor şi serviciilor.
Modificările aduse legislaţiei privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale au
evidenţiat, încă o dată, lipsa de cunoştinţe şi confuzia privind instituţiile implicate în asistenţa
victimelor traficului de persoane, aria de competenţă şi responsabilitate ale acestora. De
asemenea, au generat blocaje în licenţierea serviciilor sociale destinate victimelor traficului de
persoane şi în atingerea unor obiective strategice în domeniu23.
Cadrul legislativ existent, actele şi modificările legislative promovate ulterior de către
MMJS au perpetuat şi extins confuzia şi contradicţiile între demersuri, declaraţii, iniţiative,
proiecte, ale diferitelor structuri/agenţii specializate din cadrul MMJS şi fac dificilă delimitarea
atribuţiilor clar reglementate în acest domeniu, al asistenţei victimelor traficului de persoane, copii

La nivelul MMJS nu a fost cunoscută şi luată în considerare, în cadrul elaborării noului cadru legislativ privind acreditarea
furnizorilor şi serviciilor sociale, atribuţia ANITP de elaborare a proiectelor standardelor naţionale în domeniu, împreună cu
instituţiile publice şi organizaţiile neguvernamentale implicate, pe care le supune aprobării Guvernului, în condiţiile legii, şi,
totdată, au fost omise Standardele specifice pentru serviciile de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de persoane
aprobate prin HG nr. 1238/2007. Ulterior, în cadrul unui document suport pentru furnizorii de servicii sociale care doresc să
solicite licenţierea serviciilor sociale, postat pe website-ul MMJS, a fost menţionat că, pentru serviciile acordate victimelor
traficului de persoane organizate şi acordate de ANITP, standardul minim de calitate aplicabil este cel aprobat prin
Ordinul MMJS nr. 2126/2014, ANITP neavând statutul de furnizor de servicii sociale şi atribuţii în organizarea şi
furnizarea de servicii sociale.
23

26

şi adulţi. Situaţiile create au fos aduse în atenţia specialiştilor MMJS, în cadrul unor întalniri, fără
să fi fost identificate soluţii adecvate nevoilor reale, care să asigure armonizarea prevederilor
existente şi a demersurilor, deoarece nu s-a ajuns la o înţelegere comună asupra problematicii
din domeniul asistenţei victimelor traficului de persoane.
Elaborarea proiectului standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale destinate
victimelor traficului de persoane a presupus mobilizarea unor resurse variate (umane, timp,
acumulare de noi cunoştinţe) şi ajustarea continuă a modului de lucru. Aceste condiţii au fost
impuse de complexitatea demersului şi de caracterul de noutate, de evidenţierea, în cadrul
grupurilor de lucru organizate, a unor aspecte suplimentare ce trebuie reglementate şi mai puţin
a unor soluţii, conturarea unei forme finale fiind afectată/întârziată de necesitatea dezvoltării unui
instrument de lucru care să corespundă nevoilor reale ale victimelor şi ale sistemului actual de
asistenţă şi protecţie a acestora, cu aplicabilitate efectivă (având în vedere că majoritatea
prevederilor actuale privind asistenţa victimelor au un grad de aplicabilitate redus).
Analizând legislaţia din domeniul asistenţei sociale 24 se constată că aceasta include
prevederi privind organizarea şi furnizarea de servicii victimelor traficului de persoane, că
victimele reprezintă un grup vulnerabil şi se află în situaţii de dificultate.
În același timp, majoritatea prevederilor cuprinse în Legea nr. 678/2001, referitoare la
organizarea şi funcţionarea unor servicii pentru victimele traficului de persoane (centre de
asistenţă şi protecţie, locuinţe protejate, servicii de asistenţă), în subordinea consiliilor
judeţete/DGASPC, finanţarea acestora, costurile referitoare la cazare, asistenţă şi transportul
între unităţile administrativ-teritoriale, nu au fost aplicate.
În prezent, numărul serviciilor sociale pentru victimele traficului de persoane este redus,
raportat la numărul de victime identificate anual, nevoile acestora, judeţele/localităţile de
provenienţă şi sunt întâmpinate numeroase dificultăţi în asigurarea asistenţei fără întârzieri
nejustificate şi la un nivel corespunzător, atât în ceea ce priveşte tipul serviciilor acordate cât şi
calitatea acestora.
În cele mai multe cazuri, reacţia imediată a instituţiilor cu atribuţii în domeniul asistenţei
sociale se îndreaptă în direcţia identificării prevederilor legale care să indice lipsa de compenţă
și responsabilitate, în domeniul traficului de persoane, să justifice lipsa cooperării şi nepreluarea
victimelor, neacordarea drepturilor prevăzute de lege, alegând să ignore prezenţa diverselor
situaţii de vulnerabilitate.

24

Ex. Legea nr. 272/2004, Legea nr. 292/2011, HG nr. 867/2015, HG nr. 49/2011.
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IDENTIFICAREA ȘI REFERIREA VICTIMELOR
România, în dorinţa de aliniere la standardele internaţionale şi în vederea îmbunătăţirii
capacităţii de colaborare internaţională şi de luptă împotriva fenomenului traficului de persoane,
şi-a adaptat gradual instrumentele de lucru, elaborând astfel legi şi mecanisme destinate
construcţiei, consolidării şi eficientizãrii continue a dispozitivului naţional.
În acest context, în anul 2007 a fost elaborat primul instrument formal destinat identificării
victimelor traficului de persoane şi referirii acestora, prin care s-a urmărit adoptarea unui răspuns
unitar şi coordonat de către toate instituţiile şi organizaţiile implicate în lupta antitrafic, indiferent
de instituţia sau organizaţia cu care victimele traficului de persoane intrau în contact pentru prima
oară - Mecanismul National de Identificare și Referire (MNIR) a victimelor - aprobat in anul 2007
prin ordin comun al ministrilor de interne (poliție, poliție de frontieră, imigrari, ANITP), al muncii
(servicii sociale) dar și de alte ministere/instituții guvernamentale ca de exemplu Ministerul
Educației, Ministerul de Externe, Ministerul Public/Procurorul General, ale căror atribuții concură
la demersul de identificare a victimelor.
Dacă până la acel moment identificarea victimelor se realiza, de la caz la caz, de către
diferite instituţii sau organizaţii, fără a exista măsuri sau activităţi explicite, pe care diverşii actori
cu responsabilităţi în domeniul traficului de persoane trebuia să le întreprindă, aprobarea MNIR
a reprezentat un pas important în ceea ce priveşte îmbunătăţirea capacităţii de identificare şi
referire a victimelor şi în consecintă, în ceea ce priveşte îmbunătăţirea capacităţii naţionale de
prevenire şi combatere a traficului de persoane.
Însemnătatea acestui pas decurge din însăşi importanţa pe care identificarea, în mod
corect a unei victime a traficului o are asupra întregului parcurs ulterior, atât din perspectiva
victimei, cât şi din cea judiciară, o identificare corectă având consecinţe pozitive asupra stabilirii
nevoilor reale ale victimei, referirii acesteia şi asigurării accesului la servicii de specialitate
adecvate, reintegrării sociale, reducerii riscului de retraficare, dar şi asupra facilitării procesului
judiciar: Aceasta din urmă aceasta permiţând, totodată, autorităţilor judiciare responsabile cu
urmărirea traficanţilor să investigheze mai uşor aceste infracţiuni şi să-i pedepsească pe traficanţi
(victimele identificate şi referite pot primi asistenţă juridică şi se pot constitui ca persoană
vătămată sau martor în procesul penal, ajutând astfel cercetarea penală).
Deşi elaborarea şi adoptarea unui mecanism de identificare şi referire a reprezentat, la
acel moment, realizarea unui instrument foarte util pentru specialiştii angrenaţi în lupta antitrafic,
în anul 2011, în urma consultărilor ce au avut loc cu ocazia realizării Strategiei naţionale împotriva
traficului de persoane 2012-2016, s-a constatat o capacitate limitată de aplicare a MNIR, de către
instituţiile responsabile cu implementarea acestuia.
Principalele argumente au fost legate de necunoaşterea prevederilor acestui document,
dar şi de neclaritatea acestuia în ceea ce priveşte unele atribuţii referitoare la identificarea şi
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referirea victimelor, lipsa unei proceduri clare privind repatrierea asistată sau a unui standard
privind evaluarea de risc a victimelor producând dificultăţi în identificarea celor mai adecvate
măsuri de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de persoane.
În ultimii ani, în contextul menținerii caracterului României, de ţară de origine pentru
victimele traficului de persoane şi a numărului tot mai ridicat de solicitări de referire transnaţională
a victimelor, venite din partea diferitelor instituţii, autorităţi şi organizaţii din ţările de destinaţie,
lacunele sesizate s-au resimţit tot mai mult. Astfel că necesitatea găsirii unei soluţii în ceea ce
priveşte standardizarea procesului şi a măsurilor ce se iau în activităţile de identificare, repatriere
şi de determinare a riscului fiecărui caz a devenit tot mai stringentă.
În atare condiţii şi analizând traficul de persoane ca un fenomen dinamic ce presupune
adaptarea permanentă a instrumentelor de lucru folosite pentru a face faţă schimbărilor generate
de această evoluţie continuă, în anul 2017, ANITP a început implementarea proiectului “Traficul
de persoane- o abordare centrată pe victime”.
Proiectul îşi propune să contribuie la creşterea gradului de protecţie şi asistenţă a
victimelor traficului de persoane, prin îmbunătăţirea capacităţii de implementare a MNIR şi
cooperarea cu societatea civilă, printr-o abordare care să pună victima în centrul preocupărilor
tuturor actorilor implicaţi în lupta împotriva fenomenului traficului de persoane.
Specialişti din mai multe domenii antitrafic au fost invitaţi să împărtăşească din experienţa
acumulată şi, pe baza unor teme propuse, să dezbată situaţii practice, în scopul identificării celor
mai bune modalităţi de acţiune pentru protecţia şi asistenţa victimelor, dar şi pentru crearea unor
instrumente de lucru utile, care să vină atât în sprijinul celor responsabili cu implementarea
acestora, cât şi în folosul victimelor traficului de persoane.
 Efectul: pornind de la insuficienţele sesizate şi pe baza informaţiilor colectate în cadrul
grupurilor de lucru, în a doua jumătate a anului 2017, a fost elaborată o variantă
îmbunătăţită a Mecanismului naţional de identificare şi referire adoptat în anul 2007, care
a urmărit, în primul rând, crearea unui document cât mai uşor accesibil care să susţină
necesitatea de informare şi îndrumare a specialiştilor implicaţi în identificarea şi referirea
victimelor traficului de persoane.
Această variantă îmbunătăţită, şi-a propus, totodată, să reorganizeze şi să completeze
informaţiile din cadrul Mecanismul existent şi să aducă clarificări cu privire la aspectele care
adeseori produceau confuzii, creând astfel obstacole în luarea celor mai bune măsuri în situaţii
date.
Au fost create şi introduse proceduri referitoare la evaluarea riscului şi a nevoilor speciale
de asistenţă şi protecţie a victimelor, la repatrierea voluntară asistată, a fost reglementată
modalitatea de acordare a perioadei de recuperare şi reflecţie, dar au fost îmbunătăţiţe şi
proceduri sau aspecte deja existente, cum ar fi procedura de identificare sau indicatorii de
identificare a victimelor traficului de persoane. De asemenea, au fost elaborate instrumente
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pentru implementarea proceselor descrise în cadrul procedurilor, au fost clarificate noţiuni
precum victima potenţială, victima prezumată, victima identificată, detectarea sau identificarea
victimei traficului de persoane şi au fost stabilite sarcini clare în reponsabilitatea diverşilor actori
implicaţi în lupta antitrafic.
Ultima etapă a implementării proiectului are în vedere diseminarea modificărilor propuse
în cadrul variantei îmbunătăţite a MNIR, elaborate prin organizarea a 17 sesiuni de instruire, atât
în Bucureşti, cât şi în ţară, care vor aduce laolaltă diverse categorii de profesionişti ce pot interveni
în identificarea, referirea sau repatrierea cetăţenilor români şi străini, victime ale traficului pe
teritoriul României a modificărilor propuse în cadrul acestui proiect, sesiuni ce vor fi organizate în
perioada 2018-2019.

PROTECȚIA ȘI ASISTENŢA ACORDATĂ VICTIMELOR ÎNREGISTRATE IN MNIR,
ÎN ANUL 2017
Victimele identificate în anul 2017 au beneficiat servicii adaptate nevoilor particulare, așa
cum au fost acestea stabilite în planurile de asistență.
Coordonarea participării victimelor în procesul penal
Programul de coordonare a participării victimelor în procesul penal garantează suportul
necesar, în situația în care acestea care aleg sa fie părți în procesele penale.
Abordarea multidisciplinară și cooperarea interinstituțională și-au păstrat caracterul de
operativitate, deși au existat cazuri în care organele de urmărire penală nu au beneficiat de
expertiza și de experiența specialiștilor din structurile teritoriale ale ANITP în coordonarea
victimelor, în timpul urmăririi penale. Prezența acestora la activitățile în care au fost implicate
victimele a fost, în destule cazuri, afectată de limitările importante de ordin financiar, uman și
logistic.
În anul 2017, 496 de victime au beneficiat de diferite servicii, în cadrul Programului, din
care 247 identificate anterior anului 2017 și 249, identificate în anul 2017.
Informarea victimelor cu privire la drepturile lor legale şi susţinerea emoţională a acestora
a condus la creşterea gradului de participare în procesul penal, finalizarea procesului penal întrun timp mai scurt şi condamnarea traficanţilor.
Serviciile de care au beneficiat victimele au fost:
- asistenţa la repatriere;
- informare privind drepturile legale;
- informare privind serviciile sociale rezidenţiale şi la domiciliu;
- facilitarea obţinerii documentelor de identitate;
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- demersuri privind reintegrarea şcolară;
- demersuri privind includerea victimelor în programe de calificare şi identificarea unui loc
de muncă;
- suport emoţional în cadrul procesului penal;
- transportul victimelor la domiciliu acestora;
- transportul victimelor de la domiciliu la instanţe şi retur.
În anexa nr. 5 sunt prezentate date statistice cu privire la serviciile de care au beneficiat
victimele, în anul 2017.

REFERIREA TRANSNAȚIONALĂ ȘI REPATRIEREA CETĂȚENILOR ROMÂNI
Victimele traficului de persoane de cetăţenie română identificate pe teritoriile altor state,
de către autoritățile responsabile din acele țări, beneficiază de sprijinul autorităţilor române pentru
întoarcerea în ţară şi pentru direcţionarea către cele mai bune programe şi servicii adaptate
nevoilor personale.
Odată anunţate autorităţile române cu privire la existenţa unei posibile victime, pe teritoriul
altui stat şi luând în considerare dorinţa acesteia de a se întoarcere în ţară, ANITP identifică
soluţiile potrivite de protecție şi asistenţă a victimei în cauză, prin mobilizarea instituţiilor naționale,
care au responsabilități în cadrul MNIR. Pe baza informaţiilor primite de la autorităţile străine, cu
privire la starea victimei şi la serviciile de care aceasta abeneficiat în țara de destinaţie, ANITP și
partenerii săi evaluează fiecare caz particular.
Acompanierea victimelor în procesul de repatriere și post-repatriere este, cel mai probabil,
zona în care intervenția multidisciplinară public-privat este cea mai consistentă și vizibilă.
Repatrierea voluntară a victimelor traficului de persoane este un proces cu multe
provocări, consumator de resurse, secvențializat şi procedurat, pus în practică pentru a asigura
repatrierea victimelor în condiţii de siguranţă şi reintegrarea victimelor în viața socială. Acest
proces include, în funcție de nevoile particulare ale victimei, oferirea unui adăpost, asistență
medicală de urgență, consiliere psihologică în caz de criză, dar și oferirea de informații de natură
juridică, care să ghideze victima în procesul post-repatriere.
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Victime repatriate, 2017
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Figura 12. Victime repatriate în anul 2017
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CAPITOLUL V. PREVENIREA TRAFICULUI DE PERSOANE
Conceptul de prevenire a traficului de persoane a urmărit abordarea strategică
europeană, unde România a dezvoltat un rol activ în conturarea unei viziuni bazate pe proactivitate, atât din perspectiva cerererii, cât și din cea a ofertei. Iniţiativele preventive au susținut
eforturile de reducere a cererii şi ofertei care favorizează traficul de persoane.
Scopul central al activităţilor de prevenire a victimizării prin trafic a urmărit transmitrea
către grupurile ţintă a informaţiilor necesare reducerii riscurilor şi gestionării adecvate a
vulnerabilităţilor deţinute. În egală măsură, acţiunile preventive au vizat sensibilizarea publicului
cu privire la implicaţiile asociate traficului de persoane, precum şi atenţionarea posibililor
beneficiari ai serviciilor oferite de victime ale traficului în legătură cu consecinţele penale aferente
acestor practici ilegale.
Conceptul de prevenire implementat în cursul anul 2017 a avut ca punct de pornire fost
parteneriatul pe mai multe niveluri. Cooperarea cu instituţiile şi organizaţiile implicate în lupta
împotriva traficului de persoane a asigurat o abordare cuprinzătoare a strategiilor de transmitere
a diferitelor mesaje antitrafic. Totodată, s-a urmărit o creştere a implicării în activităţile de
prevenire a multiplicatorilor de opinie, în vederea reducerii numărului de informaţii inexacte şi
ambigue referitoare la unele aspecte ale traficului de persoane transmise atât publicului larg, cât
și grupurilor țintă vulnerabile.
Campaniile de prevenire a traficului de persoane, derulate atât la nivel naţional cât şi la
nivel local, au vizat principalele forme de exploatare, adresându-se publicurilor targetate din
mediul fizic, precum şi publicului online, utilizator de reţele sociale. Aceste campanii, iniţiate şi
implementate împreună cu partenerii instituţionali şi organizaţionali, au fost adaptate, ca şi în anii
anteriori, atât specificului local şi regional al traficului, cât şi diverselor tipuri de exploatare, ţinând
cont în permanenţă de particularităţile grupurilor ţintă destinatare ale mesajului antitrafic.
ANITP, partenerii săi guvernamentali și neguvernamentali 25 au implementat 66 de
campanii/proiecte naţionale şi/sau locale de prevenire a traficului de persoane, în cadrul cărora
au fost desfăşurate 1.841 de activităţi de prevenire, în care s-au înregistrat aproximativ 250.500
de beneficiari.

IGPR şi IGPFR, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni,
Ambasada Statelor Unite ale Americii în România, Agenţia Naţională pentru Egalitate de Şanse, Ambasada Marii Britanii la
Bucureşti, Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România, Asociaţia Telefonul Copilului (ATC), Fundaţia World Vision
România, Asociaţia eLiberare, Biserica Ortodoxă Română, organizaţia Rescue Freedom Internaţional.
25
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Activitățile au susţinut eforturile de reducere a cererii şi ofertei care favorizează traficul de
persoane. Acţiunile preventive au urmărit transmitrea, către grupurile ţintă, a informaţiilor
necesare reducerii riscurilor şi gestionării adecvate a vulnerabilităţilor, precum şi atenţionarea
posibililor beneficiari ai serviciilor oferite de victime ale traficului, în legătură cu
răspunderea penală implicită.
Toate acţiunile preventive au fost desfăşurate în cooperare cu instituţii şi organizaţii
implicate în lupta împotriva traficului de persoane. Campaniile au vizat principalele forme de
exploatare, adresându-se publicurilor din mediul fizic şi publicului online, utilizator de reţele
sociale. Iiniţiate şi implementate împreună cu partenerii instituţionali şi neguvernamentali, toate
campaniile au fost adaptate specificului local şi regional al traficului, dar şi diverselor tipuri de
exploatare, ţinând cont de particularităţile grupurilor ţintă destinatare ale mesajului antitrafic.

CAMPANII/PROIECTE NAŢIONALE DE PREVENIRE

Campania „Alegi să preţuieşti sau să striveşti?
Parteneri: ANITP şi Asociaţia Ecumenică a
Bisericilor din România.
Mesajul campaniei campaniei online, de
informare, sensibilizare şi reducere a cererii traficului de
persoane în vederea exploatării sexuale, a fost: „Nu
plăti pentru sex! Cererea de servicii sexuale creşte
numărul victimelor traficului de persoane!”. Mesajul a
urmărit să aducă în atenţia celor care vor să apeleze la
astfel de servicii atât faptul că sprijină existenţa şi
perpetuarea unor fenomene antisociale, cât şi faptul că
cele care le oferă serviciile pot fi victime ale traficului de
persoane.
Campania şi-a propus influenţarea grupurilor
ţintă, cu privire la dezvoltarea unor atitudini conforme cu prevederile legale şi valorile morale,
care au ca finalitate scăderea cererii de servicii sexuale. Aceste idei au fost transmise
săptămânal, sub forma diferitelor tipuri de mesaje, din conturile şi pagina de Facebook ale ANITP.
Elementul central şi de mare impact al campaniei: organizarea unui concurs de mesaje
informativ-preventive, destinat stimulării implicării utilizatorilor din mediul online în reducerea
factorilor care favorizează traficul de persoane. Campania a beneficiat şi de o componentă
outdoor, adresată publicurilor targetate din mediul fizic: activităţi informative în locuri specifice
grupului ţintă.
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Proiectul „Servicii durabile de înaltă calitate oferite
copiilor şi familiilor prin intermediul liniei
telefonice de urgenţă pentru copii dispăruţi
116000”26
 crearea unei baze pentru dezvoltarea durabilă
a liniei telefonice europene de urgenţă, pentru
copii dispăruţi - 116000 -, precum şi oferirea
posibilităţii copiilor de a beneficia de dreptul la
îngrijire şi protecţie şi de a accesa serviciile
oferite de linia telefonică dedicată.
 operaţionalizarea platformei online aferentă
serviciului 116000,
 întâlniri de lucru cu autorităţile naţionale şi alţi
actori relevanţi în integrarea liniei telefonice de
urgenţă pentru copii dispăruţi, în sistemul de
protecţie a copilului;
 campanie de informare şi conştientizare a publicului larg.
Proiectul va continua şi în anul 2018, prin derularea unei campanii social-media şi
elaborarea Planului de acţiune pentru funcţionarea durabilă a liniei telefonice de urgenţă pentru
copii dispăruţi - 116000.
Planurile comune de acţiune în materia prevenirii traficului de persoane „EMPACT– Joint
Action Days”
În contextul organizării activităţilor prilejuite de „EMPACT Joint Action Days”, IGPR, IGPFR și ANITP au implementat planuri
comune de acţiune, pentru prevenirea traficului de persoane, prin
organizarea, în sistem integrat, a unor acţiuni de informare şi
conştientizare a cetăţenilor români care călătoresc către
principalele destinaţii unde au fost identificate victime ale traficului,
cu privire la riscurile şi implicaţiile asociate acestui fenomen
infracţional. Activităţile s-au desfăşurat în aeroporturi internaţionale
şi în principalele puncte de trecere a frontierei, utilizate în momentul
ieşirii din ţară, de către potențiale victime ale traficului de persoane
(ex. Aeroportul Otopeni, Aeroportul Cluj-Napoca, Aeroportul
Timişoara, Vama Borş etc). Echipele comune au acţionat în perimetrul aferent zonei de verificare

26

Parteneri: ANITP şi Asociaţia Telefonul Copilului (ATC).
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a documentelor, oferind călătorilor sfaturi preventive şi materiale conţinând informaţii utile cu
privire la evitarea pericolului şi ieşirea dintr-o posibilă situaţie de trafic.
Proiectul „Reducerea amplitudinii traficului de persoane printr-o mai bună informare a
cetăţenilor”27
ANITP și partenerii săi au început implementarea unui număr de trei campanii de
prevenire a traficului de persoane, care vor viza principalele forme de exploatare: muncă, sexuală
şi cerşetorie. Intervalul de implementare este 2017 - 2020. Vor fi utilizate mai multe materiale
informativ-preventive (de exemplu realizarea și diseminarea unui film documentar).
Campania „Informare acasă! Siguranţă în lume!“
Campania a fost lansată de către Ministerul pentru
Românii de Pretutindeni, în parteneriat cu alte
instituţii publice, printre care Ministerul Afacerilor
Externe şi ANITP, în luna august 2017. Campania
este adresată românilor care doresc să
muncească, să studieze şi să locuiască în
străinătate. Obiectivul campaniei a fost acela de a
informa persoanele care vor să se stabilească în
afara graniţelor, cu privire la: drepturile pe care le
au în ţările membre UE, riscurile la care se expun
odată cu decizia de a munci în străinătate, siguranţa la locul de muncă, riscurile unor boli
profesionale, protecţia faţă de abuz şi exploatarea prin muncă sau orice alt tip, susţinerea
accesului nediscriminatoriu al lucrătorilor români pe piaţa muncii, precum şi numerele de
urgenţă în caz de necesitate.
Ministerul Afacerilor Externe, prin departamentul consular, a diseminat materiale informative,
inclusiv în format electronic, către cetățenii români care locuiesc în afara țării, prin diferite canale
de comunicare și prin misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României, în străinătate.

Partenerii: ANITP, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Educaţiei Naţionale, Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din
România - AIDRom, Fundaţia World Vision România şi Asociaţia eLiberare.
27
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28Proiectul

„Sesiuni de capacitare a personalului din societatea civilă şi diverse structuri
de stat în activităţi de prevenire şi combatere a traficului de persoane”
Scopul proiectului vizează capacitarea personalului din
societatea civilă şi diverse structuri de stat, în activităţi de
prevenire şi combatere a traficului de persoane.

Campania „Săptămâna prevenirii traficului de persoane”29
Scopul campaniei: promovarea Zilei europene de luptă împotriva traficului de persoane
(18 Octombrie) şi informarea publicului larg cu privire la dimensiunile şi formele de manifestare a
traficului de persoane, determinând astfel întărirea capacităţii de autoprotecţie la ameninţările
acestui flagel în rândul reprezentanţilor categoriilor vulnerabile.
- 271 de activităţi de prevenire a traficului de persoane au urmărit: întâlniri cu grupuri ţintă,
dezbatere, expoziţie de desene, ateliere de lucru pentru copii, acţiuni de tip flash-mob, piesă
de teatru, în 223 de instituţii de învăţământ preuniversitar (şcoli şi licee), 9 facultăţi, 22 de
centre rezidenţiale/centre şcolare pentru educaţie incluzivă şi alte 13 centre educaţionale sau
spaţii publice aflate în zona de competenţă a centrelor ANITP.

Implementare octombrie 2017 - septembrie 2018. Parteneri: Asociaţia eLiberare, ANITP, Ambasada Statelor Unite ale
Americii în România şi Biserica Ortodoxă Română, Agenţia Naţională pentru Egalitate de Şanse, Ambasada Marii Britanii
la Bucureşti, organizaţia Rescue Freedom Internaţional.
29 Pentru promovarea activităţilor planificate a fi desfăşurate la nivel local, coordonatorii centrelor regionale au trimis către
reprezentanţii mass-media din plan local comunicate de presă, în urma cărora activităţile au beneficiat de o bună vizibilitate
în media - 84 de apariţii (65 în presa scrisă şi online, 11 radio, 8 televiziune). Activităţile şi mesajele antitrafic au fost
promovate şi online pe site-ul Agenţiei, pe paginile de Facebook ale agenţiei, centrelor regionale şi partenerilor.
28
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LINIA TELVERDE ANTITRAFIC 0800.800.678 30
Serviciile Telverde:
- sunt oferite apelanţilor informaţii cu caracter preventiv31, care urmăresc reducerea gradului
de vulnerabilitate a acestuia din punct de vedere informaţional;
- sunt desfăşurate activităţi specifice mecanismului de identificare şi referire a victimelor
traficului de persoane către sistemul de asistenţă şi protecţie a acestora.
Programul de funcţionare: 24 de ore din 24, 7/7, cu menţiunea că, după ora 16.00 (de luni
până vineri, sâmbăta, duminica şi în sărbătorile legale, solicitările apelanţilor sunt preluate prin
intermediul mesageriei vocale).
Limbi vorbite română, engleză.
Rezultate
 1.643 apeluri înregistrate, dintre care 7 au reprezentat posibile cazuri de trafic,
acestea fiind referite, în vederea soluţionării, instituţiilor competente. Cele 7
sesizări au fost în legătură cu exploatarea sexuală şi prin muncă.
 faţă de anul 2016, se observă o creştere din punct de vedere cantitativ al
numărului apelurilor, precum şi al solicitarilor de informaţii şi sesizărilor posibilelor
cazuri de trafic.
Numărul apelurilor înregistrate în perioada analizată oscilează între 80 (cel mai mic număr
de apeluri primite/lună, în luna aprilie) şi 215 (cel mai mare număr de apeluri primite/lună, în luna
mai), cu o medie de 137 de apeluri primite/lună.
Un procent de 7,43% (115 apeluri) din totalul apelurilor recepţionate a reprezentat apeluri
prin care au fost solicitate diverse informaţii, la care s-au transmis răspunsuri din domeniul de
activitate al agenţiei, al Ministerului Afacerilor Interne sau din domeniul recrutării forţei de muncă,
în vederea angajării în ţară sau străinătate:
- 24 de apeluri - solicitări de informaţii referitoare la activitatea anumitor societăţi şi
încheierea unui contract de muncă (20%);
- 14 apeluri - informaţii legate de activitatea ANITP şi a Liniei Telverde (23%);
- 8 apeluri - informaţii privind plecările şi munca în străinătate (12%);
- 69 de apeluri - informaţii legate de traficul de persoane (29%).

Sursa: ANITP.
De exemplu, informarea publicului cu privire la măsuri de autoprotecţie (condiţiile unui contract de muncă valid, salariul
mediu în ţara de destinaţie, modalităţi de recrutare, riscurile traficului de persoane, etc.), cu privire la caracteristicile traficului
de persoane (cauze şi condiţii care generează traficul de persoane, profilul victimei, profilul traficantului, categorii de
persoane cu grad mare de vulnerabilitate la trafic etc ).
30
31
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CAPITOLUL VI. ALTE PLANURI ALE INTERVENȚIEI ANTI-TRAFIC

GRUPUL PENTRU COMBATEREA TRAFICULUI DE PERSOANE - PARLAMENTUL
ROMÂNIEI - activități 2016-2018
Grupul pentru combaterea traficului de persoane (Grupul), din Parlamentul României, a
fost înființat în luna aprilie 2009. Începând cu anul 2016, Grupul a organizat conferințe și a realizat
vizite și întâlniri la nivel internațional. Exemple:
 Septembrie 2017, Parlamentul României - Camera Deputaților a găzduit a cincea ediție a
Conferinței internaționale pentru combaterea traficului de persoane, eveniment ce a reunit
numeroși invitați din țară și din străinătate, membri ai Guvernului României, parlamentari,
reprezentanți ai corpului diplomatic acreditat la București, ai cultelor religioase și mediului
academic, experți și reprezentanți ai societății civile interesate de prevenirea și
combaterea traficului de persoane.
A fost subliniată atenția acordată problematicii, de către Parlamentul României, ca și
deschiderea pe care membri ai forului legislativ o manifestă în vederea dezvoltării de politici și
mecanisme eficiente în lupta împotriva traficului de persoane și exploatării prin muncă, în
contextul în care țara noastră este, la ora actuală, un model de bune practici în domeniu, în
Europa.
Una dintre propunerile avansate a vizat realizarea, de către o autoritate independentă, a
unui audit la nivelul național cu privire la problemele victimelor traficate, audit ce vizează
completarea activităților curente de monitorizare și de raportare anuală la nivel parlamentar.
Dezbaterile conferinței au oferit participanților posibilitatea de a dialoga în mod direct și
eficient, de a accentua aspecte specifice ale activității lor și de a propune noi forme de cooperare
interinstituțională, care conferă mai multă coerență și eficiență luptei împotriva traficului de ființe
umane.
 În perioada 21-22 noiembrie 2016, la invitația Parlamentului britanic, o delegație a
Parlamentului României a întreprins o vizită de lucru la Londra, pe tema combaterii
traficului de persoane. Vizita a avut în vedere realizarea unui schimb de puncte de vedere,
cu privire la acțiunile întreprinse în cele două state pentru reducerea numărului victimelor
traficului de persoane și pentru aducerea traficanților în fața justiției. Delegația
parlamentară română a avut întâlniri și cu reprezentanți ai unor instituții și organizații din
Marea Britanie a căror activitate vizează combaterea traficului de persoane și a sclaviei
moderne.
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 La 18 mai 2017, la sediul Adunării Naționale a Republicii Serbia, a avut loc un atelier cu
tema „Parlamentarii europeni cooperează pentru combaterea traficului de persoane în
regiunea Balcanilor de Vest”, la care au participat parlamentari din Serbia, România,
Bosnia-Herțegovina, Muntenegru, reprezentanți ai Biroului ONU pentru Droguri și
Criminalitate (UNODC), ai Organizației Mondiale pentru Migrație (IOM), ai „Human
Trafficking Foundation” din Marea Britanie, ai delegației UE și Consiliului Europei în
Serbia, precum și ai unor organizații neguvernamentale activitate specifică.
Parlamentul României a prezentat situația curentă din țara noastră, precum și activitatea
Grupului, arătând că este esențial ca activitatea parlamentară în domeniu să continue, pentru a
atrage atenția asupra evoluției alarmante a fenomenului și pentru a crea baza discuțiilor pentru
dezvoltarea unei legislații naționale complete și eficiente în domeniu.
 În perioada 14-15 septembrie 2017, cu sprijinul Camerei Deputaților din Parlamentul
italian, în colaborare cu „Human Trafficking Foundation” din Marea Britanie, a fost
organizat, la Roma, seminarul internațional cu tema „Membrii parlamentelor europene
implicați în lupta împotriva traficului de ființe umane și sclaviei moderne”. Au participat
parlamentari din țări europene, factori de decizie din organismele UE cu responsabilități
în domeniu, reprezentanți ai unor organizații nonguvernamentale interesate și ai
autorităților locale. Reprezentantul Parlamentului României a prezentat datele relevante
pentru fenomenul traficului de persoane, în țara noastră și a trecut în revistă mecanismele
puse la punct și acțiunile întreprinse de către statul român, în scopul prevenirii și
combaterii fenomenului.
 În perioada 23-24 aprilie 2018, Viena a găzduit a optsprezecea conferință a Alianței
împotriva traficului de persoane (Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa OSCE), intitulată „Fiecare are un rol: Cum să facem diferența împreună”.
Ediția din 2018 a conferinței a urmărit să evidențieze faptul că o strategie viabilă de
combatere a traficului de persoane și un răspuns adecvat se bazează pe parteneriate
multidisciplinare și eficiente la nivel local, național, regional și internațional. S-a dorit sublinierea
necesității de implicare a unor actori cheie, trecuți deseori cu vederea, precum medicii, profesorii,
inspectorii de muncă, agenții de poliție și alți actori, ce ar putea avea un rol mai activ în
identificarea și combaterea traficului de persoane. Un panel a fost dedicat prezentării a
experienței parlamentare pe care România o are.
În cursul lunii iunie 2018, Grupul urmează să adopte cel mai recent raport de activitate,
care va acoperi perioada 2016-2018.
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FORMAREA PROFESIONALĂ
În 2017, o serie de programe de formare, punctuale sau strategice, au fost organizate, cu
participarea unui număr important de specialiști, din variate domenii de intervenție. Câteva
exemple:
Consiliul Superior al Magistraturii32
În cadrul proiectului ”Strengthening lawyers’ legal knowledge and cooperation with
prosecutors and judges, to protect victims of human trafficking rights in the judicial proceedings”33,
au fost organizate două conferințe. INM a susținut expuneri, cu următoarele teme:
- actele normative europene și internaționale în domeniul luptei împotriva traficului de
persoane și al protecției drepturilor victimelor;
- decizii CEDO;
- drepturile victimelor traficului de persoane în procesul penal (urmărirea penală și etapa
judecătorească) în România și în Bulgaria;
- compensația financiară;
- trauma și impactul acesteia asupra capacității victimei de a se implica în procesul penal;
- strategiile anti-trafic și protecția drepturilor victimelor în Germania și în Suedia.
Prima conferință a strâns 47 de profesioniști în drept (judecători, procurori, avocați,
psihologi și traineri), iar cea de-a doua 46. Cu sprijinul ANITP, participanții au obținut informații
privind programul de coordonare a victimelor traficului de persoane în procesul penal, în
România.
Poliția Română34
Poliția Română a organizat o serie de cursuri, în domeniul prevenirii şi combaterii traficului
de persoane, în timp ce, în curriculum-urile unităţilor de învăţământ, formare şi specializare ale
Poliţiei Române (Academia de Poliţie, Centrul Multifuncţional de Pregătire Schengen, Centrul
ISOP etc.) sunt prevăzute teme în domeniul drepturilor omului.
Specialiştii în combaterea traficului de persoane au fost pregătiți prin participarea la cursuri
de formare a formatorilor, la cursuri de specialitate şi seminarii, la nivel intern şi internaţional.
În cadrul ISOP a fost organizat stagiul de pregătire ”Identificarea timpurie a victimelor/
potențialelor victime ale traficului de persoane”, adresat specialiștilor MAI care pot intra în contact

Sursa: CSM, 2018.
Proiect transnational, coordonat de organizația non-guvernamentală Asociația Pro Refugiu, din România, implementat
cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, Programul Justiție JUST/2015/JTRA/AG/EJTR/8686, la care Institutul Național
al Magistraturii (în continuare, INM) a participat în calitate de partener co-beneficiar, fără contribuție financiară.
34 Sursa: DCCO, 2018.
32
33
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cu victime/potențiale victime ale traficului de persoane. DCCO a fost partener, în cadrul acestui
stagiu35.
Pe plan extern, specialiştii anti-trafic au participat la cursuri, seminarii, programe de
pregătire, în domeniul combaterii traficului de persoane, precum și la realizarea de schimburi de
bune practici, între statele care au acumulat expertiză în domeniu, DCCO fiind în măsură să ofere
un model de bune practici şi expertiză, în combaterea traficului de persoane.
În anexa 1 sunt prezentate stagiile de pregătire la care au particppat specialiștii anti-trafic
ai Poliției Române.
DIICOT
Număr de procurori participnați la cursuri de pregătire profesională în domeniul combaterii
traficului de persoane: 29.

35

În cursul 2017, beneficiari au fost 106 specialiști.
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CAPITOLUL VII. CONCLUZII

a) Cercetarea şi evaluarea periodică a caracteristicilor, dimensiunilor şi evoluţiei fenomenului
traficului de persoane rămâne fundamentală pentru alimentarea politicilor publice și a
inițiativelor anti-trafic, de orice fel;
b) În anul 2017, traficul de persoane a cunoscut o dinamică ale cărei principale particularități
nu schimbă fundamental contextul anilor precedenţi;
c) În general, clișeele infracţionale şi profilul socio-demografic al traficanţilor rămân
aproape neschimbate faţă de anii anteriori. Datele statistice sugerează o dinamică ce
păstrează România printre ţările europene care reuşesc investigarea/cercetarea unui
număr mare de persoane implicate în trafic și exploatare;
d) România păstrează caracterul de ţară de origine, majoritatea victimelor de cetăţenie
română sunt recrutate în ţară, pentru ca mai departe exploatarea să aibă loc pe teritoriul
altor state, în special în state vest europene;
e) Grupările criminale își menţin mobilitatea şi flexibilitatea și tind să acţioneze concomitent
în mai multe ţări, în special în acolo unde există o cerere crescută pe piaţa serviciilor
sexuale, dar şi pe piața forței de muncă, precum şi condiţii favorabile practicării cerşetoriei,
de către minori;
f) Traficul intern rămâne preponderent, o proporţie semnificativă dintre victime, cu precădere
minore, fiind exploatate, în anul 2017, pe teritoriul României (401);
g) Activitatea structurilor de combatere a traficului de persoane, a dus la investigarea a
numeroase cazuri de trafic, reuşindu-se obţinerea condamnării unui număr mare de autori;
h) Performanțele justiției penale generează, în mod progresiv, controlul și descurajarea
criminalității organizate în jurul traficului de persoane, determinând scăderea progresivă
a ratei victimizării (a numărului victimelor traficului de persoane);
i) Cu un număr de 2297 de persoane condamnate pentru trafic de persoane, în perioada
2010 - 2017, România are o medie multianuală, pentru această perioadă, de 287 de
condamnați/ an;
j) Progresele in domeniul serviciilor sociale adresate victimelor traficului de persoane sunt
în continuare minimale ca urmare a perpetuării lipsei de cunoştinţe şi confuziei privind
instituţiile implicate în asistenţa victimelor traficului de persoane, aria de competenţă şi
responsabilitate ale acestora;
k) A fost elaborată o variantă îmbunătăţită a Mecanismului naţional de identificare şi
referire adoptat în anul 2007;
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l) Victimele identificate în anul 2017 au beneficiat servicii adaptate nevoilor particulare, așa
cum au fost acestea stabilite în planurile de asistență;
m) Conceptul de prevenire a traficului de persoane a urmărit abordarea strategică
europeană, unde România a dezvoltat un rol activ în conturarea unei viziuni bazate pe
pro-activitate, atât din perspectiva cerererii, cât și din cea a ofertei.
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Anexa nr. 1
Tabel privind cauzele înregistrate la nivel naţional de către structurile de combatere
a criminalităţii organizate36
ANUL

2014

2015

2016

2017

TOTAL ÎN LUCRU

1674

1906

1518

N/A

ÎNREGISTRATE, din care

729

721

623

54337

SEXUAL

605

596

509

457

MUNCĂ

61

71

49

39

CERŞETORIE

49

48

28

27

775

957

518

481

180

197

135

N/A

-

9

1

N/A

SOLUŢIONATE, din care
RECHIZITORIU
ACORD DE
RECUNOAŞTERE

Anexa nr. 2

Tabel privind trimiterile in judecată şi condamnările definitive

Trimiteri în judecată
Condamnări

2015
467
252

2016
350
333

2017
36238
22239

Sursa: DCCO.
În cazul unui număr de 7 dosare penale traficul de persoane a avut ca finalitate mai multe forme de exploatare
concomitent.
38 Sursa: DIICOT, 2018.
39 Sursa: CSM, 2018. Actele normative în baza cărora au fost condamnate persoanele acuzate de trafic de persoane sunt:
Codul Penal al României, prin art. 210 – Traficul de persoane, art. 211 – Traficul de minori, art. 263 – Traficul de migranţi
şi Legea 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane (art. 12 – traficul de persoane şi art. 13 – traficul
de minori).
36
37
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Anexa nr. 3
Tabel privind sechestrele asigurătorii instituite şi bunuri, valori indisponibilizate,
la nivelul DCCO-IGPR, pe linia combaterii traficului de persoane

Lei
EURO
Dolari SUA
Alte
valute
(transformate
în
EURO)
Aur, bijuterii si alte
obiecte din aur (kg.)
Imobile
Autoturisme
Arme de foc (buc)
Muniţie (buc)
Valoarea totala a
masurilor asiguratorii
(mii lei)

2014
387337
35223
33803

2015
334347
95330
2250

2016
2810929
358740
2250

6 luni 2017
845740
506340
10070

1.08

20600

11586

4700

-

0.58

0.78

0.70

55
72
20
438

28
63
7
33

35
65
12
1940

45
44
8
136

3315

10269

14114
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Anexa nr. 4
Statistici – activități de cooperare internațională, în materie judiciară, Poliția Română
 45 comisii rogatorii, solicitate de autorităţile străine şi 23 comisii rogatorii, solicitate
autorităţilor străine. Schimbul de mesaje şi date de interes operativ a fost derulat prin
canalele oficiale ale Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională şi prin ofiţerii de
legătură străini, acreditaţi la Bucureşti;
 1247 de solicitări internaționale, transmise structurile de combatere a traficului de
persoane, din care 376 prin ofițerii de legătură străini în România;
 1447 de solicitări primite, din care 555 de la ofițerii de legătură străini.

Anexa nr. 5
40Asistenţa

acordată victimelor traficului de persoane identificate în anul 2017
Distribuţia pe vârstă şi gen
Total
MINORI
ADULŢI
Tipuri de asistenţă
victime
feminin masculin feminin Masculin
Victime care au beneficiat de
307
130
55
91
31
asistenţă
Asistență acordată de instituţii
215
101
51
42
21
publice
Asistență acordată de ONG
48
11
2
29
6
Asistență acordată în parteneriat
44
18
2
20
4
public-privat
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Sursa: ANITP.
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