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ANALIZĂ SUCCINTĂ PRIVIND 
VICTIMELE IDENTIFICATE ÎN 

2021 

 

Introducere 
Prevenirea și combaterea traficului de persoane, activitățile specifice de depistare a grupărilor de 

criminalitate organizată cu activitate infracțională pe această linie, de detectare, identificare,  

eliberare și protecție a victimelor acestor infracțiuni rămâne o constantă prioritate a autorităților 

publice responsabile.  

Anul 2021, la fel ca cel anterior, a fost caracterizat de măsuri specifice de distanțare și măsuri de 

prevenire a răspândirii virusului SARS-COV-2, măsuri care însă, ori nu au mai fost atât de 

restrictive ori au reușit să intre în normalul de acceptanță socială. Astfel, în anul 2021, deși au 

existat anumite restricții mai degrabă punctuale, bazate pe focare, activitatea instituțiilor și 

organizațiilor non-guvernamentale din domeniu s-a desfășurat în parametri normali, existând 

numai în anumite momente, fracțiuni de resursă umană, din cauza incidenței cazurilor. 

Astfel în anul 2021, au fost identificate și notificate sistemului românesc anti-trafic 505 victime 

ale traficului de persoane, această valoare măsurând atât dimensiunea traficului intern cât și a celui 

internațional ale cărui victime au fost cetățeni români. În 2021 se păstrează tendința de scădere a 

numărului victimelor observată încă din anul anterior, fiind identificate cu 15% mai puține victime 

decât în anul 2020. 
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Profilul victimelor  

Traficului de persoane și exploatării de orice fel îi cad pradă persoane cu particularități pe gen sau 

vârstă. Dacă persoanele de gen masculin sunt exploatate în domeniul construcțiilor în cazul 

adulților și prin obligarea la cerșetorie sau furturi în cazul minorilor, persoanele de gen feminin, 

cu o frecvență ridicată în populația totală a victimelor identificate, sunt exploatate cu predilecție 

sexual, prin multiplele forme asociate obligării la exploatarea sexuală. 

Din datele colectate se observă că interesul infracțional din ultimii ani este orientat mai degrabă 

către exploatarea femeilor, în sfera prostituției și pornografiei, datele statistice naționale oferind o 

pondere de 88% din victimele identificate ca fiind de gen feminin. 

În acest an o victimă cetățean din stat terț a fost identificată și exploatată pe teritoriul țării noastre. 

Aceasta a fost inclusă într-un program asistență adresat nevoilor specifice ca urmare a exploatării 

și traficului. 

Populația minorilor exploatați prin diferite forme este mai mare în acest an, ajungând la 56% din 

totalul victimelor identificate.  
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505 victime 
identificate

O victimă 
din două a 
fost copil

4 victime din 
5 au fost 

exploatate 
sexual

9 victime din 
10 au fost 

femei
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Recrutarea și exploatarea 

 

Metoda loverboy și abordarea victimelor prin intermediul internetului, a rețelelor de socializare 

sunt utilizate din ce în ce  mai frecvent ca tehnici și instrumente pentru contactul inițial și ulterior 

manipularea viitoarelor victime. La primul contact, cele mai multe victime cunoșteau identitatea 

celui care le aborda (73 % din victime au fost recrutate de către persoane aflate în cercul de 

cunoștințe, prieteni, vecini sau chiar rude) în timp ce numai 27 % dintre victime au fost recrutate 

de către persoane necunoscute. În acest an, numai 6 victime au fost recrutate prin intermediul unei 

agenții de plasare a forței de muncă sau prin intermediul unor anunțuri publicitare cu locuri de 

muncă. 

 

Exploatarea sexuală a victimelor identificate și înregistrate în sistemul românesc anti-trafic, 

cetățeni români traficați intern sau extern precum și cetățeni străini traficați intern este de departe 

cea mai recunoscută și depistată, 76% dintre victime fiind astfel exploatate. Exploatarea sexuală 

masoară atât obligarea la prostituție cât și actele de pornografie infantiă și pe internet.   

Noile instrumente de monitorizare și evaluare a situației victimelor traficului de persoane ne permit 

să observăm și să afirmăm că rețelele sociale contribuie la o creștere a vulnerabilității la trafic, 

pentru cel puțin o proporție de 21% dintre victime existând asocierea internetului și a rețelelor 

sociale în recrutarea pentru trafic.  
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Origine și destinație 

Principalele județe de proveniență pentru victimele traficului de persoane identificate în 2021 au 

fost Dolj, Iași, Galați, București și Bacău, acestea fiind în mod tradițional printre principalele 

județe sursă pentru traficul de persoane.  

Toate județele sursă se remarcă pentru proveniența ridicată a victimelor de gen feminin, având în 

vedere că acestea sunt majoritare în populația totală anuală. În același tip, județele precum Brașov, 

Iași sau Caraș-Severin au înregistrat un număr ridicat de victime de gen masculin. 
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Destinațiile principale pentru traficul de persoane originare din România rămân Italia, Germania, 

Spania și Regatul Unit, la fel ca și în anii anteriori (a se vedea tabelul de mai jos): 

 

Distribuția victimelor idetificate în 2021 în funcție de țara de destinație și forma de 

exploatare 

 

Mod succint de exploatare 

Total sexuală muncă cerșetorie tentativă alte situații 

 Romania  276 5 14 25 2 322 

Regatul Unit  22 24 0 5 0 51 

Italia  39 0 0 2 0 41 

Elvetia  12 0 0 1 0 13 

Belgia  6 3 0 0 0 9 

Austria  7 1 1 0 0 9 

Olanda  6 1 0 0 0 7 

Suedia  2 0 2 1 0 5 

Germania  38 6 5 4 0 53 
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Norvegia  2 0 0 0 0 2 

Franta  9 0 1 1 0 11 

Spania  10 10 2 1 0 23 

Alte state  19 2 0 6 1 24 

Total  382 51 24 45 3 505 

 

Ponderea victimelor exploatate intern rămâne una crescută, fiind identificate 322 de victime 

exploatate în diferite regiuni ale țării, în special prin exploatare sexuală. 

Majoritatea victimelor notificate sistemului românesc anti-trafic au fost identificate de către 

autorități din România, acestea fiind urmate de autorități din Marea Britanie și Italia. Un număr 

mare de victime au ales în acest an să participe în procesele penale intentate autorilor pentru 

comiterea de fapte de trafic de persoane și infracțiuni asociate. Astfel, ponderea victimelor care 

au ales calitatea de persoană vătămată în procesele penale, se ridică la 89% din totalul victimelor 

identificate în 2021. 
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