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INTRODUCERE

Dacă ne deplasăm către dimensiunea analitică și de cercetare a
fenomenului traficului de persoane, observăm faptul că, de-a lungul ultimilor ani,
analizele cantitative și calitative care au urmărit ecuația victimă-traficant,
realizate și puse la dispoziția opiniei publice prin conținutul rapoartelor naționale
privind situația traficului de persoane, au cunoscut o evoluție evidentă.
Deși preponderent tehnice și aparent constatative, datele naționale cu
privire la victimele traficului de persoane identificate în anul 2014 și, cu
deosebire, rezultatele analizei acestor date servesc mai multor scopuri
”calitative”, pentru a permite înțelegerea, de către publicul general, a
fenomenului traficului de persoane, în cât mai multe dintre particularitățile și
conotațiile acestuia, în context național și european.
Pe de o parte, analiza datelor culese de la actorii sociali relevanți dă măsura
eforturilor naționale pentru prevenirea și combaterea traficului de persoane și
pentru asistența victimelor, fundamentează cercetarea calitativă în domeniu, și
poate fundamenta politicile și acțiunile de prevenire a victimizării. Pe de altă
parte, rezultatele și concluziile analizelor permit contextualizarea situației
naționale în interiorul SM ale UE, în condițiile în care România este unul dintre
partenerii de avangardă la nivel european, în aplicarea legislației comunitare, în
susținerea și încurajarea inițiativelor regionale împotriva victimizării
persoanelor prin trafic și exploatare.
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Secţiunea I
Victime și traficanți - analiza tendințelor
Această secțiune a raportului național anunță o premieră remarcabilă, în
zona cercetării aplicate, în domeniul traficului de persoane. Pentru prima dată în
România, prin intermediul proiectului TRACE ”Traficul ca Antrepriză Criminală”,
ANITP a reușit să fie prezentă, cu mijloace de cercetare științifică, în lumea
traficanților. O serie de constatări de substanță cu privire la mentalitățile și
comportamentele infractorilor sunt puse în evidență de rezultate ale cercetării
sociologice, în partea a doua a acestei secțiuni a raportului anual.

1. Victime (identificate în anul 2014)
Numărul victimelor identificate ale traficului de persoane (adulți și minori)
continuă să prezinte o tendință de scădere, ajungând în anul 2014 la un număr
de 757 victime identificate, cu aproximativ 15% mai puțin față de anul anterior.
Exploatarea victimelor are loc ca și în anii anteriori, atât pe teritoriul României
cât și în afara țării, dimensiunea așa-numitului trafic extern și ponderea
victimelor traficate în alte state, în special în state europene, fiind de 55% din
populația totală a victimelor identificate în 2014.
Anul de
Număr victime TENDINŢA
identificare identificate1
comparativă
cu anul
anterior
2014
757
-15,5%

Număr
victime
traficate
431

2013

896

-14%

419

2012

1041

-1%

554

TENDINŢA
comparativă
cu anul
anterior
+3%
-24%
-9%

Victime identificate în anul 2014= victime traficate și identificate în anul 2014 + victime traficate în anii anteriori dar
identificate în 2014.
1

2

2011

1048

2010

1154

2009

780

2008

1240

606

-9%
+32,5%
-37%
-30%

-3%

626

+94,5%

322

+0,4%

321

Tabel 1. Distribuția anuală a victimelor identificate și traficate începând cu anul 2008

1.1. Caracteristici socio-demografice
1.1.1. Gen și vârstă
74% femei

TOTAL
757 victime
identificate

Vulnerabilitatea persoanelor de gen feminin, în mod special a
minorelor, este reflectată prin ponderi ridicate în totalul victimelor
identificate. În termeni procentuali, 74% dintre victime au fost de
gen feminin, iar mai departe distribuția pe vârstă este una egală
între femeile adulte și cele minore, după cum se observă în figura de
mai jos. 26% din victime au fost de gen masculin, majoritatea
acestora fiind adulți. Cu toate acestea, o pondere de 5% în genul
masculin au fost minori.

Exploatare sexuală pe stradă
Exploatare sexuală pe stradă și în
locuințe sau cluburi

Exploatare prin obligarea la
cerșetorie
Exploatare prin muncă în
agricultură

Figura 1Distribuția victimelor identificate pe gen și vârstă
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1.1.2. Educație

Nivelul scăzut de școlarizare reprezintă unul dintre factorii
principali pentru intrarea victimelor în situațiile de trafic. Astfel,
354 de victime au cel mult studii gimnaziale2 la momentul traficării,
acest număr reprezentând 47% din totalul victimelor identificate,
în timp ce o proporţie de 32% urmau/aveau finalizate studiile
liceale sau profesionale la momentul consumării infracţiunii de trafic de
persoane. Victimele cu studii superioare continuă să deţină ponderea cea mai
mică, respectiv 1% (9 victime), urmate de cele fără studii 5% ( 37 victime) şi cele
cu studii primare 14% (106 victime).
Cel mult
studii
gimnaziale

Nivelul de educație al victimelor care au ajuns în această perioadă în trafic
este în continuare unul mediu, cele mai multe victime (61%) având cel mult
studii gimnaziale, spre deosebire de anul 2013 când 66% dintre victime aveau cel
mult studii gimnaziale. În acest an, a crescut ponderea victimelor cu studii liceale,
de la 28% în 2013 la 29%, precum și a celor cu studii superioare, de la 0,45% la
1,2%.
Educația
scăzutăfactor de
vulnerabili
tate

Majoritatea
victimelor
sunt adulte
(62%)
Femeilepondere
ridicată

Deşi nivelul scăzut de educaţie nu este un factor a cărui importanţă
poate fi ignorată, acesta nu este singurul luat în considerare atunci
când este abordată problema vulnerabilităţii la trafic. Lipsa
oportunităţilor de angajare în mediul de rezidenţă (de cele mai
multe ori, mediul rural), lipsa unor valori sociale, familii
disfuncţionale, dorinţa de a scăpa de un mediu abuziv sau neglijent
se transformă la nivel individual în factori de risc de victimizare
prin trafic de persoane, determinând persoanele să accepte
diversele promisiuni sau să aibă încredere în ofertele de muncă,
călătorie, tratament sau de altă natură, venite atât din partea unor
prieteni cât şi din partea unor persoane cu totul necunoscute.
1.1.3.

Victime adulte

Se constată o creştere a numărului victimelor adulte de gen
feminin, comparativ cu anul 2013. Astfel, în 2014, din totalul de
467 de victime adulte, 283 au fost femei (61%), comparativ cu anul

O victimă aparţinând unei categorii educaţionale este o victimă care a absolvit sau este în curs de absolvire a ciclului de
clase aferente respectivei categorii la momentul intrării în trafic
2

4

anterior, când numărul femeilor identificate era aproximativ egal cu cel al
bărbaţilor.
La fel ca și anul trecut, proveniența din mediul rural este majoritară în
rândul victimelor adulte, cu o pondere de 58%. Modalitățile prin care victimele
adulte sunt exploatate sunt direct dependente de genul acestora. Vârsta cea mai
frecventă a victimelor adulte este în continuare între 18 și 40 de ani. Mai jos este
prezentată distribuția victimelor pe grupe de vârstă.
Distribuția victimelor adulte pe grupe de
vârstă

18-25 de
ani-vârsta
cea mai
întâlnită

279

123
63
2
18-25 de ani

26-40 de ani

41-60 de ani

peste 61 ani

Figura 2. Distribuția victimelor adulte identificate în 2014 pe grupe de vârstă

Minori

În special
fete

14-17 ani

Exploatare
sexuală
Recrutare
în special
cu oferte de
muncă

1.1.4.

Victime minore

Ponderea minorilor în totalul victimelor s-a situat în acest an
la 38% din total, cu 5% procente mai mult față de anul anterior.
Numărul ridicat al minorilor, în totalul victimelor identificate anual
poate fi consecința atât a eforturilor ridicate la nivel național pe
linia combaterii traficului de minori, cât și a modului de
reglementare de către legiuitor a acestei infracțiuni, numai prin
acțiune (recrutare, transportare, cazare, etc) și scop (exploatare),
mijloacele (constrângerea, folosirea forței, abuzul de autoritate
etc.) nefiind obligatorii în considerarea faptei de trafic de minori. În
concluzie, dacă un minor este identificat practicând prostituția și
sunt probate elementele de recrutare, transportare, cazare și
ulterior exploatarea acestuia de către traficant, prostituția
minorului în favoarea traficantului, atunci acesta va fi o victimă a
5

traficului de minori.
Victimele rezidente în mediul rural păstrează și în acest an o proporție
ridicată în rândul minorilor, 60,5% având o astfel de proveniență. Se păstrează
vulnerabilitatea crescută a minorilor cu vârstele peste 14 ani, ponderea acestora
fiind de 86,5% din totalul minorilor victime, identificate în acest an.
Vârsta minorilor victime

251

37

2
07-09 ani

10-13 ani

14-17 ani

Figura 3. Distribuția victimelor minore identificate în 2014 pe grupe de vârstă

1.2. Recrutare și exploatare
Recrutorul
este un
cunoscut

Plecare și
cu oferte de
practicare a
prostituției
sau
cerșetoriei

Particularitățile contextului economic, dificultățile întâmpinate în
găsirea unui loc de muncă în interiorul granițelor țării, dar şi mirajul
Occidentului, a oportunităţilor şi câştigurilor însemnate oferite de
acesta, continuă să determine sensibilizarea victimelor în faţa
promisiunilor false şi ofertelor de muncă în străinătate, folosite de
traficanţi ca principal pretext în recrutare (44%). De asemenea, din
analizarea datelor cu privire la relaţia socială dintre recrutor şi
victimă, precum şi a celor referitoare la modul de recrutare, se
observă că cele mai multe dintre victime au fost recrutate prin
abordare directă de către recrutor, respectiv 89% (671 victime
recrutate direct de traficant). Pentru această perioadă, 355 de
victime au fost recrutate de o persoană cunoscută, iar 256 de un
necunoscut.
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Relația victimei cu recrutorul
355
256

51

35

27

22

13

Figura 4. Relația victimei cu recrutorul

Mai departe, scopul sau oferta prezentată la recrutarea victimelor a fost
strâns legată ori de prezentarea locurilor de muncă, în țară sau în străinătate, ori
chiar prezentarea unor condiții favorabile viitoarelor victime pentru practicarea
prostituției3, cerșetoriei sau pornografiei. Recrutarea prin manipularea cu oferte
de călătorie, studii sau căsătorii de conveniență și omiterea ulterioarelor costuri
adiționale pretinse de transportatori, facilitatori și traficanți ca urmare a
intermedierii acestor servicii sunt alte câteva modalități folosite de către
recrutori în atragerea și șantajarea victimelor.
Condiții de recrutare
406

186
10

8

29

20

17

68
2

13

Figura 5 Condițiile recrutării victimelor

Se observă tendinţa traficanţilor de a însoţi victimele în ţări unde se practică legal prostituţia. Odată cu plasarea
victimelor, traficanții revin în ţară, de unde se deplasează periodic în țările de destinație pentru a încasa sumele de bani
obţinute de către victime, prevenind, în acest fel lăsarea unor „urme” specifice sistemelor electronice de transfer bancarDCCO, 2015.
3

7

1.3. Origine, destinație și exploatare
Origine
Toate victimele identificate în acest an au fost cetățeni români. Nicio
victimă de cetățenie străină nu a fost identificată pe teritoriul țării noastre, pe
parcursul anului 2014. Originea victimelor în situația României poate fi
prezentată la nivel statistic prin evidențierea județelor României și frecvența
înregistrată a victimelor care aveau domiciliu/reședință în acestea. Principalele
județe de proveniență în cazul victimelor identificate în 2014 au fost: Mureș,
Bihor, Iași, Dolj, Bacău, Brașov, Constanța, Covasna, Galați și Olt. În fiecare din
acest județ au provenit mai mult de 26 de victime. Harta frecvenței ca sursă de
proveniență pe județe a României, este prezentată mai jos, intensitatea culorii
sugerând o frecvență ridicată.

Destinație

Figura 6 Harta județelor de proveniență -2014

Traficul intern a înregistrat o creștere ponderată din total de 7% față de 2013,
în acest an ajungând la 45%. Majoritatea victimelor traficate în interiorul țării
noastre sunt minore cu vârstele cuprinse între 14, 15 ani și 17, aproape 18,
8

exploatate prin obligarea la servicii sexuale, prostituție pe stradă sau în spații
private și obligate la reprezentări pornografice. Exploatarea prin obligarea la
reprezentări pornografice, inclusiv pe internet este o caracteristică a formelor de
exploatare întâlnite în rândul victimelor exploatate intern, această formă nefiind
documentată în rândul victimelor de cetățenie română traficate pe teritoriul altor
state.

Figura 7 Destinația victimelor traficului de persoane în 2014

Pentru destinația externă a victimelor de cetățenie română, indiferent de
modul de exploatare, situația cantitativă se prezintă astfel:
Țara

Italia
Germania
Spania
Austria
Cehia
Irlanda
Portugalia
Grecia
Marea Britanie
Emiratele Arabe Unite
Franța
Suedia
Polonia
Turcia
Olanda

Exploatare
sexuală

57
43
19
26
7
4
8
13
3
1
1
5

Exploatare
prin
muncă

28
12
24
29
22
18
8
5
15
4
5
4
9

Obligarea
la
cerșetorie

7
17
1
5
2
6
8
-

Obligarea
la furturi

1
1
1
-

Tentativă

2
1
1
-

Elveția
Ungaria
Belgia
Finlanda
Serbia
Danemarca
Mexic
Norvegia

5
3
3
1
2
1
1
1

1
1

1
-

1
-

-

-

Tabel 2. Distribuția victimelor în funcție de țările de destinație și formele
de exploatare ale acestora

Modalitatea de exploatare prin obligarea la oferirea de servicii
sexuale rămâne, statistic vorbind, cea mai semnificativă și în anul
2014. Cele mai multe victime au fost exploatate sexual 4 ,
aproximativ 63%, cu 14% mai mult ca anul trecut, în timp ce 25%
au fost exploatate prin muncă, în diverse sectoare economice. Au
fost identificate victime exploatate prin obligarea la cerşetorie,
reprezentări pornografice sau prin obligarea la comiterea de furturi, însă
ponderea acestora a fost mult mai mică, comparativ cu primele două forme de
exploatare. În cazul a 14 persoane a existat tentativă de trafic de persoane, în
scopul exploatării de orice fel.
Exploatare
sexuală

Forme de exploatare
475
188
53

3

Exploatare Exploatare Obligarea Obligarea
sexuală
prin
la furturi
la
muncă
cerșetorie

14
Tentativă

Figura 8. Forme de exploatare în rândul victimelor identificate în 2014
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Inclusiv pornografie infantilă
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2. Cine sunt Traficanții de persoane
Așa cum am menționat la începutul acestei secțiuni a raportului național,
ANITP a reușit să radiografieze, pentru prima dată, cu mijloace ale cercetării
sociologice, condiția traficantului român. O serie de constatări de substanță,
validate de o metodologie relevantă a cercetării aplicate, cu privire la
mentalitățile și comportamentele infractorilor sunt puse în evidență de
rezultatele cercetării sociologice, prezentate în continuare.
23 traficanți
Până în prezent, foarte puține date colectate sistematic sau
intervievați
ad-hoc reușesc să contureze un profil al autorului infracțiunii de
45 traficanți
trafic de persoane. Cu concursul Administrației Naționale a
chestionați
Penitenciarelor o echipă de cercetare din cadrul ANITP a provocat
oportunitatea de a purta discuții cu ”actori” ai scenei traficului de
128
traficanți
persoane, autori ai infracțiunii care au primit o condamnare
analizați în
definitivă. Intervievarea unui număr semnificativ de persoane
73 de
condamnate definitiv pentru infracțiunea de trafic de persoane,
dosare
aflate în penitenciare, a completat efortul uriaș de consultare a
penale de
trafic de
unui număr considerabil de dosare finalizate cu condamnare.
persoane
Toate acestea au permis colectarea de date relevante cu
privire la caracteristicile demografice ale traficanților, viața socială
TOTAL:
și nivelul lor de dezvoltare, dar și motivația sau condițiile
196 de
determinante ale inițierii actelor infracționale.
traficanți
Justificarea implicării în acte de trafic de persoane,
de
persoane
recunoașterea într-o anumită măsură a actelor infracționale,
atribuirea vinovăției factorilor externi sau persoanelor cu care au
interacționat circumstanțial, au fost dialogate și surprinse pe
parcursul aplicării interviurilor. Mai departe, consultarea
36 de ani
documentelor aflate la instanțele românești, în paralel cu sprijinul
are
ofițerilor de probațiune și al personalului aflat în penitenciare, au
traficantul
permis colectarea datelor faptice ale infracțiunii comise de către
român
aceștia, a mecanismelor utilizate în recrutarea și exploatarea
Exploatare
prin muncă- victimelor și a resurselor și mijloacelor utilizate.
În această secțiune sunt surprinse principalele date sociotraficantul
are mai
demografice ale traficanților, rezultatele finale ale cercetării
mult de 36
derulate în mai multe state fiind disponibile pe site-ul proiectului
de ani
TRACE.5
5

www.trace-project.eu
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Rezultatele surprind trăsăturile și caracteristicile generale ale autorilor de
trafic de persoane care au făcut parte din populația investigată pe parcursul
acestei cercetări. Eșantionul total a cuprins indicatori colectați cu privire la 196 de
persoane condamnate definitiv pentru infracțiuni de trafic de persoane și minori,
dintre care 63 au fost contactați direct de către echipa de cercetare, fiind aplicate
interviuri și chestionare acestora, în timp ce pentru 128 de traficanți, informațiile
au fost colectate ca urmare a consultării unui număr de 73 de dosare penale.
Dacă
traficantul
are sub 36
de ani
atunci el se
va implica
în acte de
exploatare
sexuală sau
cerșetorie

Majoritatea
traficanților
au fost
bărbați

Femeile
traficanterelație sau
legătură de
rudenie cu
unul din
autori

2.1. Profilul traficantului
2.1.1. Vârsta

Media de vârstă a persoanelor care au fost condamnate
definitiv pentru infracțiunea de trafic de persoane este de 36 de
ani, o frecvență ridicată fiind observată la categoria de vârstă de
peste 36 de ani.
Cei mai tineri traficanți, cu vârsta cuprinsă între 16 și 35 de
ani, au avut activități infracționale de trafic de persoane în sfera
exploatării sexuale ori cea a obligării victimelor la cerșetorie, spre
deosebire de cei care au operat în sfera exploatării prin muncă,
care aveau vârste mai mari de 36 de ani. Cu toate acestea,
exploatarea sexuală rămâne principalul scop al traficului de
persoane, frecvența cea mai crescută a traficanților în funcție de
vârstă și arie infracțională situându-se în rândul celor de peste 36
de ani, cu activități în sfera exploatării sexuale, urmați de cei cu
vârstele cuprinse între 26-35 de ani, cu aceeași activitate
infracțională.

Figura 9. Distribuția traficanților pe grupe de vârstă
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2.1.2. Gen

Se constată că genul masculin este preponderent în rândul autorilor
infracțiunii de trafic de persoane sau minori, 80,5% dintre persoanele
documentate (interviuri sau dosare) cu ocazia cercetării fiind bărbați. Aceștia
sunt cei care coordonează, pun bazele acțiunii infracționale și susțin sau
monitorizează din toate punctele de vedere bunul mers al activității. Femeile, pe
de altă parte, apar de cele mai multe ori ca având o relație de concubinaj sau chiar
de căsătorie cu unul din autorii infracțiunii, ambii parteneri fiind condamnați în
același dosar. Femeile au, în cele mai multe cazuri, un rol de sprijinire a
partenerului, atât afectiv cât și direct, prin implicarea în susținerea activității
infracționale (cazarea victimelor, pregătirea activităților domestice, recrutarea de
noi victime). În același spectru, au fost identificate și femei care erau mame ale
unor autori sau aveau o altă relație de rudenie cu unii dintre autori. Un singur caz
a fost identificat, în care, autorul de gen feminin coordona activitățile de
prostituție ale victimelor, partenerul acesteia de viață, cu mulți ani mai tânăr
(aproximativ 20 de ani) fiind cel care își oferea ajutorul în toate activitățile
infracționale.
Nivel mediu
de educație.

Unul din
patru
traficanți are
studii
primare

Aproximativ
unul din
cinci
traficanți nu
are educație
68% dintre
traficanți au
o relație de
cuplu.

40% aveau
un loc de
muncă

Figura 10. Distribuția traficanților pe gen

2.1.3. Educație

Autorii infracțiunii de trafic de persoane și minori au un
nivel de educație mediu, cei mai mulți dintre aceștia având studii
13

gimnaziale sau primare. Ponderea celor fără educație este una ridicată, aproape
20% dintre aceștia nefiind vreodată școlarizați. Dintre cei chestionați sau
intervievați în penitenciare au fost identificați traficanți care urmau cursurile
școlii primare pentru prima oară în penitenciare, cu vârste de peste 40 de ani.

Figura 11. Distribuția traficanților pe forme de educație
2.1.3. Starea civilă

Paradoxal sau nu, 48% din traficanți sunt căsătoriți, în timp ce 21% trăiesc
cu un partener de viață. Restul traficanților s-au declarat ca fiind singuri,
divorțați, văduvi, în timp ce pentru o parte aceste informații nu au fost
disponibile.
2.1.4. Statutul profesional

Procentual, 40% dintre traficanți aveau un loc de muncă în momentul în
care au început activitatea infracțională. Nu putem evalua însă în ce măsură
aceștia și-au păstrat locul de muncă și pe parcursul comiterii faptelor
infracționale. Mai mult decât atât, a fost observată tendința de a auto-aprecia
diferite îndeletniciri, munca la negru sau fără forme legale ca fiind activități ce
pot fi încadrate la ”statut profesional” pe piața forței de muncă. Din acest
considerent, păstrăm o rezervă cu privire la adevărata dimensiune a celor care
aveau o ocupație legală cu forme de muncă contractuale și cu fondurile sociale
asigurate, care ar putea fi mult mai mică.
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Profesiile traficanților sunt diverse, de la agricultor, fermier, zugrav, șofer
transport marfă, taximetrist, bucătar, barman, instalator, vânzător, muzicant,
până la agent de pază, agent imobiliar sau chiar student sau persoane care se
ocupau cu prostituția (proxenet). În același timp, au existat și câțiva care
gestionau propriile afaceri (cluburi, restaurante) sau care administrau astfel de
localuri.

36% au
avut
antecedente
penale-în
special
pentru
infracțiuni
împotriva
patrimoniul
ui
Exploatarea
sexuală are
primul loc
în interesul
infracțional
al traficului

2.1.5. Antecedentele penale

Dintr-un total de 187 de traficanți condamnați definitiv,
pentru care a putut fi stabilit și un istoric al antecedentelor penale,
36,4% dintre aceștia au fost recidiviști, nefiind la prima
condamnare primită.
Dintre aceștia, cei mai mulți primiseră condamnări pentru
infracțiuni de proprietate (furturi, tâlhării, fraudă) urmați de cei cu
antecedente în sfera infracțiunilor împotriva integrității corporale
sau sănătății (viol și omor, loviri cauzatoare de moarte,
sechestrare) sau infracțiuni asociate încălcării regimului circulației
pe drumurile publice. Un singur traficant a avut o condamnare
anterioară tot pentru infracțiuni de trafic de persoane.
2.2. Perspectiva juridică a faptei

Pedepse
privative de
libertate au
primit 85%
dintre
traficanți

2.2.1. Specificul infracțional-forme de exploatare

Deși obiectivele inițiale ale cercetării urmăreau să atingă în
special informațiile cu privire la exploatarea prin cerșetorie,
orientarea și către alte forme de exploatare întâlnite în infracțiunea
de trafic de persoane a fost parcursul firesc al cercetării, datorită cazuisticii mai
bogate în alte forme de exploatare, în special cea sexuală. 76% din persoanele
supuse investigației au avut preocupări în sfera exploatării sexuale, iar câte 12%
au avut preocupări infracționale în sfera exploatării prin muncă, respectiv
cerșetorie.
2.2.2. Pedepse acordate traficanților

Dintr-un total de 184 de cazuri documentate, 157 (85,3%) execută sau au
executat pedepse privative de libertate. Dintre toți cei pentru care a putut fi
15

stabilit cuantumul pedepsei, cei mai mulți executau pedepse privative de
libertate, cu durata cuprinsă între 48-96 luni (între 4 și 8 ani).

Figura 12. Frecvența pedepselor acordate traficanților
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Exploatare
sexualăpedepse cu
închisoarea
mai mari
Pedepsele
apar mai
mari în
cazul
exploatării
prin
cerșetorie
decât în
cazul
exploatării
prin muncă
Dacă
traficanții
operează în
grupuri mai
mari de 2
persoane în
cazul
exploatării
prin muncă
atunci
pedepsele
sunt mai
mari

Figura 13. Frecvența pedepselor aplicate traficanților în funcție de formele de
exploatare

Cele mai mari pedepse acordate persoanelor condamnate,
din eșantionul de cercetare, au fost pentru infracțiuni de trafic de
minori pentru exploatare sexuală, urmate de cei care operaseră
în sfera exploatării prin muncă și cerșetorie. Distribuția celor
Legături de
incluși în eșantion pe forme de criminalitate, exploatare în trafic
rudenie sau
a fost următorul: 140 din traficanți au avut activități criminale în
prietenie
sfera exploatării sexuale, câte 22 în sfera activităților de
între autori
exploatare prin muncă, respectiv cerșetorie, iar pentru un număr
de 12 nu au putut fi colectate informații.
Încrucișarea pedepselor acordate cu formele de exploatare
a victimelor schimbă într-o anumită măsură, ierarhia pedepselor
acordate traficanților. Traficanții cu preocupări în sfera
exploatării sexuale primesc cele mai ridicate pedepse, fiind urmați de cei care
exploatează victime prin obligarea la cerșetorie, iar traficanții care primesc
17

pedepse mai scăzute sunt cei cu activitate infracțională în sfera exploatării prin
muncă. Mai mult decât atât, în cazul exploatării sexuale sau prin cerșetorie apar
frecvențe crescute ale traficanților care primesc pedepse mari și foarte mari
(între 4 și 8 ani sau chiar mai mari de 8 ani). Situația este diferită în cazul
exploatării prin muncă, unde frecvența crescută a pedepselor mari primite de
traficanți apare numai când infracțiunea este comisă de mai mult de 2 persoane.
2.3.Factori motivaționali și recunoașterea infracțiunii
Diferite teorii socio-economice pot fi considerate în încercarea de a explica
raționamentele, schemele economice și factorii care au determinat implicarea
indivizilor în acte infracționale de trafic de persoane. Astfel, lipsa resurselor
financiare și materiale și orientarea către satisfacerea lipsurilor pot explica
motivația traficanților din perspectivă economică. Mai departe, influența
mediului social, a unui mediu deviant și criminogen poate completa tabloul
motivațional al traficanților și al adoptării comportamentelor indivizilor prin
conturarea sau chiar interiorizarea de norme, valori și atitudini specifice
mediului. Atașamentul față de anumite persoane sau deprivarea afectivă sau
maternală sunt tot atâtea teorii psihologice care conturează motivația
infracțională.
2.3.1.Traficul - o afacere de familie sau grup organizat ?
Transmiterea
”meseriei”
din tată-n
fiu.

Bani
Profit uriaș
Statut
Faimă
Un loc de
muncă
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Deși pe parcursul cercetării nu au fost urmărite aspectele
legate de implicarea grupărilor de criminalitate organizată,
asocierea cu alte tipuri de infracționalitate, datele culese permit
prezentarea unor informații referitoare la numărul persoanelor
asociate în comiterea infracțiunilor. Astfel, în 42% din cazuri6,
autorii s-au asociat în comiterea faptelor în grupuri formate din 4
sau mai multe persoane, în timp ce 24% au operat în grupuri
formate din 3 persoane, alți 23% în grupuri de 2 persoane și alți
11% au comis infracțiunea în mod individual. Pe parcursul
interviurilor au fost persoane care au motivat inițierea sau
interesul față de această activitate infracțională pentru că și părinții
ori frații se ocupau de această infracțiune și astfel au ajuns și ei să
facă același lucru. În același timp, femeile sunt implicate în
comiterea infracțiunii prin natura relațiilor de rudenie/prietenie cu

Distribuție realizată pentru N=167 traficanți pentru care s-a putut stabili/au oferit numărul persoanelor implicate.
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autorii, devenind astfel o activitate ”lucrativă” derulată inițial de un cuplu, care își
poate extinde numărul asociaților/partenerilor de infracțiune, care de cele mai
multe ori fac parte din cercurile de prieteni sau din rudele celor doi.
Există o probabilitate de perpetuare a ”meseriei de traficanți” din generație
în generație dacă ținem cont de confesiunile sau mențiunile celor intervievați,
care au declarat că și-au dorit aceeași viață de lux pe care propriii părinți o aveau,
ca urmare a ”afacerilor” cu trafic. Acest aspect a fost menționat și în cadrul unui
interviu cu un avocat din România, care prezenta cazuri de trafic întâlnite, în care
copiii traficanților, încă de la vârste fragede, au început prin a-și ajuta părinții în
continuarea ”afacerii”, situație care i-a plasat în viitor în același spectru
criminogen specific familiei și care este foarte greu de neutralizat.
2.3.2. Motivație

Discuțiile purtate cu autorii infracțiunii de trafic au permis colectarea
opiniilor personale ale acestora și urmărirea factorilor care au stat la baza
deciziei lor de a se implica în trafic. Astfel, cei mai mulți dintre aceștia și-au
justificat alegerea din motive financiare7, lipsuri materiale și nevoia de bani8. Cu
toate acestea, alții au scos în evidență atașamentul sau altruismul pentru anumite
persoane (dorința de a-și ajuta o rudă sau un prieten, sau din „dragoste și
respect” pentru partenerul/partenera de viață9), nevoia de a fi apreciat sau de a
avea un statut în comunitate sau grupul de prieteni10. Mai departe sunt redate
pasaje preluate din interviuri sau chestionare cu traficanții:
”La cererile partenerului de viață, luam legătura telefonic cu anumite fete..11”,
”Pentru bani, pentru statut12”,
”A face bani13”,
”La un moment dat devine un stil de viață, ”pentru că este o afacere profitabilă, mai
ales când ai 10-15 fete14”
”O modalitate simplă de a face bani..; ....din curiozitate15”,

7

Q.41
Q.34
9
Q.44 traficant femeie
10
Q.26
11
Q.44 traficant femeie
12
Q.9 traficant bărbat
13
Q.41
14
Interviu nr.5.
15
Q.25
8
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”Lipsa de bani și teribilismul, voiam să fiu în centrul atenției, să mă afirm cu ceva
foarte tare16”,
”Pentru bani și pentru faptul că aveam o relație cu o femeie care practica
prostituția. La un moment dat am devenit consumator de droguri, fapt ce m-a
determinat să continui17”,
”Pentru bani, o fată afară (în Italia) poate face și 10000 Euro pe săptămână18”,
”Pentru bani, el fusese dat afară de la locul de muncă19”,
”O făceam pentru bani, nu prea îmi plăcea munca și apoi eram venit după 9 ani de
pușcărie, ar fi fost greu să mă angajez la aproape 50 de ani.... Era o alternativă la a
nu mai fura, pentru că toată viața am furat20”.

2.3.3. Atribuirea vinei
Nevinovat!

Vinovat
este
altcineva

Cei mai mulți dintre traficanți nu recunosc vinovăția
faptelor comise ori recunosc implicarea lor în anumite fapte,
având tendința de a minimaliza caracterul ilicit al faptelor și al
periculozității infracțiunii. Printre argumentele folosite, atitudinea
frecventă este cea de atribuire a vinei unor factori contextuali sau
unor persoane rău-intenționate în ceea ce îi privește: victimele
care au mințit în declarații, avocații care nu au fost în stare să le
probeze nevinovăția, polițiștii sau procurorii care au vrut doar să
finalizeze un dosar, prietenul care era proxenet etc.
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Secţiunea II
EVALUAREA ACȚIUNILOR ANTI-TRAFIC
Societatea românească va continua să mobilizeze orice efort financiar și
uman necesar pentru urmărirea și pedepsirea traficanților, precum și pentru
protecția și asistența victimelor traficului de persoane. Rezultatele evaluării
naționale a intervenției actorilor sociali sunt, de aceea, realizate și prezentate, în
această secțiune, în cele două registre, cel al intervenției autorităților de aplicare
a legii și cel al intervențiilor integrate a autorităților și organizațiilor responsabile
pentru asistența victimelor.

3. Investigarea, urmărirea penală și condamnarea infracțiunilor
de trafic de persoane.
3.1. Finalitatea procesului judiciar21
Relevantă pentru interesul public este, înainte de toate, eficiența
funcționării sistemului național de justiție, atunci când vine vorba de pedepsirea
traficanților. În ce privește activitatea instanțelor, datele statistice puse la
dispoziție de către CSM, privind situația persoanelor condamnate definitiv și a
pedepselor aplicate pentru infracțiunea de trafic de persoane și minori, arată că
au fost condamnate definitiv un total de 331 de persoane fizice. Din totalul
persoanelor fizice condamnate definitiv, 263 de persoane au fost de gen
masculin.
Printre pedepsele aplicate, cele cu închisoarea sunt cuprinse între 0-6 luni
și chiar mai mari de 15 ani. Au fost pronunțate condamnări pentru trei persoane
cu funcții publice, un bărbat și două femei, pentru infracțiunea de trafic de
persoane, însă detaliile cu privire la aceste cazuri nu au putut fi obținute în timpul
elaborării prezentului raport, pentru a fi analizate în profunzime. Este totuși
important să punctăm faptul că se înregistrează o evoluție pozitivă a capacității
de consemnare în registrul datelor statistice a noi tipuri de date ce vor permite în
viitor conturarea de noi perspective asupra caracteristicilor traficului de
persoane la nivel național.

21

Sursa: CSM, 2015.
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3.2. Urmărirea penală a traficanților - activitatea Parchetului22
În termeni statistici, activitatea de urmărire penală, vizibilă în cifre, în
tabelul următor, indică o dinamică relevantă pentru amploarea fenomenului
traficului de persoane.
Cazuri noi de trafic de persoane

Cazuri existente la începutul
anului
Cazuri deschise în cursul anului
Total cazuri soluţionate
Total cazuri soluţionate prin:
Trimitere în judecată
Neînceperea/scoaterea de sub
urmărire penală
Potrivit NCPP soluţiile sunt de:
Renunţare urmărire penală
Clasare

Total număr
dosare
instrumentate

Trafic Adulţi
Art. 210 NCP

Trafic Copii
Art. 211 NCP

973
875
787
787
187

624
472
452
452
65

349
403
335
335
122

4
596

3
384

1
212

excede

excede

din care:
Trafic Adulţi
Art.210 NCP

Trafic Copii
Art.211 NCP

Lipsa plângerii prealabile
Total
Date despre inculpaţi
Număr învinuiţi în cazurile
soluţionate
Total inculpaţi trimişi în
judecată
Lideri
Complici
Masculin
Feminin
Funcţionari publici
Recidivişti
Alte antecedente
Cetăţeni străini
Minori inculpaţi
Masculin
Feminin
Persoane care nu au fost trimise
22

534

183 + 1
persoana
juridică
excede
excede
142
41
0
29
28
7
4
excede
excede

411
122
0
54
79
9
12
-

Sursa: DIICOT, 2015.
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350

excede
excede
269
81
0
25
51
2
8
excede
excede

în judecată
(neînceperea/scoaterea de sub
urmărire penală).
Potrivit NCPP soluţiile sunt de:
Renunţare urmărire penală
Clasare

23
525

10
512

13
213

3.3. Activitatea de investigare a infracțiunilor de trafic de persoane
(Poliția Română)23
În anul 2014, la nivel național au fost derulate activități procedural investigative sub directa îndrumare a procurorilor de caz, într-un număr de 729
dosare penale nou înregistrate în anul 2014, privind 1438 făptuitori. Faţă
de aceştia s-au desfăşurat activităţi de cercetare penală sub aspectul săvârşirii
infracţiunilor de trafic de persoane, trafic de minori și grup infracțional organizat.
În cauzele instrumentate, traficarea persoanelor a avut loc prin mai multe
modalităţi de exploatare, respectiv un număr de 605 dosare penale priveau
exploatarea sexuală, 61 dosare vizau exploatarea prin muncă, 49 dosare
exploatarea prin obligarea la practicarea cerşetoriei, iar în 14 dosare au fost
constatate alte infracțiuni conexe traficului de persoane.
3.4. Cooperarea internațională în domeniul judiciar24
În ceea ce priveşte numărul de investigaţii şi/sau urmăriri penale
desfăşurate prin cooperare internaţională privind traficul de persoane, realizate
în cursul anului 2014, potrivit evidenţelor DIICOT, au fost solicitate 57 de cereri
de asistenţă internaţională, dintre care au fost soluţionate 39 de cereri. Au fost
transmise 64 de cereri autorităţilor judiciare din alte state, dintre care au fost
soluţionate 27 de cereri.
În ceea ce priveşte acordurile bilaterale sau multilaterale încheiate de
România cu privire la asistenţa juridică reciprocă, sunt de menționat acordurile
încheiate de către DIICOT cu autorităţile judiciare din Belgia, Turcia, Republica
Moldova, Italia şi Olanda. În urma încheierii acestor acorduri, colaborarea cu
aceste ţări a fost mai performantă în soluţionarea cererilor de asistenţă
internaţională cu celeritate, precum şi în obţinerea informaţiilor necesare, într-o
perioadă mai scurtă de timp.
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Sursa: DCCO, 2015.
Sursa: DIICOT, 2015.
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În cursul anului 2014 au fost formulate, de către Ministerul Justiţiei, patru
cereri de extrădare având ca obiect traficul de persoane sau traficul de minori,
trei dintre cereri vizând state din afara Europei. Au fost, de asemenea, aprobate și
cereri dintre cele formulate în cursul anului 201325.
Se află în curs de negociere sau finalizare a negocierilor mai multe tratate
în materia cooperării judiciare internaționale în materie penală, cu state din afara
Europei, care vor avea aplicabilitate inclusiv în cauzele privind traficul de
persoane26.
3.5. Cooperarea internațională în domeniul polițienesc27
Cooperarea poliţienească cu partenerii din țările de destinație a traficului
de persoane a avut o greutate semnificativă, în majoritatea cauzelor penale
instrumentate, în domeniul combaterii traficului de persoane, având în vedere
diversitatea canalelor de comunicare28. În anul 2014, structurile polițienești de
combatere a traficului de persoane au înregistrat 110 comisii rogatorii, solicitate
de autorităţile străine şi 90 comisii rogatorii solicitate autorităţilor străine.
Acest tablou numeric - care, probabil nu va satisface interesul celor ce
urmăresc latura senzațională a muncii structurilor de aplicare a legii, a căror
activitate impune un anume nivel al confidențialității, inaccesibil publicului larg credem că ar trebui apreciat și prin prisma efortului și angajamentului uman, dar
și prin acela al resurselor, în special financiare, alocate. În absența unor pârghii
de măsurare a nivelului acestor angajamente, percepția este că se situează la un
nivel ridicat și conform profesioniștilor din aceste zone relevă un randament
pozitiv din perspectiva eficienței, raportată la resurse.

Sursa: Ministerul Justiției, 2015.
Sursa: Ministerul Justiției, 2015.
27
Sursa: DCCO, 2015.
28
În perioada de referință au fost derulate activități investigativ - procedurale în 729 dosare penale privind săvârșirea
infracțiunii de trafic de persoane și trafic de minori, în țară cât și în afara țării. Dintre acestea, într-un număr de 136 de
cauze penale s-au efectuat activități de cooperare internațională operativă cu forțele de aplicare a legii din statele de
destinație, desfășurate în principal sub forma cererilor de asistenţă, prin intermediul structurilor specializate din cadrul
I.G.P.R. (Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională) şi prin intermediul comisiilor rogatorii.
25
26
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4. Monitorizarea, evaluarea, asistența și suportul acordat
victimelor traficului de persoane.
4.1.

Sistemul național de asistență a victimelor traficului de
persoane

Reglementat de lege și ajustat de-a lungul anilor, sistemul național de
asistență a victimelor va face, în anul 2015, obiectul unei analize sistemice29,
având ca finalitate punerea în evidență a punctelor tari și a celor slabe, atât în
ceea ce privește dimensiunea organizatorică, dar cu deosebire capacitatea de
răspuns la nevoile de reintegrare a victimelor în viața socială.
Descrierile din anii anteriori cu privire la tipologia serviciilor oferite
victimelor traficului de persoane, prin serviciile guvernamentale şi cele ale ONG,
rămân valabile şi pentru întreg contextul anului 2014.
Serviciile de protecţie şi asistenţă a victimelor au funcţionat într-o măsură
mulţumitoare, asigurând accesul voluntar şi informat al fiecărei persoane
vătămate la formele şi serviciile de acompaniere/asistenţă şi reabilitare
prevăzute de legislaţia română. Funcţionarea acestui sistem a fost posibilă prin
cooperarea voluntară de anvergură, aproape zilnică, între autorităţile implicate şi
organizaţii ale societăţii civile, mobilizând, dincolo de resursele financiare
guvernamentale şi neguvernamentale limitate, experienţa profesioniştilor şi
efortul personal al acestora în gestionarea unei varietăţi de situaţii dificile
(repatrierea unui număr semnificativ de victime ale traficului de persoane în zile
nelucrătoare, în timpul nopţii, situaţii critice, cu caracter de urgenţă, privind
condiţia psihologică sau medicală a unora dintre victime).
Serviciile de protecţie şi asistenţă au fost oferite victimelor traficului de
persoane (VT) fie în centrele guvernamentale/publice de asistenţă şi protecţie a
VT, fie în centrele sau adăposturile organizaţiilor neguvernamentale. Fie că a fost
oferită de către sistemul public ori de către societatea civilă, asistenţa victimelor
traficului de persoane a urmărit asigurarea standardelor de viaţă capabile să
asigure subzistenţa, prin măsuri cum sunt: adăpost sigur, asistenţă materială şi
psihologică, acces la tratament medical de urgenţă, accesul copiilor la educaţie,
consiliere şi informare cu privire la drepturile legale şi la serviciile de care pot
beneficia, asistenţă juridică, în relaţia cu sistemul de justiţie.

29

Demers al ANITP, cu contribuția actorilor statali si a societății civile.
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Asistenţa multidisciplinară oferită victimelor a urmat reguli universale.
Reconectarea cu viaţa cotidiană, odată cu reintegrarea în viaţa socială,
dezvoltarea şi reconstruirea relaţiilor sociale cu persoane şi grupuri de referinţă
pentru victimă, au fost acţiuni şi procese consumatoare de timp. Suportul pentru
reintegrare educaţională a fost oferit, alături de cel pentru integrare
ocupaţională. O varietate de factori au influenţat rezilienţele individuale ale
victimelor şi abilităţile lor de readaptare funcţională la realitatea mediului în care
trăiesc (severitatea şi întinderea temporală a traumei, calitatea suportului social
primit etc.).
Tipologia serviciilor de care au beneficiat, în anul 2014, acele victime
identificate care au acceptat calitatea de beneficiari, în afara oricăror condiționări
venite din partea furnizorilor acestor servicii, se regăsește în tabelul următor:

Asistență oferită victimelor traficului de persoane, identificate în anul 2014
Distribuție vârstă și gen

Recuperare și integrare socială

Total
victime

Victime care au beneficiat de asistență

380

174

32

117

57

Asistență oferită de instituții publice (total)

286

148

32

70

36

Asistență oferită de ONG (total)

72

20

0

33

19

22

6

0

14

2

308

154

32

84

38

Cazare

83

65

5

13

0

Asistență oferită în centre

5

3

0

2

0

Alte tipuri de centre rezidențiale

79

62

5

12

0

Asistență medicală

125

67

3

52

3

Consiliere psihologică

216

144

27

44

1

Asistență financiară

40

26

0

14

0

Asistență materială (îmbrăcăminte,
medicamente, etc.)

72

54

0

18

0

Asistență juridică

32

18

0

11

3

Asistență în parteneriat public-privat
(total)
Asistența oferită victimelor în sistem
public pe categorii de servicii și
prestații30

30

22 de victime au fost asistate atât în regim public cât și privat
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Minori
Fete Băieți

Adulți
Femei
Bărbați

Asistență oferită victimelor traficului de persoane, identificate în anul 2014
Distribuție vârstă și gen

Recuperare și integrare socială

Total
victime

Reintegrare școlară

32

28

0

4

0

Consiliere profesională

67

4

0

31

32

Recalificare profesională

13

2

0

6

5

Reintegrare profesională

13

1

0

6

6

Asistența oferită victimelor în sistem
privat pe tipuri de servicii și prestații31

94

26

0

47

21

Cazare

39

8

0

29

2

Asistență oferită în centre

28

8

0

20

0

Alte tipuri de centre rezidențiale

11

0

0

9

2

Asistență medicală

44

12

0

29

3

Consiliere psihologică

62

19

0

39

4

Asistență financiară

36

4

0

32

0

Asistență materială (îmbrăcăminte,
medicamente, etc.)

53

17

0

34

2

Asistență juridică

16

5

0

9

2

Reintegrare școlară

2

2

0

0

0

Consiliere profesională

43

3

0

23

17

Recalificare profesională

2

0

0

2

0

Reintegrare profesională

3

1

0

2

0

Minori
Fete Băieți

Adulți
Femei
Bărbați

Tabel 3 Asistența victimelor traficului de persoane identificate în 2014

4.2. Compensarea financiară a victimelor traficului de persoane
Prin Legea nr. 211/2004 sunt reglementate unele măsuri pentru
asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor, printre care şi compensarea
victimelor traficului de persoane. Prin acelaşi act normativ se statuează obligaţia
organelor judiciare de a încunoştinţa victimele infracţiunilor cu privire la
31

22 de victime au fost asistate atât în regim public cât și privat
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drepturile acestora. De asemenea, având în vedere reglementările din cadrul
titlului I, capitolul II din noul CPP, persoana vătămată poate solicita exercitarea
acţiunii civile în cadrul procesului penal şi are ca obiect repararea prejudiciului
material sau moral produs prin săvârşirea infracţiunii.
Conform datelor primite de la Ministerul Justiției, în 2014 au solicitat
compensaţii financiare, conform prevederilor Legii nr. 211/2004, 3 victime ale
traficului de persoane, toate cele 3 fiind compensate cu suma totală de 75.711
lei32.
4.3. Perspective
În contextul eforturilor guvernamentale pentru susținerea activității acelor
organizații neguvernamentale care oferă servicii de asistență victimelor traficului
de persoane, în luna iulie 2014, Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea
de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane (POSDRU), a supus consultării publice documentele necesare pentru
lansarea unui apel de proiecte prin care să fie prevenită şi combătută violenţa în
familie şi traficul de persoane.
“Acest apel de proiecte va fi un nou exemplu că fondurile europene alocate
României prin POSDRU pot fi folosite spre binele întregii societăţi, cu impact
semnificativ pentru îmbunătăţirea vieţii românilor. Prevenirea și combaterea
violenței în familie este o prioritate în promovarea modelelor relaționale bazate pe
egalitatea de gen. La fel, societatea românească are nevoie de soluţii şi mecanisme
eficiente pentru a combate traficul de persoane”, a declarat ministrul Fondurilor
Europene, Eugen Teodorovici33.
În cadrul cererii de propuneri de proiecte, primul grup ţintă eligibil a fost
cel al victimelor traficului de persoane. O lună mai târziu, Ministerul Fondurilor
Europene, prin Autoritatea de Management pentru POSDRU, primise 436 cereri
de finanțare, cu o valoare totală a asistenței financiare nerambursabile solicitate
de peste 2,3 miliarde de lei, în cadrul cererii de proiecte nr. 168 “Dezvoltarea
economiei sociale”. Propunerile de proiecte au putut fi depuse în perioada 28 iulie
- 11 august a.c. Alocarea financiară orientativă pentru această cerere de
propuneri de proiecte este de peste 877,6 milioane de lei (echivalentul în lei a
200 milioane euro).
Organizațiile neguvernamentale se numără printre solicitanții eligibili.
Sursa: Ministerul Justiției, 2015.
http://www.fonduri-ue.ro/comunicare/stiri/2636-prevenirea-si-combaterea-violentei-in-familie-si-a-traficului-depersoane
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În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte se încurajează înfiinţarea de noi
grupuri și parteneriate funcţionale în economie între cooperative, asociaţii de
întrajutorare, fundaţii și asociaţii, întreprinderi, agenţii care vor înfiinţa structuri
ale economiei sociale ce vor oferi noi servicii și noi oportunităţi persoanelor cu
dificultăţi în integrarea sau reintegrarea pe piaţa muncii în special din zonele
rurale, vor facilita accesul la noi servicii sociale, de sănătate, educaţie şi vor
contribui la valorificarea forţei de muncă în special din zonele rurale prin
creşterea oportunităţilor de ocupare pentru persoanele de etnie romă, pentru
persoanele cu dizabilităţi sau pentru alte grupuri vulnerabile expuse riscului de
excluziune socială.
Lupta împotriva traficului de persoane nu este posibilă fără mobilizarea
resurselor financiare și umane, într-o măsură susceptibilă să ofere autorităților și
organizațiilor relevante suficiente mecanisme și instrumente pentru o abordare
structurată, multianuală, atât a activităților de combatere și prevenire a
victimizării, cât și a programelor destinate protecției și asistenței victimelor
traficului de persoane.

4.4.

Programul de coordonare a participării victimelor în procesul
penal – 2014

Uniunea Europeană declară caracterul de prioritate al acțiunilor de
prevenire și combatere a traficului de persoane. Abordarea UE recunoaște
caracterul marcat de gen al traficului de persoane, aduce în prim plan victima și
drepturile omului și recunoaște nevoia unui regim bazat pe principiul interesului
superior al copilului, subliniind nevoia acțiunilor unitare, coordonate și
multidisciplinare, între statele membre.
Oferirea de informații coerente victimelor traficului de persoane, cu privire
la drepturile lor, este esențială. Aceste drepturi acoperă o gamă vastă, de la
acordarea de ajutor și asistență medicală (de urgență) la drepturi din sfera
relațiilor de muncă, dreptul de a avea acces la justiție, dreptul la un avocat și la
posibilitățile de a cere despăgubiri. În acest context, pentru aplicarea legislației
europene și în spiritul onorării obligațiilor ce revin României ca stat membru,
ANITP a continuat implementarea și în anul 2014 a Programului de Coordonare a
victimelor în procesul penal. În acest program, ANITP este partener cu Poliția
Română, Poliția de Frontieră Română, Jandarmeria Română, DIICOT și Direcția
Probațiune.
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Programul a fost creat pentru facilitarea accesului victimelor la justiție,
asigurarea respectării drepturilor victimelor și creșterea numărului de victime
care aleg să fie părți în procesul penal.
4.4.1. Obstacole și riscuri identificate în desfășurarea Programului de
Coordonare a VT

Autorităţile judiciare au făcut progrese notabile în efortul continuu de a da
consistenţă obligaţiei umanitare şi legale, lipsită de echivoc, de a trata victimele
traficului de persoane în acord cu principiile şi drepturile fundamentale enunţate
în normele existente. Efortul instituțiilor implicate în punerea în practică a
Programului de Coordonare se lovește uneori de obstacole sau este pus în pericol
de unele riscuri identificate de specialiștii implicați în implementarea
programului. Primul obstacol identificat, generat de faptul că majoritatea
victimelor au un nivel mediu de educație și nu au o experiență de viață bogată
(majoritatea victimelor au vârsta între 18 și 25 de ani) este lipsa cunoștințelor
juridice, a informaţiilor cu privire la procedurile judiciare şi administrative
aplicabile, motiv pentru care pot manifesta reticenţă în momentul identificării lor
de către organele de urmărire penală.
Un alt obstacol este determinat de condiția psihică a victimelor, marcată de
traumele suferite în perioada de trafic și exploatare. Alt impediment este nivelul
scăzut al încrederii victimelor în autoritățile judiciare, fapt cauzat de abuzurile
suferite, dar și de nivelul general scăzut de încredere al populației, în autoritățile
de aplicare a legii.
În colaborare cu organele judiciare, victimele traficului de persoane pot
întâmpina o serie de obstacole interne, cum ar fi:
- temerea de a nu fi subiect al anchetei penale, în care prezenţa ei
echivalează cu recunoaşterea faptului că a locuit şi a lucrat ilegal în ţara de
destinaţie;
- temerea de corupţia autorităților;
- ameninţarea victimei cu răzbunarea din partea traficantului;
- traumatizarea şi ruşinea victimei, cauzate de lucrul sau serviciile pe care
trebuia să le presteze, nedorind ca rudele sau cunoştinţele sale să afle prin
ce a trecut;
- temerea victimei că plângerea sa nu va avea efectul scontat;
- lipsa informaţiilor cu privire la procedurile judiciare şi administrative
aplicabile.
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4.4.2. Martorul amenințat și martorul vulnerabil. Extensia statutului asupra
părții civile și persoanei vătămate.

Începând cu luna februarie 2014 a intrat în vigoare Legea nr. 135/2010 –
Noul Cod de Procedură Penală al României (NCpp). NCpp cuprinde, cu caracter de
noutate, dispoziţii cu privire la protecţia martorilor ameninţaţi sau vulnerabili.
În cazul în care există o suspiciune rezonabilă că viaţa, integritatea corporală,
libertatea, bunurile sau activitatea profesională a martorului ori a unui membru
de familie al acestuia ar putea fi pusă în pericol, ca urmare a datelor pe care le
furnizează organelor judiciare sau a declaraţiilor sale, organul judiciar competent
acordă acestuia statutul de martor ameninţat şi dispune una ori mai multe dintre
măsurile de protecţie prevăzute de lege34. Măsurile de protecţie pot fi aplicate şi
martorului considerat vulnerabil. Conform articolului 130 din cod, procurorul
sau, după caz, instanţa poate decide acordarea statutului de martor vulnerabil
următoarelor categorii de persoane: a) martorului care a suferit o traumă ca
urmare a săvârşirii infracţiunii ori ca urmare a comportamentului ulterior al
suspectului sau inculpatului; b) martorului minor. Măsurile de protecţie concrete
pe care le poate dispune procurorul în faza de urmărire penală faţă de martorul
ameninţat sau martorul vulnerabil sunt următoarele: a) supravegherea şi paza
locuinţei martorului sau asigurarea unei locuinţe temporare; b) însoţirea şi
asigurarea protecţiei martorului sau a membrilor de familie ai acestuia în cursul
deplasărilor; c) protecţia datelor de identitate, prin acordarea unui pseudonim cu
care martorul va semna declaraţia sa; d) audierea martorului fără ca acesta să fie
prezent, prin intermediul mijloacelor audio-video de transmitere, cu vocea şi
imaginea distorsionate, atunci când celelalte măsuri nu sunt suficiente.
4.4.3. Analiza cantitativă a activităţii de coordonare a victimelor în procesul
penal, în anul 2014

Interpretarea datelor culese în baza unor indicatori selectați, privind
victimele traficate în anul 2014, care au acceptat coordonarea în procesul penal,
este reprezentată de analiza cantitativă a caracteristicilor populației de victime,
dar și de analiza gradului de participare a victimelor în procesele penale.
Abordarea multidisciplinară și cooperarea interinstituțională și-au păstrat
și în anul 2014 caracterul de operativitate, deși au existat cazuri în care organele
de urmărire penală nu au beneficiat de expertiza și de experiența specialiștilor
34

Conform articolului 125 din NCpp.
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din structurile teritoriale ale ANITP în coordonarea victimelor, în timpul
urmăririi penale, prezența acestora la activitățile în care au fost implicate
victimele fiind refuzată.
Prezentăm în continuare o imagine de ansamblu a demersurilor de
coordonare și suport a victimelor traficului de persoane în procesele penale.
Dintre cele 757 de victime ale traficului de persoane identificate în anul
2014, 15 nu au decis dacă se constituie părți în proces și 9 nu au dorit să se
implice în procesul penal.
Evoluţia ponderii victimelor care nu participă la procesul penal
10,90%
6,60%
4,10%

3,20%
1,72%

2009

2010

2011

2012

1,00%

2013

2014

Figura 14 Ponderea longitudinală din totalul victimelor identificate anual a victimelor care nu participă
în procesele penale

Din totalul de 757 de victime identificate în cursul anului 2014, 525 au
solicitat coordonarea participării lor în procesul penal - aproximativ 70% din
totalul victimelor.
Victime incluse în programul de coordonare în procesul penal
în 2014
757
525

Victime identificate
victime in programul de
coordonare

Figura 15 Victimele incluse în Program din totalul victimelor identificate în 2014
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În anul 2014 a continuat coordonarea participării în procesul penal a unui
număr de 569 de victime, acestea fiind identificate şi incluse în program în anii
anteriori. Din totalul victimelor care colaborează cu instituţiile de aplicare a legii,
situaţia participării acestora în Programul de coordonare a victimelor în cadrul
procesului penal este următoarea:
Un număr de 1094 victime acceptă acest tip de asistenţă (dintre care 525
identificate în anul 2014), după cum urmează:
 455 de victime au beneficiat de transport, 324 de victime
identificate în 2014;
 940 victime au beneficiat de sprijin prin informare şi consiliere
socială, 483 identificate în 2014;
 836 victime au beneficiat de asistenţă juridică, 426 fiind dintre
cele identificate în anul 2014;
 Unui număr de 347 dintre victime li s-a asigurat protecţia fizică,
cu sprijinul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate,
Jandarmeriei Române sau Direcţiei de Ordine Publică, 257 fiind
identificate în 2014.
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Figura 16 Servicii acordate victimelor incluse în Program

În continuare, prezentarea se referă la distribuţia victimelor pe gen. Din
totalul populaţiei de victime coordonate, 417 sunt de gen feminin şi 108 sunt
de gen masculin. Se poate observa că procentul de victime femei care acceptă
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participarea în programul de coordonare în procesul penal este comparabil cu cel
din total, fapt explicabil având în vedere contextul vulnerabilităţii mărite a
femeilor la trafic.
563
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gen feminin
108

victime identificate

victime coordonate

Figura 17 Distribuția pe gen a victimelor incluse în Program

Analiza făcută pe criteriul apartenenţei la gen și vârstă arată faptul că, din
totalul celor 525 de victime identificate şi coordonate în procesul penal în
2014, 214 au fost minori, adică 40,7% din total, dintre care 12 de sex masculin
şi 202 de sex feminin. În privinţa adulților, ponderea victimelor de gen masculin
este de 18,3%, spre deosebire de 41%, procent înregistrat în cazul victimelor
majore de gen feminin.
Identificate 2014

Identificate şi coordonate în 2014
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280
215

202

184
96

10
Bărbaţi

Femei

Băieţi

12
Fete

Figura 18 Distribuția pe gen și vârstă a victimelor incluse în Program-comparație cu aceeași distribuție
în populația victimelor identificate

După cum se poate vedea în graficul de mai jos, există diferenţe între
proporţia victimelor identificate şi a celor coordonate, proporţia celor
34

coordonate de gen feminin este mai crescută, lucru care denotă că autoritățile de
resort au reușit în anul 2014 să determine mai ușor interesul victimelor din
această categorie.
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Figura 19 Distribuția ponderată pe gen și vârstă a victimelor incluse în Program-comparație cu aceeași
distribuție în populația victimelor identificate

O sumară reprezentare a principalelor judeţe în care victimele identificate
în 2014 au fost coordonate în procesul penal prezintă Dolj (47), Brașov (39),
Bihor (35), Covasna (32), Bacău (32), Argeș (32), Galați (29), Suceava (27), Iași
(26), Constanța (26) și Olt (22) pe primele locuri, din punct de vedere cantitativ.
Studiile de caz prezentate în continuare ilustrează câteva dintre problemele
care apar în parcursul coordonării participării victimelor în procesele penale.
M. A.
Reprezentanţii CR (ANITP) Bucureşti au participat la termenul de judecată
stabilit de Tribunalul Municipiului Bucureşti, privind pe M. A., parte vătămată întrun dosar penal având ca obiect infracţiunea de trafic de persoane.
Reprezentanţii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate (IGPR) au
informat CR cu privire la prezenţa la tribunal a membrilor grupării infracţionale,
persoane deosebit de periculoase, sporind riscurile şi implicând luarea unor măsuri
de securitate speciale. Reprezentanţii CR au solicitat sprijinul Inspectoratului
General al Jandarmeriei Române, pentru a asigura protecţia victimei la instanţă şi
transportul dus-întors de la domiciliul acesteia la Tribunalul Municipiului
Bucureşti. Starea de pericol deosebit s-a manifestat prin faptul că în spaţiul public
din incinta tribunalului erau prezente aproximativ 50 de persoane din anturajul
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celor arestaţi în dosarul respectiv, persoane foarte violente în limbaj, care
amenințau victimele ce urmau să depună mărturie, creând o atmosferă de teamă şi
insecuritate.
Pe întreg parcursul prezenţei victimei la tribunal şi în timpul şedinţei de
judecată în cadrul căreia a avut loc şi audierea victimei, a fost asigurat confortul
psihic şi starea de securitate a victimei, care a depus mărturie în faţa instanţei şi a
reuşit să relateze cu lux de amănunte povestea ei de trafic. Prin activităţile echipei
de jandarmi care a supravegheat în permanenţă zona respectivă s-a reuşit evitarea
unui conflict direct între rudele arestaţilor şi victime. Cazul M. A. rămas în atenţia
CR Bucureşti, având în vedere faptul că a beneficiat de serviciile de cazare şi
asistenţă socială, oferite prin intermediul a două organizații neguvernamentale.
M.V.
CR Galați a fost solicitat să acorde sprijin de specialitate cu ocazia citării
minorei M.V. (09.12.2014) pentru a se prezenta în instanță, în vederea audierii în
calitate de martor, în cadrul unui dosar penal având ca obiect infracțiunea de trafic
de minori. În acest context, reprezentanții C.R. Galați au solicitat sprijin
Inspectoratului Județean de Jandarmi, pentru asigurarea protecției fizice a minorei,
aceasta fiind însoțită în ziua procesului de către un reprezentant al DGASPC unde
acesta se afla în plasament.
Minora a încercat să părăsească sediul instanței, fără acordul însoțitorilor,
motivând acest lucru cu frica de reacția traficanților și a rudelor acestora, care o
învinovățesc pentru situația în care se află. La momentul audierii, reprezentanții
C.R. Galați au considerat oportună solicitarea statutului de martor vulnerabil și
punerea în aplicare a măsurilor de protecție prevăzute de lege pentru victima
minoră.
Este oportun să menționăm aici dificultățile apărute în cadrul programului
de coordonare a victimelor traficului de persoane:
1)
statutul de martor al victimei traficului, în defavoarea calității de persoană
vătămată, care nu-i oferă aceleași drepturi, printre care subliniem dreptul de a fi
reprezentat de un avocat care să-i apere interesul, victima-martor fiind expusă
atacurilor avocaților traficanților, care încearcă discreditarea acesteia și implicit
demontarea depozițiilor;
2)
în situația victimelor care s-au constituit ca parte în procesul penal, lipsa
prezenței avocatului din oficiu la termenele de judecată demoralizează victima și
provoacă neîncredere în șanse egale în apărarea intereselor proprii, în fața unor
avocați aleși ai infractorilor. De cele mai multe ori, avocatul din oficiu este
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substituit de un alt avocat, care nu cunoaște detaliile cazului și situația de
ansamblu a dosarului;
3)
reprezentantul DGASPC nu poate să lucreze în afara orelor de program,
transferând victima catre un alt reprezentant din cadrul DGASPC. Este o situație
care pune victima în situația de a experimenta o altă traumă psihologică.
4)
termenele de judecată/ durata exagerată a procesului de judecată (sunt
frecvent motive de descurajare și diminuare a interesului victimelor de a-și urmări
pretențiile) determină victima să renunțe la pretențiile sale.
4.5. Repatrierea victimelor traficului de persoane
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.
Întoarcerea voluntară a victimelor traficului de persoane în țară a fost și în
2014 un demers complex, care a inclus, de la caz la caz, oferirea unui adăpost,
asistenţă medicală, consiliere psihologică, ajutor social, consiliere juridică şi alte
servicii.
Procedura stabilită pentru numeroasele cazuri de repatriere arată că
victimele repatriate prin intermediul ANITP sunt preluate de la aeroport sau din
autogări, de către specialişti ai Agenției, sunt informate cu privire la serviciile de
asistenţă de care pot beneficia şi le sunt evaluate nevoile urgente. În primă
instanţă le este oferită opțiunea cazării într-un adăpost pe termen scurt, într-un
mediu în care se pot simţi în siguranţă. După repatriere, asistenţa se axează pe
nevoile de integrare a victimei, cu alcătuirea unui plan individual de reintegrare,
creat pe specificul fiecărui caz.
În cazul minorilor, victime ale traficului de persoane, DGASPC este
responsabilă pentru preluarea acestora de la aeroport, cu sprijinul ANITP, în
situaţia în care riscul de caz o impune. Copiii pot fi preluați direct de către părinți,
în situația în care nu sunt decăzuți din drepturi, printr-o hotărâre judecătorească.
În cazul în care acceptă voluntar să fie incluse într-un program de asistenţă
pe termen scurt, mediu sau lung, victimele sunt trimise, de către reprezentanţii
centrului regional al ANITP de pe raza de domiciliu, către o instituţie de stat sau
ONG care le oferă adăpost, consiliere, reintegrare familială şi şcolară, dezvoltarea
unor capacităţi ocupaţionale şi alte servicii. O atenţie deosebită este avută în
vedere pentru prevenirea retraficării sau pentru a preveni alte situaţii abuzive,
toate cazurile rămânând în monitorizarea centrelor ANITP.
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În termeni statistici, 42 de victime au fost repatriate în anul 2014, cu sprijinul
ANITP. Dintre acestea, 34 au fost exploatate în scop sexual, 7 pentru muncă, iar
una pentru practicarea cerşetoriei. Din totalul celor 42 de victime, 17 au fost
repatriate prin participarea directă a specialiștilor ANITP, restul fiind repatriate
prin intemediul OIM, ONG-uri, autorități de protecție a drepturilor copilului sau
fiind așteptate de familia de proveniență, ANITP oferind suport informațional sau
de altă natură în acest proces.
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5. Evaluarea implementării acțiunilor de prevenire a traficului
de persoane
5.1. Parteneriatul interinstituțional
Concepția strategică națională, în domeniul prevenirii traficului de
persoane, s-a înscris în abordarea generală la nivel european, precum și în logica
Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2012–
2016, având drept scop sprijinirea unui răspuns unitar, în vederea prevenirii şi
informării populaţiei. ANITP a urmat o politică de atragere de noi parteneri, atât
din sectorul public cât şi din cel privat, politică bazată pe doi piloni principali:
dinamizarea activităţilor de prevenire şi a participării societăţii civile la derularea
acestora şi optimizarea şi extinderea procesului de cooperare interinstituţională
şi internaţională, pentru susţinerea implementării SNITP.
Activitatea de prevenire a traficului a urmărit, în primul rând, acoperirea
unui spectru larg atât din punctul de vedere al formelor de manifestare a acestui
fenomen (exploatare sexuală, exploatare prin muncă, obligarea la cerşetorie), cât
şi din cel al persoanelor vulnerabile, elementul de unitate şi de coerenţă fiind
reprezentat de concentrarea mesajului pe riscurile asociate traficului de
persoane. În acest sens, campaniile de prevenire au vizat, în primul rând, o
interacţiune directă cu grupurile ţintă, prin punerea la dispoziţia populaţiei a
informaţiilor necesare evitării situaţiilor periculoase, precum şi a unor
recomandări utile pentru cazurile când traficul şi exploatarea au avut deja loc.
Campaniile de prevenire, iniţiate şi implementate în cadrul
parteneriatelor naţionale şi internaţionale, au fost adaptate, ca și în anul
anterior, atât specificului local şi regional al traficului, cât şi al diverselor tipuri de
exploatare, ţinând cont, în permanenţă de particularităţile grupurilor ţintă,
destinatare ale mesajului anti-trafic. ANITP a obținut, alături de partenerii săi,
locul al III-lea în cadrul competiției Premiul European de Prevenire a Criminalității
(European Union Crime Prevention Award), acordat de către Rețeaua Europeană
de Prevenire a Criminalității (EUCPN). The NO Project a fost astfel recunoscut
drept cel mai bun proiect de parteneriat din Europa. Merită menţionat faptul că
este pentru prima dată în istoria decernării acestui premiu, din anul 2001, când
România obţine o astfel de clasare.
Detalii privind campaniile de prevenire sunt furnizate în anexă. Aceasta
cuprinde doar datele ANITP, în absența unor informații cu privire la inițiative ale
societății civile sau ale altor instituții.
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Cooperarea interinstituțională a reprezentat și în acest an principala
modalitate de implementare a inițiativelor în domeniul prevenirii traficului de
persoane. Pe parcursul anului, această cooperare s-a concretizat atât în derularea
unor proiecte și campanii comune, cât și în participarea la diverse evenimente și
activități (întâlniri, programe de formare, seminarii).
Prin intermediul Liniei TELVERDE35 antitrafic, din cadrul ANITP, sunt
oferite apelanţilor informaţii cu caracter preventiv36, în scopul reducerii gradului
de vulnerabilitate și sunt desfăşurate activităţi specifice mecanismului de
identificare şi referire a victimelor traficului de persoane, către sistemul de
asistenţă şi protecţie a acestora. În perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2014 au
fost înregistrate 1.127 apeluri 37, cu o medie lunară de 94 de apeluri.

Figura 20 Distribuția cantitativă a apelurilor efectuate în 2014 pe luni calendaristice

Campaniile de prevenire şi alte activităţi parteneriale au fost susţinute prin
comunicate, conferinţe de presă, interviuri, emisiuni, postare de materiale pe
website și pe reţelele de socializare.
Constituie punctul de preluare, înregistrare, verificare, repartizare către alte servicii ale Agenţiei, sau referire către alte servicii
comunitare (poliţie, direcţii de asistenţă socială şi protecţie a copilului, organizaţii internaţionale, organizaţii non-guvernamentale etc.),
a tuturor solicitărilor venite din partea oricărui tip de sursă, fie ea persoană fizică sau juridică
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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.).
37 Numărul apelurilor înregistrate în perioada analizată oscilează între 25 (cel mai mic număr de apeluri primite/lună, în luna august) şi
247 (cel mai mare număr de apeluri primite/lună, în luna octombrie), cu o medie de 94 de apeluri primite/lună.
36
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5.2. Rolul mass-media
Anul 2014 a reprezentat, din perspectiva comunicării publice, etapa de
dezvoltare calitativă şi cantitativă a vizibilităţii instituţionale şi a mesajului
antitrafic, reflectată prin dobândirea notorietăţii publice a mesajelor de
prevenire, utilizând deopotrivă mijloacele de comunicare clasică şi online.
Derulată într-un spaţiu mediatic tensionat, marcat de evenimente politice majore,
activitatea de relaţii publice a A.N.I.T.P a reuşit să pătrundă în spaţiul mediatic cu
un mesaj coerent de informare obiectivă asupra dimensiunilor traficului de
persoane şi de prevenire a acestui fenomen. Din punctul de vedere al
managementului comunicării, s-a urmărit identificarea principalelor mesaje
comunicaţionale, stabilirea celor mai adecvate canale de comunicare, în funcţie
de mesajul comunicat şi asigurarea unui grad ridicat de transparenţă în raport cu
mass-media şi publicul larg.
Principalele instrumente de comunicare utilizate pe parcursul anului 2014,
de către A.N.I.T.P au fost: comunicatele de presă, interviuri, sincroane, participări
la emisiuni publice, conferinţe de presă, comunicare de tip ”social media”, precum
şi iniţierea şi dezvoltarea unor parteneriate media strategice.
Reprezentanţii A.N.I.T.P. au susţinut 136 apariţii în spaţiul radio-televizual,
concretizate în participări la emisiuni, reportaje, interviuri şi sincroane. 39 dintre
acestea au fost realizate la
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Figura 21 Repartizarea pe Centre Regionale ANITP a aparițiilor în
mass-media

pe generarea de apariţii
televizuale pe canalele

naţionale şi internaţionale de largă audienţă.
În 2014 a fost menţinut obiectivul unei adresări echilibrate
radio/televiziuni locale (la nivel regional) şi televiziuni naţionale şi
internaţionale (la nivelul A.N.I.T.P. central). Au fost valorificate posibilităţile
comunicaţionale ale Centrelor Regionale şi s-a pus accentul pe mediile locale şi
completarea demersului comunicaţional de la nivel central, prin canalele
naţionale şi internaţionale. Logica acestei abordări comunicaţionale a avut la bază
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principiul acţiunii compensatorii, fapt care a condus la completarea reciprocă a
comunicării regionale şi centrale. Astfel, la nivelul ANITP Central au fost realizate
39 interviuri/sincroane/participări emisiuni radio/TV la nivel naţional şi 11
apariţii pentru trusturi internaţionale precum: EURONEWS, DerSpiegel,
ARDGermania, NRK, Deutsche Welle, EFE Spania, TV Arte, Nost Austria, TVS
Polonia, TV4 Suedia, ZDF Germania.
Orientarea
mesajului
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comunicare internaţională a
urmărit
poziţionarea
International, 22%
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National, 78%
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strategică
a
mesajului la nivelul unor
canale media relevante la
nivel internaţional și regional.
În întreg anul 2014 au fost transmise către mass-media 78 de comunicate
de presă, dintre care 12 la nivelul A.N.I.T.P central, iar restul de 66 la nivelul
Centrelor Regionale. Comunicatele elaborate şi transmise către presa centrală şi
locală au vizat, pe de o parte anunţarea unor evenimente, lansarea unor activităţi
şi campanii sau a unor rapoarte internaţionale, precum şi semnalarea unor
politici europene sau internaţionale în domeniu.
De asemenea, trebuie menţionat faptul că maturizarea demersului de comunicare
instituțională s-a reflectat în creşterea numărului de comunicate de presă
elaborate de Centrele Regionale ale ANITP, pornind de la evenimentele
organizate la nivel local/regional, precum şi în difuzarea coordonată a unor
materiale de presă iniţiate la nivel central.
Conferinţele de presă au urmărit semnalarea unor evenimente sau
campanii de anvergură, derulate de A.N.I.T.P, în mod independent sau în
colaborare cu o serie de actori relevanţi de la nivelul societăţii civile sau din
mediul privat. Astfel, la nivelul A.N.I.T.P au fost organizate 5 conferinţe de presă,
care au beneficiat de acoperire mediatică la nivel naţional şi au generat ştiri şi
reportaje ulterioare. Nu a fost necesară organizarea de conferinţe de presă tip
management criză mediatică.
Unul din obiectivele majore de comunicare instituţională a fost acela de a
dezvolta audienţa online a A.N.I.T.P şi aderenţa acesteia faţă de mesajul de
Figura 22 Distribuția ponderată a aparițiilor în mass-media la
nivel național și internațional
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prevenire antitrafic. În acest sens, a fost dezvoltată o strategie axată pe două
direcţii:
- lărgirea bazei de comunicare, prin crearea unei reţele de pagini
secundare de difuzare a mesajului comunicaţional, prin intermediul Centrelor
Regionale ale A.N.I.T.P;
- dezvoltarea de mijloace de multiplicare organică şi sporirea caracterului
de viralitate al mesajelor online. Această direcţie de acţiune a fost implementată
prin coordonarea difuzării online cu Centrele Regionale şi prin utilizarea
mesajelor însoţite de vizualuri reprezentative. Această abordare a avut un efect
vizibil, prin modificarea şi lărgirea publicului ţintă. Prin comparaţie cu anul 2013,
a crescut ponderea publicului online masculin, precum şi media de vârstă, fapt
care reflectă o adresare mult mai eficientă a publicurilor pe care A.N.I.T.P le
vizează, pentru promovarea mesajului antitrafic.
Tipul de comunicare online a avut o componentă informativă şi o
componentă interactivă. Componenta informativă a urmărit atingerea unui număr
cât mai mare de consumatori de informaţie online, pentru a disemina mesajul
antitrafic. Dacă în anul 2013, publicul țintă principal avea o medie de vârstă
cuprinsă între 18-24 ani, în 2014 observăm o creştere a mediei de vârstă
preponderente, la intervalul cuprins între 25-34 ani.
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Figura 23 Distribuția vizualizărilor mesajelor anti-trafic pe rețele de
socializare

O altă evidență a creşterii majore a vizibilităţii A.N.I.T.P în mediul online, o
reprezintă trecerea de pragul de 5.000 de ”Like-uri” a Paginii oficiale de Facebook
a ANITP în 2014, faţă de media de 2.000 de Like-uri la nivelul anului 2013.
Pe lângă mesajele de campanie, o componentă informativă şi de prevenire
importantă a reprezentat-o promovarea online a spotului de campanie ”Victimă a
traficului de persoane poţi fi chiar TU!” şi lansarea şi implementarea Campaniei:
”Izolarea ucide suflete – Alege să cunoşti, Alege să previi, Alege să nu judeci”.
Spotul campaniei ”Victimă a traficului de persoane poţi fi chiar TU!, a
beneficiat, prin pagina de Facebook a A.N.I.T.P Central, de peste 11.000 de
vizualizări, respectiv 7.192 – spotul în limba română și 4.378 – spotul în limba
engleză.

Figura 24 Număr persoane care au vizualizat mesajele specific ale campaniei virtuale anti-

trafic ”Nu te lăsa păcălită-Victimă a traficului de persoane poți fi chiar TU”
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Cu prilejul Zilei Europene de luptă împotriva traficului de persoane a fost
lansată prima campanie de comunicare online interactivă de lungă durată,
”Izolarea ucide suflete – Alege să cunoşti, Alege să previi, Alege să nu judeci”.
Campania a urmărit dezvoltarea atitudinii participative a utilizatorilor de
social media, prin lansarea unui concurs cu premii online, care presupune
cunoaşterea unor informaţii de bază cu privire la cele trei tipuri de exploatare,
precum şi redactarea unui scurt eseu, în care concurenţii trebuie să justifice de ce
nu ar utiliza serviciile unei victime a traficului de persoane exploatate sexual, prin
cerşetorie sau prin muncă. Cele mai creative eseuri vor fi premiate de ANITP la
finalul campaniei. În cadrul campaniei au fost promovate mesaje şi advertoriale
online cu privire la condiţia victimei, tipurile de exploatare şi repercusiunile
legale. Campania online a fost promovată folosind tehnica propagării organice, cu
sprijinul Centrelor Regionale ale ANITP şi al partenerilor cu profil social media.
Doar lansarea campaniei a generat peste 3.500 de vizualizări la nivelul
ANITP Central, cifra crescând exponenţial prin promovarea simultană de către
Centrele Regionale ale ANITP.

Figura 25 Număr persoane care au vizualizat mesajele specifice ale campaniei ”Exploatarea ucide

suflete”

Dobândirea de competenţe de promovare şi comunicare online la nivelul
Centrelor Regionale ale A.N.I.T.P. reprezintă o altă dimensiune relevantă a
saltului calitativ înregistrat în activitatea de comunicare instituţională. În acest
context, la nivelul anului 2014, ANITP a promovat în mediul online, de o manieră
coordonată şi coerentă, 542 mesaje şi advertoriale.
Saltul calitativ în privința comunicării online este reflectat şi de
diversificarea şi lărgirea publicurilor ţintă, în afara României. Pagina web a
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ANITP a dobândit vizitatori organici în peste 20 de state, printre care în topul
clasamentului se află țări de destinaţie relevante în analiza fenomenului traficului
de persoane.

Figura 26 Distribuția pe țări de reședință a persoanelor care au vizualizat mesajele anti-trafic ale ANITP
pe rețele de socializare

Activitatea de comunicare a ANITP a fost reprezentată și de susţinerea
demersului de prevenire a traficului de persoane. Acest tip de suport
interdepartamental s-a manifestat deopotrivă prin activităţi de social media, PR,
dar şi de demersuri concertate de promovare a materialelor audio-video de
campanie. Spoturile de campanie radio şi TV ale A.N.I.T.P. dedicate prevenirii
traficului de persoane au beneficiat la nivel naţional, conform media-planurilor
aferente, de peste 40.000 difuzări în toate intervalele media de difuzare.
Au fost încheiate, în premieră, parteneriate media de promovare, cu trusturi
media naţionale relevante: MediaPro, Intact și TVR. Aceste acorduri s-au
concretizat în difuzarea spotului campaniei ”Victimă a traficului de persoane poţi
fi chiar TU!” pe următoarele canale TV:
- Antena 1, Antena 3, Euforia, Antena Stars, Zu TV
- Acasa, Acasă Gold, MTV-Ro, Pro Cinema, PRO TV, PRO TV Intl., Sport.ro
De asemenea, spoturile de campanie ale ANITP au beneficiat de promovare şi
prin intermediul reţelelor de televiziune outdoor (aeroporturi, supermarket-uri,
R.A.T.B.).
Monitorizarea parţială a reflectării mediatice online a mesajului
instituţional, pe parcursul anului 2014, ne indică peste 1.900 de apariţii generate
de comunicarea activităţilor A.N.I.T.P. la nivel central şi regional. Dintre acestea,
1.527 de apariţii generate la nivel central şi peste 430 la nivel regional.
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În ceea ce priveşte presa scrisă, în absenţa unui instrument de monitorizare
dedicat, monitorizarea efectuată prin resursele directe ale A.N.I.T.P a relevat un
număr de 111 articole de fond, ştiri şi reportaje în presa scrisă, generate prin
intermediul activităţii de comunicare instituţională.
În anul 2014 a fost creat un mecanism intern de monitorizare media a
presei online şi totodată a fost creat un Newsletter cu principalele ştiri cu referire
directă sau indirectă la fenomenul traficului de persoane şi al A.N.I.T.P.
Newsleterul este de uz intern servind și la aprecierea percepției și reflectării de
către mass-media a fenomenului traficului de persoane.
5.3. Cooperarea cu societatea civilă
Parteneriatul este un principiu al luptei împotriva traficului de persoane,
fără de care eforturile diverşilor actori implicaţi nu ar avea decât rezultate
parţiale.
Activitatea partenerială s-a realizat pe baza unor protocoale de colaborare,
în domeniul prevenirii traficului de persoane şi asistenţei acordate victimelor38.
Referirea victimelor către ONG are loc într-un cadru formalizat, prin intermediul
protocoalelor, care transpun responsabilităţile pe care şi le asumă fiecare dintre
parteneri. Specialiştii implicaţi de instituţiile şi organizaţiile partenere reuşesc să
sprijine victimele în cadrul procesului penal și desfăşoară activităţi ce au ca scop
reducerea numărului victimelor traficate şi sprijinirea acestora în procesul de
recuperare.
Cooperarea a adus beneficii atât partenerilor organizaţionali, care au avut
oportunitatea unei comunicări deschise şi eficiente, cât şi victimelor sau
potenţialelor victime ale traficului de persoane, care pot avea acces la servicii
dedicate nevoilor lor. Cele 55 de protocoale de colaborare şi parteneriate au
sporit eficienţa luptei împotriva traficului de persoane, prin realizarea unor
campanii, proiecte şi activităţi de prevenire, atât în mediul urban cât şi în mediul
rural, dar, totodată, au permis canalizarea eforturilor către grupurile vulnerabile,
prin prezentarea informaţiilor preventive, în cadrul unor abordări diferite.

La nivelul Agenţiei au fost încheiate 13 protocoale de colaborare şi 28 planuri de acţiune cu parteneri locali. Pe plan
local, centrele regionale ale ANITP au reuşit identificarea unor parteneri deosebit de importanţi, cu ajutorul cărora au fost
derulate activităţi de prevenire a traficului de persoane şi asistenţă a victimelor.
38
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5.4. Activităţi, campanii, proiecte, planuri de prevenire
În anul 2014, Agenţia a implementat 6 campanii/proiecte naţionale
(prezentate în Anexă) și 50 campanii educaţionale/inițiative locale. În cadrul
acestora, au fost desfăşurate 1.848 activităţi de prevenire - întâlniri cu publicul
țintă de diverse categorii de vârstă, educație și zone geografice. Numărul total al
beneficiarilor direcţi a fost de 135.500, şi un număr estimat de peste 2.000.000
de cetățeni au fost beneficiari indirecţi/tangențiali (persoane care au intrat în
contact cu mesajele antitrafic prin intermediul pliantelor, afișelor, spot-urilor
video și în mediul online).
Detalii sunt oferite în anexă.
Până la finalul anului 2014 activităţile din mediul online au generat peste
3.500 de vizualizări la nivelul ANITP Central, cifra crescând exponenţial prin
promovarea simultană de către Centrele Regionale ale A.N.I.T.P., fiind promovate
totodată, de o manieră coordonată şi coerentă, un număr de aproximativ 545
mesaje şi advertoriale.

48

6. Strategia naţională împotriva traficului de persoane
SNITP pentru perioada 2012 - 2016, aprobată prin HG nr. 1142 la finele
anului 2012, reprezintă eforturile reprezentanţilor diferitelor autorităţi publice
centrale şi organizaţii ale societăţii civile în ceea ce privește asigurarea unei
platforme comune de acțiune, pentru instituțiile naționale și organizațiile
implicate în efortul anti-trafic.
Prin acest document de politici publice s-a dorit mobilizarea şi
responsabilizarea instituţiilor statului, încurajarea participării și implicării
organizaţiilor internaţionale şi non-guvernamentale în lupta împotriva traficului
de persoane, motivarea cooperării interinstituţionale şi internaţionale, adaptarea
şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor de asistenţă oferite victimelor traficului de
persoane, precum şi aducerea, în mentalitatea colectivă a realității problematice a
acestui fenomen.
Vizând scopul final de reducere a impactului şi a dimensiunilor traficului de
persoane la nivel naţional, Strategia a stabilit obiective generale și specifice,
corespondente celor 5 direcţii majore de intervenţie: dinamizarea activităţilor de
prevenire şi a participării societăţii civile la derularea acestora, îmbunătăţirea
calităţii protecţiei şi asistenţei acordate victimelor traficului de persoane în vederea
reintegrării sociale, îmbunătăţirea capacităţii instituţionale de investigare a
infracţiunilor de trafic de persoane, cu precădere a cazurilor de trafic de minori,
precum şi urmărirea profitului infracţional de către organele de urmărire penală,
creşterea capacităţii de colectare şi analiză a datelor privind traficul de persoane,
respectiv optimizarea şi extinderea procesului de cooperare interinstituţională şi
internaţională pentru susţinerea implementării strategiei naţionale împotriva
traficului de persoane.
În vederea implementării strategiei - devenită „platforma” de lucru a ANITP
în relaţia acesteia cu ceilalţi actori cărora le-au fost stabilite responsabilităţi în
lupta anti-trafic - a fost elaborat şi un plan de acţiune pe termen mediu, perioada
2012-2014, aprobat prin acelaşi act normativ- HG nr. 1142/2012.
Monitorizarea implementării Strategiei naţionale este un demers realizat
de ANITP, în conformitate cu principalele atribuţii stabilite prin HG nr. 460/2011
privind organizarea şi funcţionarea ANITP şi cu procedurile de monitorizare şi
evaluare prevăzute prin Strategie. Pentru atingerea unora dintre obiectivele
specifice, la nivelul ANITP au fost identificate oportunităţi în cadrul unor proiecte
cu finanţare externă nerambursabilă.
Principalii factori care au afectat procesul de implementare a măsurilor
prevăzute de Planul naţional de acţiune, prin transmiterea unui ritm lent de
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realizare a obiectivelor Strategiei naţionale au fost, în general, determinaţi de
întârzierile înregistrate în circuitul de avizare a proiectului de act normativ
privind aprobarea Strategiei naţionale şi a Planului de acţiune pentru
implementarea acesteia, întârzieri care au determinat la rândul lor decalări în
iniţierea/îndeplinirea la termen a activităţilor dependente de intrarea în vigoare
a proiectului. De asemenea, efectele generate de modificările legislative din
ultima perioadă, respectiv intrarea în vigoare a Codului penal şi de procedură
penală, la 01.02.2014 şi modificările succesive aduse Legii nr. 197/2012 privind
asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, din domeniul acreditării,
imposibilitatea unei adaptări rapide la aceste noi prevederi, precum şi lipsa
constantă a resurselor umane şi financiare şi-au pus amprenta asupra acestui
proces. Pe de altă parte, dialogul pe alocuri lipsit de consistenţa necesară, cu unii
dintre factorii cu responsabilităţi în abordarea problematicii traficului de
persoane şi modificările de procedură intervenite la nivelul diverselor instituţii,
au creat unele dificultăţi, de asemenea, reflectate în procesul de monitorizare.
Având în vedere încheierea perioadei de acţiune a primului plan privind
implementarea Strategiei naţionale, pentru asigurarea continuităţii acestui
proces, în prima jumătate a anului 2014 a fost elaborat şi cel de-al doilea plan de
acţiune aferent perioadei 2015-2016, acesta asigurând continuitatea activităților
în vederea implementării SNITP.
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7. Relații internaționale și afaceri europene
Activitatea ANITP în domeniul relaţiilor internaţionale şi afacerilor
europene, precum şi în gestionarea fondurilor externe nerambursabile, în
conformitate cu nevoile stabilite şi obiectivele strategice naționale, s-a axatpe
următoarele domenii:
 Îndeplinirea obiectivului specific al Strategiei Naţionale în domeniul
prevenirii, asistenţei victimelor şi combaterii traficului de persoane, pentru
perioada 2012 – 2016, „Optimizarea canalelor de comunicare şi cooperare
funcţională şi interinstituţională cu statele UE, non-UE, precum şi cu
organizaţiile internaţionale în contextul global de luptă împotriva traficului
de persoane”.
 Susţinerea îndeplinirii obligaţiilor ce îi revin României în calitate de
Stat Membru în materie de luptă împotriva traficului de persoane.
Activitatea în domeniul afacerilor europene a presupus, pe parcursul anului
2014, fundamentarea, coordonarea şi monitorizarea eforturilor către noile
posibilităţi de acţiune oferite de către Tratatul de la Lisabona, în vederea
consolidării profilului României în domeniul combaterii traficului de persoane,
precum şi promovarea intereselor Ministerului Afacerilor Interne şi, implicit, ale
Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane în cadrul grupurilor de lucru
interministeriale şi ale structurilor UE.
 Gestionarea proiectelor cu fonduri externe nerambursabile în
domeniul anti-trafic aflate în portofoliul ANITP;
 Consolidarea cooperării cu organizaţiile internaţionale s-a înscris, de
asemenea, pe agenda de lucru a ANITP, cu un accent deosebit asupra
UNODC, OSCE, Consiliul Europei, ONU;
 Promovarea şi sprijinirea acţiunii şi aspiraţiilor europene ale
Republicii Moldova, în conformitate cu obiectivul prioritar al ANITP în
vecinătatea estică.
La finele anului 2013 a fost aprobat proiectul „Not For Sale – Say Stop to
Human Trafficking”, ce urmăreşte îmbunătăţirea cooperării transfrontaliere în
zona de frontieră România-Ucraina-Republica Moldova, în vederea consolidării
parteneriatelor transfrontaliere în scopul prevenirii și combaterii traficului de
persoane. Proiectul este finanțat prin intermediul Programului Operaţional
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Comun România - Ucraina – Moldova 2007 – 2013, iar ANITP are statutul de
partener.
 sprijinirea ţărilor candidate, potenţial candidate sau terțe, prin
furnizarea de expertiză.
În cadrul conferințelor, seminariilor sau instruirilor internaționale,
personalul ANITP a furnizat expertiză specialiștilor anti-trafic din: Albania,
Bosnia Herţegovina, Macedonia, Moldova, Muntenegru, Turcia, Serbia etc.
În vederea atingerii obiectivelor stabilite la nivel naţional şi internaţional, a
fost intensificată politica de atragere a fondurilor externe nerambursabile pentru
numeroase proiecte şi programe desfăşurate la nivel internaţional, ce au ca
obiective generale şi specifice prevenirea şi combaterea fenomenului traficului de
persoane, identificarea şi reducerea numărului de victime ale traficului de
persoane, precum şi îmbunătăţirea activităţilor de analiză şi cercetare a acestui
fenomen. În acest context, în anul 2014, la nivelul ANITP, au fost desfășurate
activități de gestionare a fondurilor europene nerambursabile în cadrul a 12
proiecte/propuneri de proiecte39.

A fost implementat un proiect în valoare de 500.638 CHF, s-au desfășurat activități de implementare în cadrul a 2
proiecte cu valoare totală de 654.065 euro având ca aplicant principal ANITP. Totodată, ANITP a participat alături de
alte instituții europene, în calitate de partener, la implementarea a 5 proiecte cu o valoare totală de 2.344.337 euro.
De asemenea, în perioada de referință au fost transmise spre finanțare, din Fondul de Coeziune Elvețian (1) Fondul de
Securitate Internă (2), 3 propuneri de proiect în valoare totală de aprox 3 milioane euro, Agenția fiind, totodată, parteneră
cu IGPR în cadrul propunerii de proiect în valoare de aprox. 1 milion euro (Fondul de Securitate Internă).
39
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Secţiunea III
CONCLUZII și RECOMANDĂRI
 Trendul descendent înregistrat în mărimea/ totalul populației de victime
identificate, în întreg anul 2014 (cu 15% mai puține victime față de anul anterior)
este un punct de plecare. Rămâne de văzut către ce, în condițiile în care traficul de
persoane cunoaște o dinamică nemijlocit proporțională cu multitudinea și
amplitudinea altor fenomene sociale și economice fără precedent, care frământă
Europa - criza refugiaților sirieni, aflată abia la debut, conflictul dramatic dintre
Rusia și Ucraina, cu implicații globale, îmbătrânirea populației europene -, pentru
a menționa doar câteva dintre cele mai acute. Puțin probabil ca această evidență
statistică să trimită la problematizarea performanței actorilor anti-trafic, în toate
ariile de intervenție - politici, acțiuni, în condițiile în care progresele remarcabile
sunt vizibile atât la nivel național, cât și în aprecierile instituțiilor europene și
internaționale de profil. Am îndrăzni, mai degrabă, să formulăm ipoteze privind
eficiența dobândită a sistemului românesc anti-trafic, în prevenirea victimizării în
rândul numeroaselor segmente ale populației vulnerabile, în urmărirea
traficanților în justiție și condamnarea unui număr foarte mare dintre aceștia.
Devine destul de plauzibil faptul că acțiunile consecvente, pe termen mediu și
lung ale actorilor anti-trafic din țara noastră, urmărind promovarea și aplicarea
nuanțată a legislației comunitare asumate, generează forță în controlul și
reprimarea tot mai performantă a componentei infracționale și economice a
fenomenului, dar și în gestionarea dimensiunii sociale și, mai ales, în planul
individual al normalizării vieții victimelor.
 Una dintre provocările sociale care angajează nevoia de schimbare
morfologică este cea legată de adaptarea ofertei publice și private de servicii
sociale aflate la dispoziția victimelor traficului de persoane, la nevoile autentice
ale celor care au ieșit din istorii de trafic și exploatare. Aici ar putea fi de folos
faptul că, de-a lungul anilor, configurația valorilor pe care numeroasele
caracteristici socio-demografice măsurate ale populațiilor de victime, nu
cunoaște variații cantitative sau calitative semnificative. De exemplu, ponderea
minorilor în totalul victimelor s-a situat, în 2014 la 38% din totalul populației de
victime identificate, cu 5 puncte procentuale ponderate din total, mai mult față de
anul anterior. Sau, la fel ca în anii anteriori, genul feminin, în mod special minorii,
se prezintă în mod particular vulnerabili, cu ponderi ridicate în totalul victimelor
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identificate. Determină rezultatele acestor măsurători nevoia de schimbare? Dacă
da, care să fie sensurile prioritare ale schimbării?
 O altă necunoscută, din multitudinea semnelor de întrebare generate de
procesualitatea dinamică a fenomenului traficului de persoane: cum putem
păstra, cel puțin la nivelul actual, motivația instituțională și socială pentru
prevenirea și combaterea victimizării, pentru promovarea unui răspuns social
pertinent față de nevoile victimelor? Este de domeniul evidenței faptul că
realitățile naționale, europene, globale (conflicte militare și religioase, fenomene
migratorii, criza economică, inegalități sociale etc) nu favorizează vreo formă de
”relaxare” socială sau politică în munca de reprimare a traficului de persoane, de
prevenire sau de acompaniere socială a victimelor. Dimpotrivă, specializarea
criminalității transnaționale pare să facă mai tot timpul pași inovatori, antrenând
motivația socială de care aminteam, solicitând agențiile de aplicare a legii, justiția,
societatea civilă, sistemul educațional și platformele de afaceri – toate au de
suferit în mod semnificativ – să intuiască, să creeze mijloace productive de
control, pedepsire și, de ce nu, reabilitare a traficanților.
 De fiecare dată când supunem judecății problema responsabilității morale
și sociale și a răspunderii penale, pentru infracțiuni comise de către indivizi,
tiparele culturale și ecourile mentalului colectiv ne îndeamnă să căutăm această
responsabilitate, pe care o investim ca exclusivă, la individ, la cel care a violat
legea. Fără îndoială că responsabilitatea morală și răspunderea penală, traduse și
prin asumarea implicită a consecințelor unui comportament voluntar al
persoanei ”responsabile”, aparțin, înainte de toate individului. Însăși logica
conviețuirii umane arată că evoluția societăților trebuie să fie cladită (și) pe
asumarea integrală, de către indivizi, a tuturor efectelor sau consecințelor
acțiunilor lor, pozitive sau nu.
Dintr-o asemenea perspectivă, preocupările noastre, legate de totalitatea
fenomenului traficului și exploatării victimelor, nasc dileme și întrebări pentru
care îi provocăm pe toți cei interesați să caute răspunsuri. Cercetători, studenți,
formatori de opinie, universitari, politicieni:
 Cum aplicăm teza responsabilității morale și a răspunderii penale tot mai
numeroaselor situații în care indivizii sunt condamnați pentru săvârșirea
infracțiunilor de trafic de persoane? Este suficientă și eficientă condamnarea
penală?
 Dacă cercetarea cu mijloace științifice arată că ”afacerile” de trafic și
exploatare sunt tradiții ocupaționale de familie, ce facem cu această realitate?
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 Traficanții încearcă să legitimeze la nivel autopsihologic și public
sclavagizarea victimelor, prin tot soiul de strategii, prin definiție psihopatologice:
delegarea vinovăției către victimă, justificările de tip ”economic” (”Era o
alternativă la a nu mai fura, pentru că toată viața am furat40”), umanizarea crimei,
etc. Cum sunt orientate procesele de reeducare a criminalilor, determină ele
normalizarea socială a persoanei sau specializarea gândirii și comportamentului
criminogen? Cum participă politicile și acțiunile de prevenire a victimizării la
hrănirea moralei publice sănătoase, împotriva violenței, exploatării sau a
discriminării economice?
 Decalajele sociale și publice, încă resimțite între România și unele din țările
de destinație, induc convingeri colective ce minimalizează posibilele riscuri în
rândul a tot mai mulți cetățeni lipsiți de șanse sau oportunități economice și
educaționale. Una dintre consecințele imediate este orientarea persoanelor
lipsite de oportunități, către criminalitate ”mică” sau ”mare”, dar și
vulnerabilitate crescută la victimizarea prin traficul de persoane.
 Imaginea de ansamblu a activităților anti-trafic derulate de instituțiile
publice cu competențe în domeniu dar și în parteneriat cu organizații private, din
țară și din străinătate, a anului 2014 prezintă perseverența actorilor implicați
pentru îmbunătățirea diferitelor acțiuni și atingerea rezultatelor previzionate în
anii anteriori, de la scăderea continuă a dimensiunilor populației victimelor
identificate, soluționarea cauzelor de investigație a infracțiunilor de trafic de
persoane și minori, cu decizii de condamnare cu închisoare, până la o participare
crescută a beneficiarilor campaniilor publice de conștientizare cu privire la
riscurile traficului de persoane. Cu toate acestea, România, prin intermediul
actorilor anti-trafic, trebuie să mai parcurgă pași spre o aplicare și considerare de
ansamblu a tuturor măsurilor anti-trafic în conformitate cu Convenția Consiliului
Europei de Acțiune Împotriva Traficului de Persoane și Directiva 2011/36/UE a
Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2011 privind prevenirea și
combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia, precum și de
înlocuire a Deciziei-cadru 2002/629/JAI a Consiliului:
o Îmbunătățirea investigațiilor financiare în cauzele de trafic de
persoane și prezentarea concluziilor la nivel național cu privire la
aceste demersuri.
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o Sprijinirea victimelor în procesul de acordare a compensației
financiare de către stat sau în cel de acordare a despăgubirii de la
traficanți prin hotărâri judecătorești.
o Identificarea acelor prevederi legislative la nivel național care se
transformă în obstacole de revendicare a drepturilor victimelor
traficului de persoane în instanță și modificarea lor.
 România reușește, prin intermediul actorilor instituționali, să asigure o
evaluare, cel puțin cantitativă, a activităților anti-trafic derulate de acestea, prin
prezentarea de date referitoare la activitatea specifică. Cu toate acestea, nu există
un mecanism de schimb de date între instituțiile implicate în colectarea,
prelucrarea și raportarea datelor, mecanism care odată pus în mișcare atrage
după sine atât o evaluare unitară și coordonată a rezultatelor anti-trafic la nivel
național, cât și identificarea acelor sincope, lacune sau date care pot fi
colectate/analizate și care pot evidenția și, ulterior, pot fi folosite ca fundament
de îmbunătățire a demersurilor.
 Încurajăm toate organismele publice și private să colecteze date și să
măsoare activitățile proprii la intervale regulate de timp. Evaluarea impactului
eficienței unui program, a unei acțiuni sau chiar a unei activități punctuale
încurajează performanța prin adresarea programatică a problemelor sau
deficiențelor constatate, în activitățile ulterioare.
 Contextul geopolitic actual în Europa, prezența conflictelor civile și
instabilitatea politică în țări mai mult sau mai puțin apropiate de România pot
afecta fluxul și mișcarea populațiilor spre România, ca țară de tranzit și/sau
destinație în scopul migrației pentru muncă sau solicitării de azil. Această
posibilitate trebuie să atragă atenția autorităților române, și nu numai, să
dezvolte acele mecanisme și proceduri care să prevină sau chiar să urgenteze
identificarea posibilelor victime ale traficului de persoane, cetățeni străini pe
teritoriul țării noastre.
 Observația conform căreia mediul virtual este din ce în ce mai mult o
oportunitate exploatată de către traficanți pentru facilitarea activităților
infracționale (recrutarea victimelor, pregătirea transportului, conexiune imediată
cu partenerii infracționali etc.) fundamentează nevoia de trecere la societatea
informațională de către toți actorii anti-trafic la nivel național. Fără a face o
trecere în revistă a tuturor avantajelor oferite de activitățile ce pot fi derulate în
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mediul virtual cu utilizarea noilor tehnologii informaționale, punem accentul pe
flexibilitatea care trebuie arătată de instituții și organizații în demersurile lor, de
la pregătirea și formarea profesioniștilor care pot avea loc prin sesiuni de estreaming și care oferă, atât costuri reduse cât și o programare imediată, până la
mobilizarea societății publice în diferite acțiuni prin intermediul aplicațiilor și
rețelelor de socializare și conștientizarea publică cu privire la riscurile acestora,
printr-un acces facil și rapid la informație.
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LISTA ABREVIERILOR UTILIZATE ÎN TEXT
AJOFM
ANITP
ANOFM
ANPDCA
DSP
CCPI
CP
CPP
CR-ANITP
DCCO
DGASPC
DIICOT
DOES
IGI
IGPR
IPJ
ISJ
ITM
IM
MAE
MAI
MEN
MJ
MMFPSPV
MP
ONG
ONPCCRCPI

ONPM

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă
Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor
Copilului și Adopție
Direcția de Sănătate Publică
Centrul de Cooperare Polițienească Internațională
Cod Penal
Cod Procedură Penală
Centrul Regional al Agenţiei Naţionale Împotriva
Traficului de Persoane
Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului
Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de
Criminalitate Organizată şi Terorism
Departamentul Ocupare şi Egalitate de Șanse
Inspectoratul General pentru Imigrări
Inspectoratul General al Poliţiei Române
Inspectorat de Poliţie Judeţean
Inspectoratul Şcolar Judeţean
Inspectoratul Teritorial de Muncă
Inspecția Muncii
Ministerul Afacerilor Externe
Ministerul Afacerilor Interne
Ministerul Educației Naționale
Ministerul Justiţiei
Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și
Persoanelor Vârstnice
Ministerul Public
Organizaţie Non-Guvernamentală
Oficiul Național de Prevenire a Criminalității și
Cooperare pentru Recuperarea Creanțelor Provenite
din Infracțiuni
Oficiul Naţional pentru Protecţia Martorilor
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ONU/ UNO
IGI
OSCE
SCOP
SCTP
SM
SNITP
UE
UNICEF
UNODC
USAID

VT/VTP/VOT

Organizaţia Naţiunilor Unite /United Nations
Organization
Inspectoratul General pentru Imigrări
Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa
Societatea pentru Părinţi şi Copii
Serviciul de Combatere a Traficului de Persoane
Stat Membru
Strategia Naţională Împotriva Traficului de Persoane
2012-2016
Uniunea Europeană
United Nations Children’s Fund/ Fondul Naţiunilor
Unite pentru Copii
United Nations Office for Drugs and Crime/ Biroul
Naţiunilor Unite pentru Droguri şi Criminalitate
United States Agency for International Development /
Agenţia
Statelor
Unite
pentru
Dezvoltare
Internaţională
Victimă a traficului de persoane

59

Anexă – campanii de prevenire
Campania naţională de prevenire „Nepăsarea ne face complici”
În anul 2014, ANITP a continuat implementarea, în calitate de partener al
Asociaţiei Caritas Bucureşti, campaniei naţionale de prevenire a traficului de
persoane prin exploatare sexuală şi a turismului sexual intitulată „Nepăsarea ne
face complici” realizată în cadrul proiectului „Combaterea traficului de persoane şi
a turismului sexual - ETTS”. În perioada menţionată au fost desfăşurate activităţi
de prevenire la nivel naţional, pentru a asigura sustenabilitatea campaniei
naţionale respective. Această perioadă de sustenabilitate
a fost solicitată de către iniţiatorii proiectului din Italia în
urma analizării rezultatelor obţinute în ţara noastră în
perioada 03.10.2013 – 31.12.12.2013, când a fost
implementată campania naţională de prevenire.
Rezultatele obţinute în anul 2013 în România, care au
depăşit aşteptările, i-au determinat pe iniţiatorii
proiectului, respectiv Municipalitatea din Genova (Italia),
să aloce o nouă sumă de bani din economiile proiectului,
pentru realizarea unui nou set de materiale de campanie
în vederea utilizării în România. În perioada menţionată
fiecare centru regional a organizat diferite tipuri de evenimente în aria de
competenţă iar la final a fost înregistrat un număr total de 347 activităţi de
prevenire, care au constat în special în întâlniri directe cu reprezentanţii grupului
ţintă, la acestea participând elevi, studenţi, tineri aflaţi în sistemul de protecţie
socială, cadre didactice, părinţi, actori guveramentali şi neguvernamentali. În
urma desfăşurării campaniei, care a atins şi o particularitate mai puţin vizată în
ţara noastră, respectiv reducerea cererii, s-a înregistrat un număr aproximativ de
46.650 beneficiari.
Campania naţională de prevenire „The NO Project powered by Bancpost”
În perioada 01.01 – 18.10.2014 Agenţia Naţională împotriva
Traficului de Persoane, în calitate de partener al „The NO
Project” a continuat implementarea activităţilor prevăzute în
parteneriatul public – privat alături de BANCPOST,
A.D.P.A.R.E. şi Asociaţia Eliberare.
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The NO Project powerd by BANCPOST inițiată în 2013 a reprezentat o campanie de
sensibilizare a publicului cu o abordare diferită de campania clasică de prevenire,
care s-a adresat în special tinerilor în scopul creşterii nivelului de conştientizare
asupra fenomenului traficului de persoane, prin artă, sport, muzică, dans, film,
activităţi educative şi social media. Această campanie de prevenire a fost creată
ţinându-se cont de nevoile specifice, contextul şi realităţile pe care le îmbracă
infracţiunea de trafic de persoane în România. Scopul campaniei de sensibilizare
din cadrul „The NO Project” a fost acela de a informa, a inspira şi a motiva tinerii
să acţioneze/răspundă proactiv împotriva sclaviei moderne – punându-şi la
dispozitie talentul, pasiunea şi energia pentru a conştientiza publicul.
În cadrul acesteia, au fost organizate diferite tipuri de evenimente precum un
număr de 7 workshop-uri în Ploieşti, Braşov, Craiova, Timişoara, Iaşi, Alba Iulia,
Brăila, expoziţii de lucrări de artă la Festivalul „Femei pe Mătăsari”, standuri de
informare la Festivalul „Hip – Hop Internaţional”, Maraton de Iarnă, expoziţie de
lucrări de artă cu ocazia Zilei europene de luptă împotriva traficului de persoane,
expoziţie de lucrări de artă on-line iar la final a fost înregistrat un număr total de
17 activităţi de prevenire caracterizate printr-o participare foarte numeroasă a
publicului. Astfel, la activităţile de prevenire au participat aproximativ 11.600
beneficiari direcţi din care 10.685 tineri, studenţi, angajaţi din sistemul privat,
850 elevi, 25 cadre didactice, 43 părinţi.
Campania naţională de prevenire „Victimă a traficului de persoane poți fi
chiar TU”
Campania naţională intitulată „Victimă a traficului
de persoane poți fi chiar TU” a fost implementată la
nivel naţional, în perioada iunie – septembrie 2014,
completând activităţile desfăşurate anterior de către
reprezentanţii Agenţiei Naţionale împotriva
Traficului de Persoane.
Scopul acestei campanii a fost de prevenire a
traficului de persoane în vederea exploatării
sexuale, această formă de manifestare a infracțiunii
traficului de persoane fiind cea mai vizibilă şi
evidentă.
Grupul țintă a fost identificat în urma analizării din
punct de vedere sociologic a datelor și informaţiilor colectate de către instituţia
noastră în ultima perioadă de timp, urmărindu-se tendinţele cele mai pregnante.
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În acest sens, au fost evidenţiate două categorii spre care ar trebui să fie
direcţionat mesajul campaniei, acestea fiind tinerii, cu vârste cuprinse între 14-25
ani şi respectiv publicul larg (profesori, părinţi), în general persoanele care
interacţionează cu tinerii.
Pentru o transmitere cât mai eficientă a mesajului campaniei către grupul ţintă sa optat pentru realizarea unui spot video care să beneficieze de prezenţa unei
persoane publice, uşor recunoscută şi apreciată de grupul ţintă şi în care acesta
are încredere, fiind percepută ca un model în societatea actuală din România.
Astfel a fost ales ca protagonist al spotului, actorul Dragoş BUCUR.
Materialele de promovare (poster, tricou, USB Fash drive, leaflet, flyer) au fost
produse, în scopul de a atrage atenţia şi de a creşte gradul de conștientizare şi
au combinat elementul raţional (informativ) cu cel emoţional.
Aproape 4.400 de persoane au accesat versiunea în limba engleză a spotului
video şi aproape 7.200 de persoane au vizualizat versiunea în limba română, iar
3.200 de utilizatori Facebook au văzut posterul de campanie. Informaţiile şi
fotografiile de la conferinţa de presă au fost vizualizate de aproape 3.400 de
utilizatori.
Pentru susţinerea campaniei au fost organizate întâlniri directe atât cu publicul
ţintă cu vârste cuprinse între 14 şi 25 de ani, cât şi cu persoanele care
interacţionează cu reprezentanţii grupului ţintă şi alţi membri ai comunităţii din
zonele cu risc ridicat de trafic. În total au avut loc 509 întâlniri cu grupul ţintă în
timpul campaniei, iar peste 80% dintre acestea au vizat grupul ţintă al tinerilor.
Peste 28.000 beneficiari direcţi au fost prezenți în timpul acestor întâlniri.
Mesajul campaniei a fost difuzat de peste 50.000 de ori, la posturi de televiziune
locale, regionale şi naţionale, precum şi în locuri publice, cum ar fi ecranele
gigant din centrele oraşelor, mall-uri, galerii comerciale şi în toate aeroporturile
internaţionale din România. Campania a fost prezentată în 100 de articole din
ziare tipărite şi on-line şi în 30 de interviuri radio şi de televiziune.
Proiectul naţional „Freedom Tour”
În perioada 11.09.2014 – 18.10.2014, s-a derulat, la nivel naţional, proiectul
„Freedom Tour”. Proiectul a fost lansat la Bucureşti şi timp de 37 de zile caravana
a traversat ţara, trecând prin 16 oraşe reşedinţă de judeţ unde reprezentanţii
centrelor regionale au pregătit şi organizat diferite tipuri de evenimente în
instituţiile de învăţământ şi diverse spaţii publice (mall-uri, bibliotecă judeţeană,
piaţă publică centrală, centru de plasament), în final fiind înregistrat un număr
total de 39 activităţi de prevenire.
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Activităţile au constat în special în întâlniri directe cu
reprezentanţii grupului ţintă, la acestea participând
elevi, studenţi, tineri aflaţi în sistemul de protecţie
socială, cadre didactice, actori guvernamentali şi
neguvernamentali. Aceste activităţi s-au concretizat în
prelegeri, prezentări, lecţii deschise, discuţii
interactive, mese rotunde, prezentări de materiale
video şi audio, evenimente în locuri publice.
La activităţile de prevenire, desfăşurate în special la
instituţiile de învăţământ, a participat un număr de
2.627 beneficiari direcţi din care 2.510 elevi,
studenţi, tineri aflaţi în sistemul de protecţie socială, 83
cadre didactice, 19 specialişti (poliţişti, psihologi, asistenţi sociali), 15
reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale partenere. Alături de
beneficiarii direcţi ai activităţilor preventive, se estimează că au mai primit
mesajul antitrafic un număr de aproximativ 1.500 persoane. În aceste condiţii
numărul total al beneficiarilor proiectului a fost de aproximativ 4.127 persoane.
Activităţile au fost mediatizate în presa scrisă şi presa online locală
înregistrându-se un număr de 25 articole de presă. Cu ocazia desfăşurării
activităţilor de prevenire din instituţiile de învăţământ şi din spaţiile publice, dar
şi după finalizarea acestora, reprezentanţii centrelor regionale au fost invitaţi să
participe în studiourile unor posturi locale de radio şi televiziune acordând un
număr de 7 interviuri.
Campania naţională “Săptămâna împotriva traficului de Persoane”
În vederea marcării zilei de 18 Octombrie – Ziua Europeană de Luptă împotriva
Traficului de Persoane, Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane a
derulat în anul 2014, pentru al treilea an consecutiv, „Săptămâna prevenirii
traficului de persoane”, o campanie naţională prin care se promovează un
puternic mesaj antitrafic care completează, în spaţiul geopolitic ocupat de ţara
noastră, eforturile europene de luptă împotriva traficului de persoane.
Activităţile preventive desfăşurate în perioada 13-18 octombrie 2014 au avut
drept scop informarea publicului larg cu privire la formele de manifestare a
traficului de persoane, cât şi întărirea capacităţii de autoprotecţie la ameninţările
acestui fenomen în rândul persoanelor vulnerabile. Aceste activităţi au beneficiat
de o mediatizare intensă, mesajul antitrafic al campaniei fiind transmis unui
număr ridicat de reprezentanţi ai grupului ţintă.
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Organizarea şi derularea de către centrele regionale ale A.N.I.T.P. şi partenerii din
plan local a celor aproximativ 300 de acţiuni preventive (întâlniri cu grupuri
ţintă, expoziţii, piese de teatru, acţiuni gen flash-mob etc.) au asigurat
transmiterea mesajului antitrafic al campaniei „Săptămâna prevenirii traficului de
persoane” unui număr de aproximativ 36.500 de beneficiari direcţi. Activităţile
de prevenire derulate au fost susţinute şi de o componentă de comunicare,
implementată prin: conferinţe, comunicate de presă, interviuri, promovarea
online a mesajelor antitrafic etc. Astfel, apreciem faptul că activităţile desfăşurate
în „Săptămâna prevenirii traficului de persoane”, au beneficiat de o vizibilitate
ridicată în rândul populaţiei.
Campania naţională online ,,EXPLOATAREA UCIDE SUFLETE”
S-a considerat necesară continuarea
transmiterii unui mesaj preventiv puternic
până la finalul anului, cu ocazia marcării
zilei de 18 Octombrie - Ziua Europeană de
Luptă împotriva Traficului de Persoane,
Agenţia realizând prima campanie naţională
de comunicare online interactivă şi
prevenire a traficului de persoane, intitulată
„Exploatarea ucide suflete”.
Scopul campaniei a fost acela de a contribui
la reducerea cererii din perspectiva principalelor forme de exploatare (sexuală,
muncă, cerșetorie) prin informarea grupurilor țintă și a publicului larg asupra
condiției victimei, a metodelor de recrutare și a repercusiunilor legale.
Obiectivele campaniei au fost reprezentate de informarea şi sensibilizarea opiniei
publice cu privire la implicaţiile traficului de persoane, în principalele sale forme
de manifestare (exploatare sexuală, muncă forţată şi obligarea la practicarea
cerşetoriei), precum şi de cunoaşterea şi respectarea prevederilor legale din
domeniu.
Campania „Exploatarea ucide suflete”, implementată la nivel naţional, în perioada
octombrie 2014 – aprilie 2015, cuprinde o componentă online şi una outdoor
(întâlniri cu reprezentanţii grupului ţintă).
Grupul ţintă al campaniei vizează publicul online, utilizator de rețele sociale, dar
şi publicurile targetate din mediul fizic, care frecventează medii ce pot avea
legătură cu cele trei tipuri de exploatare: baruri, restaurante, hoteluri, zone
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adiacente instituțiilor de cult (pentru cerșetorie), agenții de recrutare a forței de
muncă la nivel regional (pentru exploatarea prin muncă).
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