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ANALIZA STATISTICĂ  

a victimelor traficului de persoane identificate  

în perioada 01.01.2022-30.06.2022 

 

În perioada menționată, prin Sistemul Integrat de Monitorizare și Evaluare a Victimelor 

Traficului de Persoane (SIMEV) – gestionat de ANITP, au fost înregistrate 180 de victime. Acestea 

sunt persoane care au fost exploatate pe teritoriul României sau pe teritoriul altor state și pentru care 

sistemul românesc a fost notificat sau s-a autosesizat cu privire la faptele de exploatare și trafic. 

Prima jumătate a anului 2022 a adus în prim plan criza refugiaților din Ucraina și necesitatea 

luării tuturor măsurilor în vederea protecției acestora, inclusiv a eliminării riscului de a deveni victime 

ale traficului de persoane. Conform datelor existente la nivel național, nu a existat niciun caz de trafic 

de persoane în rândul migranților cu măsuri de protecție pe teritoriul României sau aflați în tranzit. Au 

fost sesizate suspiciuni de trafic de persoane dar care, în urma investigării de către organismele 

competente, nu s-au confirmat. 

Dinamica traficului de persoane 

Traficul de persoane nu poate fi redus doar la dimensiunea infracțională a acestuia, fiind în 

realitate mult mai mult decât atât, respectiv un fenomen social deosebit de complex, rezultatul 

emergenței unor realități și dinamici multiple (factori sociali, economici, migrația forței de muncă, 

globalizare, factori educaționali, gradul de impunitate socială, gradul de informare etc). Astfel, dinamica 

traficului de persoane poate varia în funcție de toți acești factori, așa cum se poate observa și în graficul 

reprezentat în Figura 1.  

Figura 1 Dinamica traficului de persoane în primul semestru în intervalul 2017-2022 
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Gen și vârstă 
Dimensiunea victimelor de gen feminin este covârșitoare, reprezentând 87% din totalul 

victimelor înregistrate. În același timp, victimele minore sunt în continuare prezente în dimensiuni 

considerabile cu 47% din total. 

 

Figură 2 Distribuția pe gen și vârstă a victimelor înregistrate în primul semestru al anului 2022 

Recrutare și exploatare 
Viitoarea victimă a traficului de persoane este manipulată cu diverse promisiuni și oferte pentru 

a  accepta oferta recrutorului. De cele mai multe ori, oferta este una irezistibilă și răspunde nevoilor 

victimei, fie că vorbim de condiții mai bune de practicare a prostituției sau pornografiei ori de locuri de 

muncă în țară și în străinătate sau de promisiuni de călătorie ori căsătorii de conveniență.  

 

Figură 3 Ofertele/promisiunile oferite victimelor în momentul recrutării 
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Propunerea venită din partea recrutorului îmbracă o formă elegantă, este subtilă și vine însoțită 

de un comportament specific în sensul acceptării ofertei. Mai mult decât atât, este foarte greu să discerni 

veridicitatea unei promisiuni sau oferte venite din partea unor persoane apropiate sau chiar a partenerului 

de viață. Așa se întâmplă  în cazul multor victime, care ajung să fie recrutate de persoane relativ apropiate 

din punct de vedere social (a se vedea figura de mai jos): 

 

Figură 4 Relația victimei cu recrutorul 

Victimele înregistrate în perioada de referință au suferit exploatări multiple, însă cea mai 

frecventă formă de exploatare este cea sexuală, înregistrată în 83% dintre cazuri, cu o creștere 

substanțială a numărului victimelor care au fost exploatate prin obligarea la acte pornografice. 

Exploatarea prin muncă a victimelor traficului de persoane scade în această perioadă de referință, 11 

victime fiind exploatate în special prin obligarea la muncă în agricultură sau în gospodărie. Distribuția 

cantitativă a principalelor forme de exploatare înregistrate în rândul victimelor se regăsește  în graficul 

de mai jos: 

 

Figură 5 Distribuția formelor de exploatare 
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Origine și destinație 
 

Mediul de proveniență a fost cel rural pentru 57% dintre victimele înregistrate. Județe 

precum Bacău, Dolj, Sibiu, Brașov, Galați sau Ilfov se clasează printre primele în topul județelor de 

proveniență, înregistrând o pondere de 45% din total. 

 

 

 

Figură 6 Harta județelor de proveniență 

 

 

Principalele țări de destinație pentru exploatarea victimelor provenite din România sunt țări 

vest-europene, precum Germania, Italia, Marea Britanie, Elveția, Olanda, Austria, Franța, Spania, 

Irlanda dar și altele nord-europene sau baltice, însă cu o frecvență mai scăzută. 

Traficul intern rămâne la cote ridicate. Astfel, 53% dintre victimele înregistrate au fost 

exploatate în interiorul țării noastre, în special prin exploatare sexuală și acte pornografice. 
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Figură 7 Țările de destinație externă pentru victimele provenite din România 

 

 

CONCLUZII  

 

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

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

victimelor traficului de persoane fiind de resortul analizelor dedicate unor perioade mai îndelungate de 

timp: 

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

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

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

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

din familii dezorganizate, monoporentale sau de plasament; 

- se menține distribuția geografică eterogenă a județelor de proveniență; doar 5 județe în 

această perioadă nu au înregistrat victime ale traficului de persoane; 
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- traficul intern rămâne principala destinație a victimelor traficului de persoane, în special 

pentru victimele minore care sunt exploatate sexual; 

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

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

Germania, Italia și altele; 

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

energetică, să ducă la modificări ale dinamicii traficului de persoane în perioada următoare;  

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

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

poate conduce la exploatarea acestora de către traficanți, în special în spațiul intern și cu precădere 

exploatare sexuală și pornografie;  

- totodată, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă - mai ales bărbații,  unici întreținători 

ai familiei, afectați de criza economică prin pierderea locului de muncă - devin vulnerabile la 

exploatarea prin muncă, în domeniul agricol, al construcțiilor sau al muncilor casnice. 


