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1

Introducere

Traficul de persoane este departe de a fi considerat un fenomen marginal care să-i intereseze numai pe
cei afectați în mod direct și pe specialiștii care pun la dispoziție resursele necesare pentru îndepărtarea
factorilor de risc cu scopul controlului fenomenului. Traficul de persoane este o infracțiune al cărui
element central este victima. Se manifestă printr-un complex de circumstanțe, se petrece lângă noi, în
fața noastră, în fiecare zi, nu ține cont de gen sau vârstă, are diferite forme iar victimele pot fi prietenii
sau rudele noastre, pot fi persoane cu care interacționăm zi de zi pe stradă, la cumpărături sau în orice alt
mediu. Traficul de persoane nu urmează aceleași tipare și mereu apar noi resurse și mijloace exploatate
de traficanți pentru organizarea activității criminale.
Condițiile favorizante, contextul macro-social sunt fundamentale în cunoașterea modului în care se
petrece traficul și exploatarea victimelor, atât la nivelul țărilor sursă (oferta), cât și la nivelul țărilor de
destinație (cerere).
Traficul de persoane nu poate fi redus doar la dimensiunea infracțională a acestuia, fiind în realitate mult
mai mult decât atât, un fenomen social deosebit de complex, care este rezultatul emergenței unor realități
și dinamici multiple (factori sociali, economici, migrația forței de muncă, globalizare, factori educaționali,
gradul de impunitate socială, gradul de informare etc).
Românii care întrezăresc oportunitatea unei vieți mai bune în alte țări europene, ignoră, probabilitatea de
a deveni victimă, alimentați fiind de iluzia câștigurilor ridicate pe care le pot obține în străinătate. Profund
motivată de precaritatea economică și socială în care se află, o persoană ajunge victimă a rețelelor de
trafic de persoane specializate în exploatarea de orice fel. Povestea în cifre demografice, sociale și
specifice traficului celor 698 de victime identificate și raportate sistemului românesc de evaluare a
traficului de persoane în 2019 vine în sprijinul practicienilor în domeniu dar și a celor interesați în
observarea patternurile înregistrate și a crește nivelul cunoștințelor cu privire la ”CINE SUNT VICTIMELE și
TRAFICANȚII?”
Corelația existentă între vârsta adultă a victimelor și probabilitatea mai ridicată de traficare externă își
poate găsi explicația în aspirațiile pentru oportunitățile profesionale variate și bine remunerate în afara
graniței, dorința victimelor de afirmare socio-profesională, asumarea de riscuri. Astfel, întâlnirea dintre
oportunitate și vulnerabilitate creează o platformă oportună dezvoltării criminalității de orice fel.
Acesta este momentul în care actorii anti-trafic intervin în aducerea ordinii și a normalității prin informare
adecvată, rețea de suport, proceduri și mecanisme eficiente.
În cazul copilului victimă a traficului și exploatării, factorii determinanți apariției acestei stări anormale
sunt în strânsă legătură cu cei familiali, comunitari și contextuali. Astfel, în cazul minorilor care au avut o
pondere de 47% din total, se constată o probabilitate mai ridicată de a fi traficați în interiorul granițelor
țării noastre.
Un raport anual care descrie atât dimensiunea victimologică a traficului de persoane cât și progresele
instituționale și organizaționale în domeniul combaterii, informării și prevenirii este întotdeauna util.
Raportul se adresează în special practicienilor și specialiștilor din domenii variate precum domeniul
politicilor publice, cercetării, furnizării de servicii, inspectorilor de muncă și inspectorilor de imigrări,
polițiștilor și magistraților care caută să cunoască atât provocările cât și oportunitățile existente în lupta
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împotriva traficului de persoane. Pentru a putea combate în mod eficient traficul de persoane trebuie să
cunoaștem dimensiunea acestuia și să investim resurse de orice fel în conformitate cu natura
fenomenului.
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2

Analiză statistică privind victimele înregistrate în anul 2019

Prezentarea caracteristicilor victimelor identificate anual servește scopului de a cunoaște natura și
amploarea victimizării prin trafic de persoane în România. Cine sunt victimele traficului de persoane în
2019 și cum ajung acestea în trafic, sunt întrebări care-și vor găsi răspunsul în conținutul acestui capitol.
Modul în care victimele ajung să fie exploatate și apoi ajutate să scape de trafic și exploatare și ulterior
sprijinite în vederea recuperării sunt informații importante pentru conturarea tabloului traficului de
persoane în ansamblul său.
În anul 2019, statul roman, prin autoritățile competente, împreună cu organizații ale societății civile au
înregistrat 698 de victime identificate formal, o valoare cu 40% mai mare decât anul anterior (497 victime
identificate în 2018). Pentru prima oară în ultimii 3 ani, se observă o curbă ascendentă a populației
victimelor identificate. Pot fi mai multe explicații ale acestei tendințe, însă niciuna în acest moment, nu ar
deține validitatea și coerența unei analize aprofundate și riguroase a multicauzalității acestui fenomen.

880
756
698

662
497

anul 2015

anul 2016

anul 2017

anul 2018

anul 2019

Figura 1 Distribuția anuală a victimelor traficului de persoane identificate în perioada anilor 2015-2019
Atât distribuția anuală a numărului victimelor cât și rata1 de victimizare sunt în acest an ascendente,
comparativ cu anul 2018. În 2019 au fost identificate mai multe victime decât în anul anterior (a se vedea
figura 1 de mai sus pentru cifrele absolute), inclusiv rata de victimizare este cu un punct mai mare față de
anul anterior (3.60 în 2019 față de 2.60 în 2018).
Nu există tendințe specifice anului 2019 observate la populația victimelor identificate comparativ cu anii
anteriori. Se păstrează orientarea interesului infracțional spre exploatarea sexuală a victimelor de gen
feminin, majoritatea victimelor fiind astfel exploatate, atât în trafic intern cât și extern. Exploatarea prin
muncă în construcții sau în sectorul agricol este forma cea mai des observată în cazul victimelor adulte de
gen masculin. Pot fi observate mici diferențe demografice sau de distribuție spațială și temporală a
1

Rata de victimizare este calculată la 100000 de locuitori pentru o populație a României la 1 iulie 2019 de
19364557 de locuitori https://www.worldometers.info/world-population/romania-population/
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exploatării, cum ar fi creșterea comparativ cu anii anteriori a ponderii minorilor din total (47% din total în
2019 comparativ cu 43% în 2018), ponderea ridicată a victimelor traficate intern din totalul identificat
(55% din total) sau creșterea numărului victimelor recrutate/exploatate prin utilizarea mijloacelor
tehnologice de comunicare la distanță/a
internetului.

2.1.
Vârsta-indicator puternic
de vulnerabilitate?

4 ROMÂNI DIN 100000 AU DEVENIT
Ponderea minorilor victime crește de la
43% în 2018 la 47% în 2019, majoritatea
fiind de gen feminin.

VICTIME ALE TRAFICULUI DE PERSOANE ÎN

2019

Se constată din ce în ce mai mult că sunt
”valorizate” anumite vârste ale victimelor.
Peste 70% din victime în 2019 au avut vârste
cuprinse între 15-19 ani. Acest lucru poate fi
explicat prin interesul ridicat al traficanților
pentru exploatarea sexuală a victimelor și
ușurința cu care victimele de vârste mici sunt
manipulate și recrutate dar și prin trăsături
psiho-sociale, specifice vârstei, care le fac
vulnerabile în fața traficului. La vârste între
12 și 18 ani, minorii se află în perioada de
organizare și evaluare a intereselor sociale,
erotice si de altă natură, sunt în perioada
adolescenței când are loc amplasarea în
grupurile de prieteni și apare identitatea EuFigura 2 Curba vârstei victimelor identificate în 2019
lui, nevoia de independență este din ce în ce mai
mare, sunt sensibili la evaluările celorlalți și apare și
confuzia de rol. Dorința de independență și de a-și crea propriul drum face ca adolescentul să accepte cu
ușurință orice tip de promisiune. Pentru că este la vârsta la care socializarea se specializează și tinde să se
organizeze în jurul nevoii primordiale de apartenență socială, la grupuri care să alimenteze nevoia legitimă
de afirmare a identității personale. Personalitatea umană este acum o construcție volatilă, în contextul
căreia, fragilitatea relațiilor de prietenie și încrederea situațională a adolescentului în persoane mai puțin
cunoscute sunt echivalente atât cu natura evoluției, dar și cu amenințările care decurg din capacitatea
limitată de judecată ratională. Conform unor studii despre adolescenți din culturi variate, aceștia prezintă
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o preocupare a adolescenților pentru viitoarea lor profesie și găsirea unui loc de muncă2. În acest context,
ofertarea cu locuri de muncă și câștigurile mai ridicate din străinătate, pot conduce foarte ușor la
victimizarea acestora în trafic.
Această constatare poate fundamenta ipoteze care cu siguranță merită cercetate relativ la calitatea
relațiilor sociale, comunitare și familiale a căror evoluție vulnerabilizează această grupă de vârstă,
consecințele putând fi regăsite dincolo de dimensiunea individuală în costurile sociale de recuperare și
reintegrare a celor exploatați.
Analiză relevă și că există o relație semnificativă statistic între vârsta victimelor și destinația externă a
exploatării acestora. Cu cât crește vârsta victimelor cu atât și probabilitatea ca victimele să fie traficate
extern este mai ridicată.
Vârsta și nivelul de educație sunt indicatori care se corelează cu destinația externă versus internă a
victimelor. Cu cât vârsta victimelor este mai mare, cu atât cresc șansele ca acestea să fie traficate în afara
graniței noastre. O explicație probabilă, empirică, ar putea avea legatură cu experiențe personale
„reușite” în afara țării, care să fi alimentat încrederea persoanei în resursele/reziliența personală sau/și
cu presiunea care vine din nevoia economică, uneori dramatică, motivată subzistențial.

Nivelul de educație al victimei este de asemenea un indicator demografic care se corelează cu destinația
victimelor, însă, aceasta cel mai probabil pentru că fiecare ciclu de învătământ poate fi atins la o anumită
vârstă. Nivelul de educație și destinația nu se asociază atunci când vârsta victimelor este controlată3,
situație pentru care putem aprecia că doar un nivelul scăzut de educație în rândul victimelor nu poate
explica victimizarea. Cu cât victima are vârstă mică, cu atât nivelul de educație este mai scăzut și cu atât
mai mult există probabilitatea să fie traficată în interiorul țării.

2.2.

Cetățenie

Neobișnuit în 2019 a fost faptul că 12 victime dintre victimele înregistrate au avut altă cetățenie decât cea
română, 10 persoane au avut cetățenie germană, o victimă a avut cetățenie letonă și o victimă a fost
cetățean moldovean. În toate situațiile, procesul de sprijinire și protecție a fost asigurat de instituțiile și
organizațiile de profil din România. Repatrierile către statele de origine, în situațiile în care victimele și-au
manifestat această voință, au fost întreprinse.

2

Stanciu.C, Cotruș.A, (2014), Stadialitatea dezvoltării umane accesat la 04.09.2020 la:
https://cantemir.ro/cursuriudc/1sem1/Facultati/Psihologie/Anul%201/Psihologia%20varstelor/PSIH._VARSTELOR_
CURS.PDF, p.53
3
Procesul de ”controlare” a unei variabile este o metodă statistică.
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Globalizarea economiei care favorizează migrația în special pentru muncă sau studii. Deși la un nivel mult
mai scăzut comparativ cu țările vest europene, turismul în România a crescut de la an la an, România fiind
apreciată de cetățeni din Europa de vest în special pentru turismul rural și posibilitățile de petrecere a
timpului liber într-o manieră demult uitată și abandonată în statele dezvoltate. În acest context al
turismului și al antreprenoriatului străin cu activitate în România, 10 victime de origine germană ajung să
fie identificate ca victime ale traficului de persoane exploatate prin muncă. Victimele din Germania, ajung
în România prin intermediul unui program de educare/reeducare adolescenți și tineri ”Projekt
Maramureș”, implementat de un ONG din aceeași țară, pe teritoriul României, în localitatea Vișeu de Sus
(localitate dezvoltată din punct de vedere turistic). Programul presupunea includerea acestora într-un
program în care trebuiau să respecte reguli stricte și să desfășoare munci fizice epuizante, servicii de
curățenie, îngrijire animale sau alte munci specifice în agricultură. Programul presupunea și includerea
acestora, pentru o perioadă de timp, în familii române din comunitatea de destinație. Până la acest
moment, au fost identificați 10 astfel de tineri, cetățeni germani, victime ale traficului de persoane.
În urma cercetărilor efectuate s-a constatat faptul că membrii grupului (administratorii și personalul ONGului care coordona programul) au aplicat metode barbare asupra minorilor, prin aducerea şi ţinerea
acestora în condiţii de veritabilă sclavie.
Aceştia erau puşi să facă munci epuizante în gospodăriile unor localnici din anturajul suspecţilor, peste
capacităţile şi limitele fizice ale vârstei lor ori afecţiunilor de care suferă, fiind umiliţi, ţinuţi în sclavie,
bătuţi şi ameninţaţi, unele dintre victime având intenţii suicidale din această cauză.
Pentru minorii identificați a fost instituită la acel moment, măsura protecției speciale, plasament în regim
de urgență în centre ale DGASPC. În acest moment, toate victimele identificate în caz s-au întors în țara
de origine.
Profitând de statutul de ședere ilegală pe
teritoriul
României,
infractorii
au
manipulat o tânără din Republica Moldova,
Cu cât crește vârsta victimelor cu atât
care timp de 10 ani se deplasa periodic
probabilitatea ca victimele să fie traficate extern
între Republica Moldova și România, unde
este mai ridicată.
reușea să găsească locuri de muncă în
industria HORECA și în acest fel să obțină
Probabilitatea de a fi traficat intern este mai
documente necesare stabilirii șederii
ridicată în cazul victimelor de gen feminin.
temporare în România. Familia acesteia
este compusă din trei minori aflați în grija
Cu cât scade vârsta cu atât probabilitatea de
bunicilor, în Republica Moldova. Sub
exploatare sexuală este mai ridicată
pretextul unui control al autorităților
pentru imigrări, victima este sechestrată
într-o cameră, află că autorii sunt
cunoscuți pentru fapte de prostituție și
proxenetism iar în cele din urmă reușește să fugă. În perioada în care aceasta a fost ținută închisă,
prietenul acesteia a reclamat dispariția acesteia, iar după ieșirea din trafic, victima a depus declarație
împotriva celor care urmau să o exploateze, în ciuda amenințărilor telefonice repetate pe care le primea.
În cazul acestei victime, au fost inițiate investigațiile pentru fapte de tentativă la trafic de persoane în
scopul exploatării sexuale.
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Victima din Letonia, a fost exploatată prin muncă-exploatare domestică, pentru a se ocupa de menajul
casei și îngrijirea copilului traficantului, cu care avea o relație de iubire. Victima ajunge să aibă o relație de
dependență afectivă și economică cu traficantul ei. După mai bine de 7 ani, timp în care victima nu mai
deținea drept de ședere pe teritoriul statului român, nu mai avea documente de identitate valide, victima
este identificată și asistată corespunzător de către un ONG.

2.3.

Gen

Majoritatea victimelor identificate, după cum se poate observa în graficul de mai jos, sunt de gen feminin,
iar majoritatea acestora au fost exploatate sexual, atât în trafic intern cât și extern. Exploatarea sexuală
are loc prin obligarea la practicarea prostituției, în spații private precum locuințele sau hotelurile precum
și în spații publice, pe stradă sau în parcuri. Pornografia infantilă este de asemenea o formă asimilată
categoriei generale de exploatare sexuală, fiind identificate anual un număr din ce în ce mai ridicat al
victimelor exploatate ori pentru obligarea la reprezentări pornografice ori șantajate cu anumite
poze/filmări pornografice pentru a fi obligate la întreținerea de relații sexuale cu terțe persoane.

Figura 3 Piramida vârstelor victimelor traficului de persoane identificate în 2019
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Există de asemenea o corelație, chiar dacă nu puternică, între genul victimei și destinația traficului.
Probabilitatea de a fi traficat intern este mai ridicată în cazul victimelor de gen feminin.
Victimele de gen masculin au fost exploatate în domeniul construcțiilor, al agriculturii sau al păstoritului,
atât în trafic intern cât și extern. A fost înregistrat un număr crescut al victimelor de gen masculin, inclusiv
minori, care a fost obligate la practicarea păstoritului sau al îngrijirii animalelor la ferme aflate pe teritoriul
României.

2.4.

Recrutare

Condițiile sau modalitățile de recrutare ale victimelor nu s-au schimbat semnificativ față de anii anteriori.
Indiferent de promisiunile făcute inițial victimelor, odată ajunse la destinație, condițiile de muncă și de
trai arată altfel, victimele sunt obligate să presteze diverse servicii foarte multe ore pe zi, sunt nevoite să
trăiască în condiții mizere, cu acces limitat sau inexistent la servicii sociale sau medicale, remunerația fiind
una mică sau chiar inexistentă.
În acest an, 26% din victime au fost recrutate cu promisiuni de muncă, în timp ce 29% din victime au
acceptat oferte de practicare a prostituției sau cerșetoriei. Aproximativ 9% au fost înșelate cu promisiuni
de producere de materiale pornografice iar 13% din victime au fost recrutate prin metoda loverboy,
metodă care, nu presupune neapărat din primul moment existența vreunei promisiuni anume ci doar
simularea unei relații de iubire de către traficant și câștigarea încrederii victimei. În unele situații, pentru
a reuși să ’păcălească’ suficient de bine victimele aceștia promit victimelor chiar oficializarea relației de
iubire și întemeierea unei familii împreună. Alte promisiuni sau oferte expuse în momentul recrutării
victimelor: promisiuni de
întemeiere a unei familii, de
căsătorie,
relații
sexuale
filmate,
promisiuni
de
desfășurare
video-chat,
promisiuni de asigurare droguri
pentru consum, comitere de
infracțiuni, promisiuni de
cazare.

Figura 4 Distribuția victimelor
în funcție de condițiile de
recrutare4
La fel ca în anii anteriori, cele
mai multe victime ajung
traficate de către persoane din
mediul cunoscut acestora,
intermediari și uneori chiar exploatatori fiind persoane cu care victimele conviețuiesc sau rude. Crește în

4

N=627. Nu se cunoaște.nu a fost completat indicatorul privind ”condițiile de recrutare” pentru 71 de victime.
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termeni
procentuali,
ponderea victimelor
recrutate de către
partenerii de viață,
ajungând
la
aproximativ 14 % din
totalul
victimelor
5
(N=673 ), comparativ
cu 10% în 2018
respectiv 12% în 2017.

necunoscut
29%

cunoscut
71%

Gruparea dihotomică
cunoscut/necunoscut
a variabilelor privind
natura relației
victimelor cu
recrutorul scoate în
evidență faptul că
majoritatea victimelor
(71%) ajung să fie
recrutate de către
persoane aflate în
proximitatea socială
și/sau geografică.
(prieteni, vecini, rude sau
parteneri de viață).
Figura 5 Relația interpersonală sau de rudenie a victimelor cu recrutorul și distribuția
victimelor în funcție de relația cunoscută sau necunoscută cu recrutorii

Cu cât scade vârsta victimelor cu atât
probabilitatea de a fi recrutate de persoane
necunoscute crește.

5

Există o corelație semnificativă între vârstă
și relația victimelor cu recrutorul.
Victimele minore ajung să fie recrutate în
proporție mai mare de persoane
necunoscute spre deosebire de această
situație în rândul populației adulte.

Nu se cunoaște relația victimei cu recrutorul pentru 25 de victime motiv pentru care totalul victimelor pentru
care se raportează relația cu recrutorul este de 673.
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Figura 6 Distribuția victimelor în funcție de modul de recrutare
Contactul ori față în față ori virtual și prezentarea ofertei de muncă sau de colaborare în mod direct de
către traficant rămâne în continuare principala modalitate prin care victimele sunt înșelate, păcălite în a
accepta promisiunile făcute. Ponderea victimelor recrutate prin utilizarea internetului și a platformelor de
socializare este ridicată, ajungând la 10,3%, comparativ cu 8,7% în 2018.

2.5.

Forme de exploatare

Exploatarea sexuală este cea mai întâlnită formă de trafic în rândul victimelor identificate în cursul anului
2019, această formă de exploatare fiind întâlnită atât în trafic intern cât și în rândul victimelor române
traficate în afara țării. Victimele exploatate prin obligarea la practicarea prostituției pe stradă, în locuințe
private sau cluburi și spații de cazare, ori victime exploatate prin obligarea la reprezentări pornografice au
avut o pondere de 74% din total, în creștere față de 67% înregistrat în 2018. Formele de exploatare sunt
în continuare asociate genului: exploatarea sexuală afectează în principal femeile în timp ce exploatarea
prin muncă, în special bărbații. În acest an au fost identificate 10 victime minore, de gen masculin care au
fost exploatate sexual.
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Exploatarea sexuală este predominantă în
trafic intern
Sursa: ANITP prin SIMEV

Există o corelație semnificativă între
exploatarea sexuală în rândul victimelor
și traficul intern6. Dacă victimele sunt
traficate în interiorul țării noastre atunci
probabilitatea ca forma de exploatare să
fie sexuală este mai mare.

Victimele exploatate prin muncă identificate pe parcursul anului 2019 (16,5% din total) au fost exploatate
atât extern cât și intern, iar 73% dintre acestea au fost adulte. Domeniile cu risc ridicat de trafic în scopul
exploatării prin muncă sunt: construcțiile, agricultura, serviciile HORECA. Printre alte domenii sau sectoare
economice în care victimele din acest an au fost exploatate regăsim: servitute domestică, activități

Figura 7 Distribuția victimelor în funcție de formele de exploatare, cu detaliere pe formele de exploatare sexuală

6

(R=0.184)
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comerciale de vânzare cu amănuntul, măcelărie, întreținere ferme (oierit), exploatare forestieră,
spălătorie auto sau producție textile etc.
În cazul exploatării prin cerșetorie, a treia cea mai întâlnită formă de exploatare, se observă în acest an o
reducere a dimensiunii, ponderea victimelor astfel exploatate reprezentând 2,9% în acest an, comparativ
cu 5.2% în 2018 (pentru formele de exploatare în rândul victimelor identificate în 2019 a se vedea figura
nr.7. de mai sus).

POVESTE DE TRAFIC-EXPLOATARE PRIN CERȘETORIE
Ionel, împreună cu prietena sa, cu care are 2 fetițe minore, realizau venituri din cerşitul zilnic în municipiul
Târnăveni. Nu a lucrat niciodată cu forme legale. Este analfabet, nu a fost niciodată şcolarizat şi are grave
probleme de sănătate (epilepsie şi dependenţă de alcool). Locuia împreună cu prietena şi cele 2 fetiţe în
Târnăveni, într-o casă de pământ cu o singură cameră.
Îl cunoaște pe Gigi, care-i face propunere de a cerși în Grecia și de a împărți banii câștigați. Gigi urma să acopere
toate costurile de deplasare ale lui, prietenei și ale unei fetițe. În Atena au fost cazaţi la un hotel, într-un
apartament cu 2 camere: într-o cameră locuiau familia victimei și familia traficantului iar într-o altă cameră
locuiau socrii și părinții traficantului. Toți se ocupau cu cerșitul, iar la sfârșitul fiecărei zile, Gigi strângea banii și
ținea evidențele într-un carnețel. Ionel câștiga între 70 și 100 de euro pe zi. Gigi impunea lui Ionel plata
cheltuielilor de cazare și mâncare, aceasta cumpărându-se la comun. După aproximativ 1 an de zile, prietena lui
Ionel îl părăsește, acesta continuând să cerșească pentru Gigi.
În anii care au urmat a fost dus cu diferite mijloace de transport: maşină, autocar, avion, la cerşit în diferite ţări
europene: Elveţia, Polonia, Cipru (Larnaka), Italia (Verona), Norvegia, Anglia şi Germania. Ionel nu poate preciza
exact localităţile în care a fost dus şi nici perioadele de timp sau ordinea în care s-a deplasat în aceste ţări, având
în vedere nivelul scăzut de intelect al acestuia. Ştie însă că în Polonia şi Cipru a fost reţinut pentru 24 ore, iar în
Germania a stat la închisoare timp de 4 luni. Era cazat în hoteluri unde plata se făcea zilnic. A fost pus să jure că
nu ascunde banii. Contrar înţelegerii iniţiale, Ionel nu a primit niciodată vreo sumă de bani.
Cu privire la acest caz, au fost inițiate investigații și a fost deschis un dosar penal împotriva responsabililor. Ionel
nu a dorit să beneficieze de vreun sprijin sau să fie inclus în vreun program de asistență specifică, însă este în
continuare în legătură cu Centrul Regional al ANITP competent.

Deși nu s-a putut determina statistic, s-a putut constata ca și în anii precedenți că au existat situații în care
victimele au suferit multiple forme de exploatare. Victime exploatate pentru activități domestice ajung să
fie exploatate și sexual sau victime exploatate sexual sunt exploatate și prin obligarea la cerșetorie sau
obligarea la furturi. În aceste
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POVESTE DE TRAFIC-EXPLOATARE PRIN ALTE FORME
Mama bebelușului avea o relaţie de aproximativ 2 ani cu tatăl acestuia, relaţie din care a mai rezultat un copil
în vârstă de 2 ani. Din cauza unor neînţelegeri dintre cei doi şi pe fondul lipsei banilor, mama se hotărăşte să
abandoneze bebeluşul. Aflată în spital pentru a naște, mama îi spune unei asistente că doreşte să abandoneze
copilul pentru că nu are condiţii să îl crească şi pe el. Asistenta medicală în cauză îi propune să îl dea unei familii
căreia tocmai îi murise copilul, ea fiind cea care pune în legătură cele două părţi – fiind vecină cu familia
„cumpărătorului”. La starea civilă barbatul care dorește să cumpere copilul se declară tatăl copilului şi preia
bebeluşul la externare. Sesizarea este făcută de bunicii din partea tatălui natural, care doreau să îngrijească
copilul, având o stare materială mai bună.

Bebeluș-victimă a traficului de minori

2.6.

Origine

Nu există în acest an nicio diferență între ponderea victimelor provenite din mediul urban sau cel rural,
victimele provenind în aceeași măsură din ambele medii. Cele mai multe victime au provenit din județele
Dolj (67 de victime din care 38 minori), Iași (48 de victime din care 18 minori), Bacău (47 de victime din
care 30 minori), Galați (37 victime din care 16 minori), Mureș (29 de victime din care 20 minori), București
(27 de victime din care 21 minori), Botoșani (27 de victime din care 13 minori), Constanța (25 de victime
din care 12 minori),
Brașov (25 de victime
din care 6 minori),
Brăila (22 de victime
din care 3 minori),
Bihor (21 de victime
din care 13 minori) și
Argeș (21 de victime
din care 15 minori).
Conform datelor de
mai sus, principalele
județe de proveniență
ale minorilor victime
ale
traficului
de
persoane au fost Dolj,
Bacău,
București,
Mureș și Iași.
Figura 8 Harta județelor de proveniență în 2019; Bucuresti=27
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Pentru perspectiva spațială a zonelor (localităților) roșii care au înregistrat o valoare ridicată a victimelor
înregistrate, a se vedea harta de mai jos.

Figura 9 Harta localităților de proveniență a victimelor identificate în 2019

2.6.1. Victime provenite din județul Dolj
67 de victime identificate în acest an au provenit din localități de pe raza județului Dolj, cifră ce plasează
acest județ la fel ca și în 2017 și 2018, pe primul loc al județelor de proveniență. 57% dintre victimele
identificate au fost minori. Localitatea care a înregistrat cea mai ridicată frecvență a victimelor a fost
Craiova și majoritatea victimelor
care au avut proveniență această
localitate au suferit exploatări în
afara țării.
Majoritatea victimelor provenite
din Dolj (84%) a fost exploatată
sexual. Alte forme de exploatare
întâlnite în rândul victimelor au fost
obligarea la cerșetorie și furturi sau
exploatare prin obligarea la muncă.
Statele de destinație ale victimelor
provenite din Dolj au fost: Spania,
Italia, UK, Germania, Franța, Grecia,
Finlanda, Elveția.

Figura 10 Harta privind destinația externă a victimelor provenite din Județul Dolj
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2.6.2. Victime provenite din județul Iași
48 de victime au fost identificate ca victime ale traficului de persoane provenite de pe raza județului Iași.
30 dintre acestea au fost victime adulte, dintre care 23 de gen feminin. Cele mai mult victime (38) au fost
exploatate sexual. Destinația victimelor provenite din Iași a fost atât internă (44% din victime au fost
traficate intern)7 cât și externă8. Localitatea Pașcani a înregistrat un număr crescut al victimelor provenite
de pe raza județului Iași. State de destinație cunoscute pentru victimele provenite din Iași în 2019: Italia,
UK, Germania, Olanda, Danemarca.

Figura 11 Harta privind destinația externă a victimelor provenite din Județul Iași

2.7.

Destinație

Traficul intern a fost destinație în acest an pentru 48,5% din cele 698 de victime identificate și raportate.
Dintre victimele traficate intern, 12 au fost de altă naționalitate decât cea română. Principalele state de
destinație au fost Germania (86 victime), Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord (81 victime),
Italia (52 victime), Spania (49 victime), Elveția (31 victime) și Franța (23 victime).
Figura 12 Harta statelor de destinație externă pentru victimele identificate în 2019

7
8

Victime traficate intern au fost în mare parte traficate în localități tot de pe raza județului Iași.
Statele de destinație, în ordinea frecvenței înregistrate au fost: Italia, Cehia, UK, Germania, Danemarca șI Olanda
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Germania a fost destinație în 2019 pentru 86 de victime ale traficului de persoane, notificate Sistemului
Național de Identificare și Referire român. Cele mai multe dintre aceste victime au fost persoane adulte,
exploatate sexual. Cele mai multe victime au fost exploatate sexual către această destinație, Germania
fiind și în acest an principalul stat de destinație pentru trafic. Localitățile cunoscute pentru exploatarea
victimelor cetățeni români către această destinație au fost: Berlin, Buhren, Burgau, Papenburg, Essen,
Duisburg, Frankfurt, Munchen (10 victime-localitatea cu cea mai ridicată incidență), Hamburg, Mannheim,
Nuremberg, Soltau, Ulm, Stuttgart, Bielefeld, Braunschweig, Bramsche, Gothenburg, Herrenberg,
Augsburg, Saarbrucken.

Cu valori comparabile se evidențiază și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, unde au fost
notificate 81 de victime de cetățenie română, dintre care 72 de victime adulte și 9 minore. Majoritatea
victimelor de gen feminin au fost exploatate sexual iar majoritatea victimelor de gen masculin au fost
exploatate prin muncă în sectorul construcțiilor sau în alte domenii precum munca în fabrici, munca
sezonieră (agricultură) sau zilieri.
Dintre locațiile cunoscute pentru exploatare în Marea Britanie, regăsim: Birmingham, Liverpool,
Edinburgh, Ipswich, Londra (27), Manchester, Stoke-on Trent, Wembley, Wolverhampt on, Leeds,
Doncaster, Bristol, Boston, Reading.
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În cazul Italiei, aceasta a fost destinație pentru 52 de victime cetățeni români, dintre acestea, 37 fiind
victime adulte și 15 minore. Minorii traficați pe relația Italia au suferit exploatări sexuale (10 minori) sau
exploatări prin obligarea la cerșetorie și furturi (2). Cele mai cunoscute localități în care victimele române
au fost traficate în Italia au fost: Adria, Bergamo (8), Civita Castellana, Foggia, Marsala, Milano, Palermo,
Perugia, Roma, Sanremo, Savona, Subiaco, Torino, Verona, Vicenza.

Ioana, în vârstă de 23 de ani, stabilită în București, lucrează la un fast-food și locuiește în chirie.
Îl cunoaște pe Adrian, pe facebook, se cunosc ulterior și fizic și încep o relație de iubire.
După ceva timp, decid să plece într-o scurtă vacanță pe litoralul cipriot. Planifică împreună detaliile
călătoriei, achiziționează bilete de avion și rezervă camere la hotel pentru perioada respectivă.
Vacanța urma să fie scurtă, doar 4 zile în Nicosia.
Odată ajunși la destinație și cazați la hotel, Adrian o amenință verbal și fizic pentru a se căsători cu
un cetățean pakistanez. În ziua următoare, se prezintă la autoritățile de evidență a populației și la
oficiul pentru imigrări și se încheie căsătoria între Ioana și cetățeanul pakistanez. După aceasta,
Ioana se întoarce împreună cu Adrian la data stabilită de întoarcere în România, însă în aeroport
sunt opriți de către poliția cipriotă, ocazie cu care Ioana reușește să povestească cele întâmplate.

În perioada următoare, Ioana este preluată de autoritățile cipriote, inclusă în prorograme de
asistență specifică și ulterior sprijinită să revină în România. Adrian este arestat și trimis în judecată
de către autoritățile cipriote pentru infracțiunea de trafic de persoane-exploatare pentru comiterea
de infracțiuni.

2.7.1 Multiple destinații
105 victime în 2019 au fost traficate în
multiple destinații. Dintre acestea, 102
erau persoane de gen feminin (70
698 de victime traficate în 795 de localități
adulte). Din cele 105 victime, 35 au
fost traficate în multiple destinații fără
însă a trece granița, 50 au avut destinații multiple în diferite țări europene în timp ce 20 de victime au fost
traficate atât în interiorul țării cât și în alte state europene.
În cazul victimelor traficate în mai multe localități ale României, prima destinație de exploatare este ori
localitatea de domiciliu/reședință a victimei ori o localitate aflată în imediata vecinătate, cel mai probabil
pentru că aici începe exploatarea după care se continuă traseul pe teritoriul României în funcție de modul
de organizare/operare al traficanților. Exploatarea în interiorul țării noastre poate avea loc în multiple
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2 ani ajung să petreacă în trafic victimele
exploatate în mai multe localități

localități în interiorul aceluiași județ
sau în multiple localități în alte județe
sau regiuni geografice ale României.
În cazul victimelor traficate extern,
statele cel mai frecvent întâlnite
pentru periplul exploatării și traficului
cetățenilor români sunt Germania,
Spania, Italia, UK, Belgia, Franța și
Elveția.

Figura 13 Harta destinațiilor pentru victimele traficate în mai mult de două state externe.

Perspectiva grafică de mai sus a destinațiilor pare să valideze constatarea autorităților judiciare române
cu privire la mobilitatea grupărilor criminale și mutarea activității infracționale dintr-un stat european în
altul, în funcție de oportunitățile sau pericolele constatate într-un stat sau altul.
În contextul analizei privind situația victimelor traficate în mai multe destinații, au fost observate două
cazuri în care victimele au ajuns să petreacă foarte mult timp în trafic: o victimă de gen feminin care a stat
10 ani în trafic, fiind traficată sexual în mai multe state europene; un bărbat adult care a stat 12 ani în
trafic, fiind exploatat prin obligarea la cerșetorie pentru o perioadă foarte lungă în multiple destinații în
Grecia dar și în alte state europene.
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Media timpului petrecut in trafic de către victime cu multiple destinații este de aproximativ 2 ani (26 de
luni)-(N=80), cu un an mai mult decât în cazul mediei înregistrate la totalul populației de victime. O astfel
de constatare nu poate decât să scoată în evidență pericolul în care se află victimele exploatate de către
grupări bine organizate, cu relații de cooperare în alte state sau care manifestă ușurință în organizarea
imediată a activității infracționale în alte regiuni/state care reușesc astfel să exploateze și să mențină
victimele în trafic pentru perioade lungi de timp. În aceste condiții, se pare că intervenția autorităților și
scoaterea victimelor din trafic este îngreunată și ca atare victimele ajung să petreacă în medie mai mult
timp în trafic.
Valoarea ridicată a exploatării sexuale (93% din victimele cu multiple destinații au fost exploatate sexual)
ne permite să apreciem că traficanții care operează în sfera traficului de persoane în scopul exploatării
sexuale beneficiază de o flexibilitate și mobilitate a ”muncii infracționale” mai crescută decât în cazul altor
forme de exploatare.

2.8.

Timp petrecut în trafic

Victimele identificate în perioada anului
2019 au petrecut în trafic în medie un an
de zile (N=5209), cu un minim de câteva
zile și un maxim de 12 ani jumătate. Există
o corelație semnificativă între timpul
petrecut în trafic și traficul intern sau
extern. Victimele traficate în interiorul
Victimele petrec în trafic în medie 1 an.
țării petrec în trafic în medie 9 luni
comparativ cu victimele traficate extern
care ajung să fie exploatate în medie 16
luni. Nu există nicio legătură sau corelație
semnificativă între vârstă sau gen și timpul
petrecut în trafic. Victimele adulte au petrecut în medie un timp ușor mai ridicat în trafic decât al celor
minore însă această valoare este explicată mai degrabă de exploatarea victimelor adulte într-o proporție
mai ridicată în trafic extern.
OIM aprecia în 2018, că durata traficului este de cel mult doi ani10, apreciere care susține constatările
noastre conform căreia victimele petrec în medie în trafic între 9 și 16 luni.

9

N=520, reprezintă valoarea totală a victimelor pentru care se cunoaște perioada petrecută în trafic;
https://eea.iom.int/sites/default/files/publication/document/9-IOM-Victims-of-Trafficking-on-the-Road.pdf, p.2

10
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3

Combatere

3.1 Modus operandi în 2019. Percepția traficului de persoane din perspectiva
combaterii

Traficul intern se menține la peste 50% din
totalul cauzelor de trafic investigate

Evaluarea datelor statistice pe anul
2019, obţinute în urma documentării
activităţii infracţionale a membrilor
grupărilor de trafic de persoane indică
pattern-uri şi tendinţe similare cu cele
evidenţiate la nivelul anilor anteriori.

Ca și în anii precedenți, România păstrează un caracter pregnant de țară sursă a traficului de ființe umane.
Majoritatea victimelor de cetățenie română sunt recrutate în țară, pentru ca mai departe exploatarea să
aibă loc pe teritoriul altor state, în special în state vest-europene, unde există cerere pentru forță de
muncă ieftină, pentru servicii sexuale sau unde există contextul și se tolerează faptele de cerșetorie,
creându-se astfel premisele victimizării (pull factors). Ca urmare a cererii din țările de destinație, anumite
state devin o atracție pentru persoane ce doresc să își îmbunătățească nivelul de trai - în special statele
unde legislația este permisivă ori unde prostituția este tolerată, legalizată sau chiar reglementată
reprezintă destinații vizate de traficanții de persoane ori proxeneții de cetățenie română.
Se păstrează zonele de impact ale activității infracționale de trafic de persoane consacrate anterior:
Germania, Italia, Marea Britanie, Spania - profiturile ridicate generate de activităţi infracţionale în state
mai dezvoltate economic și existenţa unor reglementări diferite a unor infracţiuni relaţionate activităţii
de trafic, au determinat ca aproape jumătate a cazuisticii să vizeze traficul extern.
În ceea ce privește exploatarea victimelor în plan intern, sunt preferate victimele minore datorită faptului
că sunt facil de recrutat și exploatat și nu este necesară călătoria externă/trecerea frontierei. Acestea,
sunt traficate în special prin obligarea la practicarea prostituției.
Principalele premise de vulnerabilitate a victimelor sunt: sărăcia, căutarea unor oportunităţi mai bune de
viaţă, lipsa educaţiei şi a accesului la informaţie ori lipsa experienţei de viaţă socială (minori), atitudini şi
judecăţi naive de genul “mie nu mi se poate întâmpla”, provenienţa din familii dezorganizate sau
monoparentale (dorinţa victimelor de a scăpa de un mediu abuziv sau neglijent), din centre de plasament,
persoane cu dizabilităţi.
Se perpetuează modurile de exploatare clasice, respectiv exploatarea sexuală, exploatarea prin muncă,
constrângerea la săvârșirea de infracțiuni mărunte și obligarea la practicarea cerșetoriei, cu respectarea
clasamentului modurilor de exploatare din anii precedenţi, respectiv exploatarea sexuală11 pe primul loc
(peste 80% din dosarele înregistrate în anul 2019), urmată de exploatarea prin muncă şi obligarea la

11

Dosare ce vizează infracțiuni de trafic de persoane în scopul exploatării sexuale cu caracter transfrontalier, dar și dosare de
proxenetism și grup infracțional organizat instrumentate de DIICOT, în care au fost delegați lucrători antitrafic
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practicarea cerşetoriei; de altfel, tendinţele surprinse la nivel european în ceea ce priveşte exploatarea
sexuală ca scop principal al traficului de persoane se regăsesc şi în România.
Din ce în ce mai mult, recrutarea inițială se realizează în mediul on-line, prin intermediul diverselor site-uri
de socializare, victimele având reprezentarea unei imagini total diferite de realitatea existentă dincolo de
monitor. A scăzut semnificativ numărul cazurilor de trafic de persoane în vederea exploatării sexuale
comise în condiții de constrângere și violență extremă, tendința fiind aceea de a debuta cu infracțiunea de
proxenetism, în care relația dintre subiecți este una colaborativă, cu o oarecare împărțire a câștigurilor
obținute, pentru ca ulterior, după o anumită perioadă de timp care să confere încredere și să dea
dependență victimei, să intervină cu adevărat exploatarea sexuală a acesteia în folosul exclusiv al
traficantului12.
Procesul de recrutare a victimelor se manifestă prin: false promisiuni de obţinere a unor locuri de muncă
bine plătite, câștigarea încrederii victimelor prin aservire sentimentală („lover boy”), împărţirea câștigului
– cointeresarea.

Mijloace de constrângere:
Abuz emoțional
Șantaj emotional
Confiscarea și reținerea documentelor
Supravegherea constantă a bordelurilor
Mutarea periodică în alte locații

Modul
de
operare,
respectiv de exploatare a
victimelor se menține în
aceleași tendințe ca și în
anii precedenți, în sensul
adaptării
conduitei
traficanţilor la schimbările
legislative și tendința spre
proxenetism în cazul
exploatării sexuale și spre
înșelăciune
în
cazul
exploatării prin muncă ori
cerșetorie.

Inducerea temerii unor represalii asupra lor sau a membrilor
de familie în cazul în care vor cere ajutorul poliției

Profilul traficanților nu a
suferit schimbări esențiale
Forme variate de violență
față de anii anteriori,
Sursa: DCCO
astfel că aceștia sunt
cetățeni
români
de
ambele sexe, cu vârste variate, unii cunoscuți cu antecedente penale pentru trafic de persoane ori pentru
alte infracțiuni. Traficanții bărbați rămân majoritari - cca 75%, cei mai mulți având vârste cuprinse între
20 și 50 de ani, același interval de vârstă regăsindu-se și în cazul femeilor traficant. Ponderea traficanților
minori rămâne mică, cca 2,5% (fete și băieți cu vârste cuprinse între 15 și 17 ani), iar procentajul

12

Sursa: Raport de activitate DIICOT 2019, accesat la
https://diicot.ro/images/documents/rapoarte_activitate/raport2019.pdf la data de 17.08.2020

25

cetățenilor străini investigați anual în dosarele de trafic de persoane instrumentate în România, rămâne
de sub 1%.
În anul 201913 au fost înregistrate 2 dosare penale în care sunt vizați și cetățeni străini pentru infracțiuni
de exploatare sexuală a minorilor, un dosar vizând fapte de pornografie infantilă și un altul vizând
infracțiunile de trafic de minori, șantaj, lipsire de libertate în mod ilegal și pornografie infantilă în care sunt
cercetați un număr de 7 suspecți (2 cetățeni italieni și 5 cetățeni români).

3.2 Răspunsul judiciar față de traficul de persoane 14
3.2.1 Activitatea Direcției de Combatere a Criminalității Organizate
DCCO alături de structurile corespondente din teritoriu şi în colaborare cu instituțiile guvernamentale cu
responsabilități şi competențe în domeniu alături de organismele internaționale s-a implicat şi se implică
activ, cu fermitate şi eforturi considerabile atât din punctul de vedere al resurselor materiale dar şi al
resurselor umane în reducerea dimensiunilor traficului de persoane şi a traficului de minori urmărinduse, într-o abordare multidisciplinară, înlăturarea efectelor negative asupra individului şi societății.
Pe parcursul anului 2019, la nivel național structurile specializate în combaterea traficului de persoane au
desfășurat activități procedural – investigative sub directa îndrumare a procurorilor de caz într-un număr
de 1644 dosare penale (total existente + înregistrate în 2019), sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de
trafic de persoane şi trafic de minori şi pentru constituirea unui grup infracţional organizat, fapte
prevăzute şi pedepsite de art. 210, 211 şi 367 din Codul Penal, dar și proxenetism comis de un grup
infracțional organizat (art 213+367 CP, fapte ce sunt în competența DIICOT). Totodată, încadrarea juridică
a faptelor săvârșite au vizat într-o mai mică măsură și art. 212, 214, 216, 216^1, 220, 374 din Codul Penal,
respectiv infracțiuni cu relevanţă sub aspectul traficului de persoane - supunerea la muncă forțată sau
obligatorie, proxenetism, exploatarea cerșetoriei, folosirea serviciilor unei persoane exploatate, act sexual
cu un minor, pornografie infantilă.
Dintre acestea, în anul 2019 au fost înregistrate 532 de dosare, privind 897 făptuitori, din care 46 sunt
autori necunoscuți. Totodată, în dosarele penale inițiate în perioada de referință au fost
investigați/cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de persoane 5 cetățeni străini (cetățenie
germană, italiană, iordaniană). 88 de dosare au vizat și art 213 – proxenetism, 18 dosare au vizat și art
374 – pornografie infantilă (din care 9 în concurs cu fapte de trafic de minori/persoane), iar în 85 dosare
s-au inițiat cercetări și sub aspectul săvârșirii infracțiunii prev de art 367 CP – constituirea/aderarea la un
grup infracțional organizat.

13

Din perspectiva cazuisticii existente la nivelul DCCO pentru anul 2019

14

Datele statistice colectate la nivelul DCCO sunt date de interes polițienesc. Aceste date pot suferi fluctuații de la o raportare
la alta, în funcție de evoluția cercetărilor (de ex, un dosar inițiat pe o relație poate fi raportat ulterior ca vizând un alt stat de
destinație, în funcție de declarații, verificări, investigații etc).
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Din punctul de vedere al modului de exploatare, cercetările în dosarele inițiate în 2019 au vizat în
proporție de 83% exploatarea sexuală (444 dosare penale), restul dosarelor vizând exploatarea prin
muncă, exploatarea prin cerșetorie, obligarea la comiterea de infracțiuni/îndeplinirea de servicii/aservire,
pornografie infantilă (fără a fi în concurs cu infracțiuni de trafic de persoane, dar instrumentate de
lucrători specializați în combaterea traficului de persoane în baza delegărilor procurorilor DIICOT), alte
forme (transfer ilicit de copii, căsătorii fictive, etc).
Din dosarele aflate în lucru în cursul anului 2019, în cazul a 11 dosare penale a fost începută urmărirea
penală inclusiv sub aspectul săvârșirii infracțiunii prevăzute de art 216 din Codul Penal - folosirea
serviciilor unei persoane exploatate (10-sexual, 1- muncă), și 3 dosare vizând art 216^1 – folosirea
prostituției infantile. În aceste dosare penale, exploatarea a fost pe plan intern. Dintre acestea, 1 dosar a
fost înregistrat în cursul anului 2019 (4 suspecți au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției cu privire
la folosirea serviciilor unei persoane exploatate), restul fiind inițiate în anii anteriori.
În 2019 au fost soluționate 616 dosare penale (în care au fost delegați lucrători DCCO și structuri
teritoriale) prin 113 rechizitorii emise de procurorul de caz și 11 dosare finalizate cu acorduri de
recunoaștere a vinovăției, 40 de dosare în care s-a dispus disjungerea sau declinarea (în aceste dosare sa dispus clasarea pentru faptele de trafic de persoane/minori și disjungerea sau declinarea către unități
de parchet competente pentru fapte precum proxenetism, viol, act sexual cu un minor, folosirea unui
minor în scop de cerșetorie, înșelăciune, etc.), 43 de dosare s-a dispus reunirea sau conexarea cu alte
dosare, în două dosare s-a luat măsura transferului de procedură și în 407 dosare s-a dispus clasarea.

3.2.2 Activitatea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și
Terorism
În anul 2019, din cele 1.814 cauze de soluționat având ca obiect infracțiuni de trafic de persoane, din care
722 cauze nou înregistrate, în perioada de referință a fost soluționat un număr de 728 cauze, față de 601
cauze în 2018, ceea ce reprezintă o creștere cu 20,13%. Dintre acestea, au fost soluționate prin rechizitoriu
și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de 149 (117+32), față de 118 cauze (103+15) (creştere
cu 26,27%), cu 347 inculpați trimiși în judecată, față de 400 inculpați trimiși în judecată în 2018 (scădere
cu 13,25%), din care 154 inculpați arestați preventiv trimiși în judecată, față de 209 arestați preventiv în
2018 (scădere cu 26,32%). Numărul victimelor traficate în vederea exploatării în 2019 a fost de 373, față
de 312 în 2018 (creştere cu 19,55%), dintre care 180 minori, față de anul 2018, când au fost identificate
139 victime minori (creştere cu 29,50%)15.

3.2.3

Condamnări
Numărul persoanelor condamnate definitiv
pentru infracțiuni de trafic de persoane și minori

80% din condamnații care au primit
detenție au comis fapte de trafic de
minori
15

Sursa: Raport de activitate DIICOT 2019, accesat la
https://diicot.ro/images/documents/rapoarte_activitate/raport2019.pdf la data de 17.08.2020, p.22
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a ajuns în 2019 la 120, cu 8% mai puțin față de
anul anterior, conform datelor prezentate de
Consiliul Superior al Magistraturii. 66% dintre
aceștia (79 de persoane condamnate cu
executare) au primit pedepse privative de
libertate, dintre care 67 au primit pedepse între
3-5 ani, respectiv 5-10 ani. Cele mai multe
pedepse privative de libertate (80%) au fost
acordate persoanelor care au avut activitate
infracțională în sfera traficului de minori.
Figura 14 Distribuția pedepselor cu închisoarea în rândul persoanelor condamnate pentru infracțiuni de trafic de
persoane/minori

1 pătrat=1 persoană condamnată
7
1-3 ani

23
3-5 ani

44
5-10 ani

5
Peste 10 ani

3.3 Cooperare judiciară internațională
Profiturile ridicate generate de activităţi infracţionale în state mai dezvoltate economic și existenţa unor
reglementări diferite a unor infracţiuni relaţionate activităţii de trafic, au determinat ca aproape jumătate
din cazuistică să vizeze traficul extern. Pe parcursul anului 2019, la nivel național structurile specializate
în combaterea traficului de persoane au desfășurat activități într-un număr de 818 de dosare cu caracter
transfrontalier, din care 236 înregistrate în 2019.
În perioada de referință este de notat menţinerea mobilităţii grupărilor criminale ce acţionează în ţările
de destinaţie/de exploatare prin reorientarea grupărilor infracţionale către destinaţii noi unde există o
cerere mai mare pe piaţa sexuală, pentru cerşetorie şi prin muncă. (33 de dosare penale din cele
înregistrate în perioada de referință au avut destinații multiple ale exploatării)
Caracterul transfrontalier al traficului de persoane, determină DCCO să desfăşoare o cooperare susţinută
cu autorităţile de aplicare a legii din ţările circumscrise unei rute de trafic, respectiv statele de tranzit ori
destinaţie în domeniul combaterii traficului de persoane, derulând proiecte şi operaţiuni comune şi
efectuând un schimb permanent de date şi informaţii pe cazuri concrete, pentru a putea identifica
eventualele situaţii de exploatare a victimelor române de către traficanţi şi astfel să se poată interveni faţă
de săvârşirea unor asemenea fapte.
Cooperarea poliţienească cu partenerii din țările de destinație a traficului are loc în majoritatea cauzelor
penale instrumentate în domeniul combaterii traficului de persoane, având în vedere diversitatea
canalelor de comunicare, prin:
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Schimb de date și informații
Cereri de asistență
Comisii rogatorii, Ordine Europene de Anchetă
Întâlniri operative/de coordonare
Cazuri comune (task force, JIT, transfer de procedură)
Cooperare neoperativă: vizite de studiu, schimb de bune practici, seminarii, conferințe,
grupuri de lucru, programe de cooperare

În perioada analizată, la nivelul structurilor de combatere a traficului de persoane din cadrul Poliției
Române au fost înregistrate 66 comisii rogatorii și OEA solicitate de autorităţile străine şi 12 comisii
rogatorii și OEA solicitate autorităţilor străine.
În planul cooperării internaţionale schimbul de mesaje şi date de interes operativ a fost derulat prin
canalele oficiale ale Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională, într-o proporţie majoră, dar
pentru completarea cercetărilor s-a beneficiat şi de suportul oferit de reţeaua ofiţerilor de legătură străini
acreditaţi la Bucureşti. Astfel, în anul 2019, structurile de combatere a traficului de persoane au transmis
1206 de solicitări internaționale (din care 226 prin ofițeri de legătură străini la București) și au primit 1958
de solicitări (din care 584 prin ofițeri de legătură străini la București).În instrumentarea cauzelor penale în
domeniul traficului de persoane pe plan internaţional, DCCO la nivel central cât şi teritorial a cooperat în
perioada de referință cu autorităţile corespondente din ţările de destinaţie, sub egida EUROJUST, în cadrul
unor Joint Investigation Team - JIT (echipe comune de anchetă), fiind înregistrat un progres semnificativ
în ultimii ani.
Ofițerii din cadrul structurilor de combatere a traficului de persoane au fost implicați în 59 de investigații
comune cu state europene precum Marea Britanie, Germania, Spania, Belgia, Cehia, Danemarca, Elveția,
Franța, Italia, Norvegia, din care - 11 nou înregistrate, 7 finalizate și 11 operațiuni comune în 2019.
În 2019, fluxul de informații înregistrat prin intermediul canalelor de cooperare polițienească, au făcut
obiectul schimbului de date și informații, solicitări ce au vizat un număr de 5505 infracțiuni de trafic de
persoane.16 Cele mai multe solicitări, în ordine, au fost înregistrate pe relația cu Marea Britanie, Germania,
Spania, Belgia și Franța.

16

CCPI
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3.4 Cazuri de success în contracararea rețelelor de trafic de persoane în 2019

CAZ 1
trafic de persoane, proxenetism, grup infracțional organizat și spălare de bani

În perioada octombrie 2018 – noiembrie 2019, ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei de
Combatere a Criminalităţii Organizate – Serviciul de Combatere a Traficului de Persoane împreună
cu procurorul de caz din cadrul DIICOT – Structura Centrală au desfășurat activități investigative
pentru documentarea și tragerea la răspundere penală a membrilor unei grupări infracțional
organizate cu preocupări pe linia traficului de ființe umane în scopul exploatări sexuale, pe relația
România – Marea Britanie.
S-a acționat simultan pe teritoriul României și Marii Britanii, prin efectuarea în paralel a unui număr
de 11 percheziții domiciliare, 5 pe teritoriul României - în județele Giurgiu, Ilfov și Constanța și 6
percheziții pe teritoriul Marii Britanii, în localitățile Londra, Newcastle, Stoke-on-Trent și Norwich.
În România au fost depistați 4 suspecți iar în UK 8 suspecți au fost reținuți de autoritățile britanice.
Cu ocazia efectuării perchezițiilor au fost ridicate importante sume de bani provenite din infracțiuni,
documente, înscrisuri și telefoane mobile utilizate de către persoanele suspecte în desfășurarea
activității infracționale.
Liderii grupării au pus bazele unei scheme piramidale, activitățile de transport a tinerelor către
adresele clienților erau asigurate de către membrii grupării, liderii păstrând aparența desfășurării
unor activități legale pe teritoriul Marii Britanii. În perioada 2017 – 2019 gruparea infracțională
organizată a achiziționat și asigurat în vederea transportării tinerelor autoturisme de lux. În această
perioadă 15 tinere au fost exploatate sexual pe teritoriul Marii Britanii în folosul grupării
infracționale.
Europol și Eurojust au fost parte în demersurile specifice investigative desfășurate în caz.
Membrii grupării au recrutat tinere cu preponderență din mediul rural care proveneau din familii
destrămate și fără posibilități financiare cărora le promiteau o viață lipsită de griji și prin intermediul
metodei “LOVERBOY”, le seduceau după care le determinau să le remită sumele de bani obținute
pentru a fi păstrate.
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Tinerele au fost exploatate pe teritoriul Marii Britanii în imobile închiriate de către lideri, fiind transportate
de aceștia în vederea întreținerii relațiilor sexuale cu clienții. Liderii grupării erau responsabili de crearea
profilelor pe site-urile de escorte, de promovarea anunțurilor pe site-urile de escorte precum și de
încasarea sumelor de bani pe cardurile personale, tinerele nefiind în contact direct cu banii obținuți din
exploatarea lor sexuală. Tinerelor li se promitea faptul că banii vor fi investiți în case și mașini pe care le
vor avea împreună cu partenerii lor de viață, însă de cele mai multe ori membrii grupării infracțional
organizate racolau alte tinere pe care le exploatau sexual și se extindeau în permanență pe teritoriul Marii
Britanii sub atenta supraveghere a liderilor grupării.
Gruparea infracțională a fost coordonată de 2 lideri, concubini, ambii fiind stabiliți în Marea Britanie, iar
aceștia au stabilit activitățile care trebuiau desfășurate de către ceilalți membri ai grupării, în calitate de
șoferi, supraveghetori sau persoane terțe prin intermediul cărora liderii transferau către rudele lor de pe
teritoriul României sumele de bani obținute din exploatarea sexuală a tinerelor pe teritoriul Marii Britanii.
Membrii grupări sunt investigați pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism,
aderare la un grup infracțional organizat și spălare de bani.
Documentarea activității infracționale precum și cooperarea polițienească și judiciară internațională au
fost efectuate cu sprijinul următoarelor entități:











DCCO – SERVICIUL DE COMBATERE A TRAFICULUI DE PERSOANE
DIICOT – STRUCTURA CENTRALĂ
EUROPOL
EUROJUST
Ambasada României în Marea Britanie – atașații de afaceri interne la Londra
Met Police London
NCA (National Crime Agency)
Staffordshire Police
Staffordshire ROCU (Regional Organised Crime Unit)
Northumbria Police
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Caz 2
trafic de persoane, trafic de minori, proxenetism, grup infracțional organizat și
spălare de bani

În cursul anului 2017, lucrătorii din cadrul Brigăzii B.C.C.O. Galați – Serviciul de Combatere a
Traficului de Persoane s-au sesizat din oficiu cu privire la activitatea infracțională a unei grupări
cu preocupări pe linia traficului de persoane.
Din datele și informațiile obținute de lucrătorii brigăzii a rezultat faptul că începând cu anul 2010
și până în prezent, grupul infracțional organizat format din 14 membri au racolat, transportat și
exploatat sexual circa 40 de tinere, printre care și minore, folosind metoda lover boy, pe teritoriul
Italiei, Spaniei, Austria, Franta, Germania și Elveția, în cluburi de noapte și apartamente.
În cursul anului 2018, pentru că activitatea infracțională a grupării se desfășura concomitent în
mai multe state europene, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Galați au inițiat un acord de
înființare a unei echipe comune de anchetă, la sediul Eurojust, împreună cu autoritățile judiciare
din Italia și Spania.
În perioada 2018 – iunie 2019, pe lângă activitățile de cercetare desfășurate la nivel național, au
fost efectuate deplasări în statele semnatare JIT(5 întâlniri de coordonare şi o deplasare cu ocazia
acţiunii din Spania), ocazie cu care au fost efectuate activități comune în cauză, împreună cu
autoritățile judiciare din statele mai sus menționate.
În cursul lunii iunie 2019, în urma unui complex de măsuri informativ – operative, a fost declanșată
operațiunea de prindere a celor 9 suspecți, lucru care s-a petrecut în Deva, unde aceștia se
adunaseră în vederea participării la un campionat de lupte K 1.
Ulterior acestei date autorităţile spaniole au solicitat ca acţiunea din această ţară să aibe loc în
perioada 24-26.06.2019, la ea participând lucrători din cadrul BCCO Galaţi, împreună cu
procurorul de caz.
În urma activităților de cercetare care au urmat, au fost reținute 11 persoane, din care au primit
mandate de arestare preventive 7 persoane, restul fiind puse sub control judiciar.
În cauză au fost efectuate cercetări și audiate 47 de persoane fiind organizate 18 percheziții
domiciliare.Veniturile încasate în urma exploatării tinerelor de către grupare au fost cifrate la
suma de 5 milioane de euro. Au fost puse sub sechestru în vederea indisponibilizării 8 imobile, 2
autoturisme de lux, 11 conturi bancare, precum și suma de 185.000 euro și suma de 2 000 lei.
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4

Asistență, repatriere și coordonare victime

4.1 Asistență victime
Anul 2019 nu aduce nicio modificare în planul organizării și furnizării serviciilor de asistență a victimelor
traficului de persoane. Astfel, în continuare, asistența este oferită:
-fără a fi condiționată de participarea victimelor în procesul penal ori de colaborarea acestora cu
autoritățile judiciare;
-în baza consimțământului informat și liber exprimat al victimelor;
-într-o manieră individualizată în funcție de nevoile particulare ale victimelor.
Conform datelor comunicate ANITP de instituțiile și organizațiile specializate în asistența victimelor
traficului de persoane (DGASPC și ONG) numărul victimelor care a beneficiat de asistență în 2019 a fost
de 339, cu 44% mai multe victime asistate față de anul anterior. Comparativ cu anii anteriori, a crescut
foarte mult numărul victimelor traficului de persoane asistate de către instituțiile publice. Majoritatea
victimelor asistate de către instituțiile publice sunt minore, în timp ce majoritatea victimelor sprijinite de
ONG sunt adulte.
Asistenţa acordată victimelor traficului de persoane identificate în anul 2019
Distribuţia pe vârstă şi gen
Tipuri de asistență

Total
victime

MINORI

ADULŢI

feminin masculin feminin masculin
Victime care au beneficiat de asistenţă

339

154

35

104

46

Asistență acordată de instituţii publice

207

134

30

34

9

Asistență acordată de ONG

98

9

5

51

33

Asistență acordată în parteneriat public-privat

34

11

0

19

4

Asistenţă acordată de INSTITUŢII PUBLICE

241

145

30

53

13

Cazare

62

39

12

8

3

centre de asistenţă a victimelor traficului de
persoane

8

1

0

7

0

alte tipuri de centre rezidenţiale

54

38

12

1

3

Asistenţă medicală

66

37

5

19

5

Consiliere psihologică

194

135

24

31

4

Ajutor financiar

28

15

5

6

2
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Ajutor material (îmbrăcăminte, medicamente,
alimente, produse igienico-sanitare)

44

Consiliere/asistenţă juridică17

19

12

9

4

6

1

3

0

2

Reintegrare şcolară

52

45

4

3

0

Consiliere profesională

35

8

0

21

6

Recalificare profesională

4

2

0

2

0

Reintegrare în muncă

9

4

0

5

0

Asistenţă acordată de ONG

132

20

5

70

37

Cazare

18

3

0

13

2

centre de asistenţă a victimelor traficului de
persoane

10

2

0

8

0

alte tipuri de centre rezidenţiale

8

1

0

5

2

Asistenţă medicală

44

12

0

28

4

Consiliere psihologică

71

16

0

49

6

Ajutor financiar

65

11

0

31

23

Ajutor material (îmbrăcăminte, medicamente,
alimente, produse igienico-sanitare)

67

8

5

40

14

Consiliere/asistenţă juridică

4

0

0

4

0

Reintegrare şcolară

4

2

0

2

0

Consiliere profesională

19

0

0

15

4

Recalificare profesională

10

1

0

9

0

Reintegrare în muncă

14

0

0

12

2

Tabel 1 Date privind serviciile de asistență oferite victimelor identificate în 2019

4.1.1 Asistența acordată victimelor minore
Referitor la protecția victimelor minore, durata șederii acestora în centrele specializate de trafic de
persoane nu ar trebui să fie mai mare de 6 luni. După această perioadă, o reevaluare a cazului și a
progreselor va conduce la includerea minorului în programe alternative: plasamentul la un asistent
maternal, plasamentul într-un centru rezidențial aparținând sistemului de protecție a copilului sau
integrarea acestuia în familia de origine sau familia extinsă, în locul în care este mediul propice dezvoltării,
îngrijirii și protejării copilului.
17

pentru alte situaţii, distincte de situația de trafic de persoane; ex. divorţ, încredinţare copii etc.)
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Oferirea protecției minorului victimă, în sistemul de protecție, nu este condiționată de participarea
acestuia în procesul penal sau de coordonarea cu autoritățile responsabile de investigarea infracțiunii de
trafic de persoane și are drept scop interesul superior al copilului și oferirea mediului și climatului
adecvat18.
Date privind minorii în trafic intern
Gen

Trafic intern
formă exploatare

M

F

1) Exploatare prin muncă
2) Exploatare sexuală
3) Alte forme

58
2
0

53
48
2

TOTAL

60

103

Tabel 2 Distribuția minorilor victime ale traficului intern pe gen și forme de exploatare, incluși în programe de asistență la nivelul
DGASPC, până la 30 sept 201919

Trafic intern
Consiliere
/Forme de
exploatare: psihologică

Servicii de reabilitare
Psihoterapie
Alte
terapii

Servicii educaționale
Servicii medicale Reintegrare
Asistență și
(altele decât școlară
consiliere
reabilitare)
profesională
2
4
0

Exploatare
prin muncă
Exploatare
sexuală
Alte forme

79

1

1

42

0

2

4

3

1

2

0

0

0

0

0

TOTAL

123

1

3

6

7

1

Tabel 3 Tabel privind distribuția serviciilor de asistență acordate minorilor victime și formele de exploatare

Date privind minorii în trafic extern
În relație cu numărul copiilor români, potențiale victime ale traficului de persoane în afara țării,
Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copiilor a fost informată de situații în care unii minori
returnați din diferite state europene și identificați ca minori neînsoțiți sau aflați în situații de risc, au fost
considerați ca potențiale victime ale traficului de persoane.
Astfel misiunile diplomatice române, în baza evaluărilor și informațiilor primite de la instituțiile străine de
resort, au transmis către ANDPDCA un număr de 22 sesizări privind potențiale victime minore ale traficului
de persoane exploatate în afara țării, din state precum: Irlanda 4, Olanda 3, Portugalia 1, Suedia 5, UK 5,
Ungaria 4.

18
19

Raspuns ANDPDCA pentru TIP Report
Sursa datelor: ANDPDCA
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4.1.2 Asistența victimelor infracțiunilor de orice fel
Conform OUG 24/2019 pentru completarea Legii 211/2004 privind unele măsuri de asigurare a protecției
victimelor infracțiunilor, începând cu 2019 la nivel județean, în cadrul fiecărui DGASPC a fost
operaționalizat un serviciu social specific care are în componență cel puțin câte un psiholog, un asistent
social și un consilier juridic. Acest serviciu a fost creat pentru a oferi sprijin și asistență victimelor
infracțiunilor, inclusiv victimelor traficului de persoane.
De asemenea, la nivelul Agenției Naționale de Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați, este operațională
o linie telefonică gratuită, 0800.500.333, unde pot fi raportate cazurile de violență domestică, trafic de
persoane, discriminare de gen. Acest serviciu a fost înființat în conformitate cu prevederile Convenției de
la Istanbul, ratificată și transpusă de România prin Legea 217/2003 privind prevenirea și combaterea
violenței domestice. Linia telefonică este funcțională la nivel național, 24 din 24, 7 zile pe săptămână,
apelarea fiind gratuită din orice rețea națională20.

4.2 Repatrierea victimelor traficului de persoane
Numărul victimelor prezumate ale traficului de persoane, repatriate din alte state, cu implicarea
autorităților române, ANITP și a partenerilor instituționali, prin pregătirea procesului de întoarcere și
ulterior preluarea acestora la intrarea în țară și includerea într-un program specific de asistență a fost în
acest an de 30 de persoane, cu 60% mai multe decât în 2018 (19 victime repatriate). Cele mai multe dintre
victimele repatriate au fost exploatate prin supunerea la muncă forțată sau obligatorie.

20

12

Răspuns ANDPDCA TIP Report
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1

1

2

7

13

9

Familie

ONG

9

OIM

5

Ambasadă

1

Italia

21

Irlanda

8

Costuri de repatriere
suportate de:

Elveția

20

Danemarca

10

UK

M

REPATRIATI

Spania

F

FORME DE
EXPLOATARE

cerșetorie

30

GEN

muncă

2019

Total
rep.

sexuală

AN

1

REPATRIERE CETĂȚEAN ROMÂN, VICTIMĂ ÎN UK
Prin adresa NCA (National Crime Agency) ANITP a fost informată despre faptul că în urma investigațiilor
efectuate de poliția din UK a fost descoperit un cetățean român care recruta persoane pentru a lucra în
construcții. Lucrătorii erau cazați în apartamente închiriate de acesta, iar salariile angajatilor erau platite în
contul controlat de traficant, doar un procent foarte mic ajungând la muncitori. Victimele erau controlate prin
îndatorare și documentele de identitate reținute.
Cu ocazia realizării evaluării inițiale au fost constatate probleme medicale grave-cancer terminal în cazul uneia
dintre victimele identificate de către autoritățile britanice. A fost analizată posibilitatea ca victima să rămână în
UK pentru îngrijiri paliative, dar aceasta a refuzat, deoarece dorea să se întoarca alături de familie.
Pentru pregatirea repatrierii, ANITP a colaborat cu mai multe instituții: echipa medicala AEROMED pentru
preluarea și asigurarea asistenței medicale pe timpul zborului, OIM pentru identificarea unei soluții de sprijin
material pentru cumpărarea tratamentului medical necesar și hrană zilnică, ONG (Micu Bogdan) care sa ofere
îngrijiri paliative.

4.3 Coordonarea participării victimelor în procesul penal
Coordonarea victimelor în procesul penal reprezintă măsura prin care victima este sprijinită, de-a lungul
procedurilor legale, atât pentru susținerea participării acesteia în toate fazele procesului penal (urmărire
și cercetare penală, proces și executare), cât și pentru obținerea de despăgubiri pentru prejudicii fizice și
psihice și compensații financiare
acordate în baza legii nr.211/2004.

67% din victimele identificate în 2019 au ales
să participe în procesele penale

Măsura coordonării victimei începe în
momentul în care victima prezumată
este informată în legătură cu
drepturile ei. Acordarea perioadei de
recuperare și reflecție este strâns legată de decizia victimei de a colabora sau nu cu organele de
urmărire și cercetare penală.
Programul presupune cel puțin următoarele acțiuni:






menținerea contactului permanent cu victimele;
asigurarea suportului emoțional și acompaniament pe tot parcursul procesului penal;
asigurarea protecției fizice a victimelor;
informarea permanentă a victimelor în legătură cu demersurile judiciare;
pregătirea victimelor pentru audieri și întâlniri cu organele de drept, procurori și avocați.

Un număr semnificativ de victime în 2019 au ales informat să coopereze cu autoritățile și să participe în
procesele penale inițiate împotriva autorilor. În 2019 numărul victimelor sprijinite prin intermediul acestui
program s-a ridicat la 808 victime, dintre care 470 au fost identificate pe parcursul aceluiași an. Cu alte
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cuvinte, 470 de victime din cele 689 identificate în 2019, au ales să participe în procesele penale împotriva
traficanților.

FETE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

ADULŢI

MINORI

Indicatori de raportare
Nr. victime coordonate în procesul penal în
2019 (victime identificate în ani anteriori 2019)
Nr. victime pentru care s-a asigurat transportul
Nr. victime care au beneficiat de sprijin prin
informare şi consiliere socială
Nr. victime pentru care s-a asigurat protecţie fizică
(CCO, Jandarmerie, OP etc)
Nr. victime care au beneficiat de asistenţă juridică
gratuită conform Legii nr. 211/2004
Nr. victime care au beneficiat de asistenţă juridică
acordată în alte condiţii ( sprijin ONG, resurse
proprii etc)
Nr. victime pentru care a fost pronunţată o
hotărâre definitivă de acordare despăgubiri civile
Nr. victime care au încasat despăgubiri civile
Nr. victime care au solicitat compensaţii financiare
(acordate de către stat conform Legii 211/2004) în
2019

Nr. victime coordonate în procesul penal
în 2019 (victime identificate în 2019)
Nr. victime pentru care s-a asigurat
transportul
Nr. victime care au beneficiat de sprijin prin
informare şi consiliere socială
Nr.victime pentru care s-a asigurat protecţie
fizică (CCO, Jandarmerie, OP etc)
Nr. victime care au beneficiat de asistenţă
juridică gratuită conform Legii nr. 211/2004
Nr. victime care au beneficiat de asistenţă
juridică acordată în alte condiţii ( sprijin
ONG, resurse proprii etc)
Nr. victime pentru care a fost pronunţată o
hotărâre definitivă de acordare despăgubiri
civile
Nr. victime care au încasat despăgubiri civile
Nr. victime care au solicitat compensaţii
financiare (acordate de către stat conform
Legii 211/2004) în 2019

BĂIEŢI

FEMEI

BĂRBAŢI

TOTAL

123
26

13
4

172
36

30
10

338
76

123

11

170

26

330

27

1

29

6

63

116

4

137

14

271

1

2

7

2

12

8
1

5
0

7
4

58
0

78
5

11

0

24

4

39

176

30

210

54

470

119

19

89

14

241

175

25

212

55

467

86

11

64

10

171

145

20

168

36

369

3

5

8

5

21

0
0

0
0

1
0

0
0

1
0

7

0

17

1

25

Pe parcursul acestui an nu a existat nicio decizie de acordare de compensații financiare de către stat
conform Legii 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea informării, sprijinirii și protecției
victimelor infracțiunilor și nicio victimă nu a încasat compensații financiare în baza acestei legi.
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5

Prevenire

5.1 Complexitatea fenomenului traficului de persoane și metode de abordare în
prevenire în funcție de momentul intervenției
Traficul de persoane nu poate fi redus doar la aspectele de natură infracțională ale acestuia, fiind în
realitate mult mai mult decât atât, respectiv un fenomen social deosebit de complex, care este rezultatul
emergenței unor realități și dinamici multiple (factori sociali, economici, migrația forței de muncă,
globalizare, factori educaționali, informare etc.), al unor acțiuni diversificate manifestate în cadrul
săvârșirii infracțiunii propriu-zise (recrutare, transport, transfer, adăpostire și exploatare) și, bineînțeles,
al mecanismelor cererii și ofertei. În acest sens, o abordare rațională a prevenirii traficului de persoane
trebuie să își propună tratarea fiecărei dimensiuni și realități ale contextului macro-social în parte, a
fiecărei acțiuni distincte din cadrul derulării infracțiunii, a fiecărei etape de derulare a întregului fenomen
(la nivel primar, secundar și terțiar), cât mai ales implicarea, responsabilizarea, solidarizarea și cooperarea,
la nivel național și global, între multiplele instituții publice implicate, organizațiile neguvernamentale,
organizații internaționale, mediul privat și cetățeni/indivizi.
Conștientizarea și asumarea necesității reducerii vulnerabilităților persoanelor minore și adulte față de
traficul de persoane, cât și a scăderii presiunilor sociale, economice, psihologice etc, este definitorie
pentru o abordare corectă și adecvată a prevenirii acestui fenomen în contextul prevenirii primare.
În acest sens, măsurile concrete pe linia prevenirii primare a traficului de persoane, care revin în principal
ministerelor de resort, trebuie implementate în sinergie cu acțiunile de informare, conștientizare și
sensiblizare implementate de ANITP împreună cu partenerii săi și cu inițiative consistente pe această linie,
venite din partea exponenților societății civile, mass-media și mediului politic.
Cererea reprezintă factorul care declanșează și conduce la amplificarea fenomenului de trafic de
persoane, fiind reprezentată de consumatorii de servicii sexuale, angajatorii care caută forţă de muncă
ieftină sau neplătită. De asemenea, în cazul exploatării prin cerșetorie, există un segment al populaţiei
care încurajează involuntar acest fenomen din rațiuni emoționale sau culturale, oferind bani cerşetorilor.
De cele mai multe ori, de sumele primite beneficiază traficanţii din spatele celor exploataţi, aceste
câştiguri determinând tocmai continuarea acestei exploatări şi menţinerea victimelor în starea de
dependență față de traficanți. Cererea este alcătuită din totalitatea acţiunilor ce au ca scop satisfacerea
nevoilor celor care apelează la astfel de servicii sau obţinerea unor câştiguri financiare considerabile, în
mod rapid.
Este foarte important de menționat faptul că abuzurile și violențele exercitate de traficanți asupra
victimelor nu reprezintă un SCOP în sine, ci un MIJLOC care înlesnește exploatarea. Traficantul nu
urmărește în mod direct agresarea fizică și/sau psihică a victimei, aspecte ce reprezintă alte tipuri de
infracțiuni. Traficantul urmărește banii clienților, acesta nefiind motivat de ”vulnerabilizarea” victimei, ci
de ”generozitatea” clienților.
Violențele exercitate asupra victimelor și care șochează opinia publică, se petrec pentru că în rândul acelui
public există persoane care solicită și plătesc pentru ”serviciile” victimelor. Acest aspect, nu înlătură cu
nimic vinovăția traficantului și obligația autorităților de a-l aduce în fața justiției, dar arată necesitatea de
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aduce la lumină și pe cel de-al treilea actor al acestei drame numite trafic de persoane, respectiv
CLIENTUL.
În cazul unei victime supuse la abuzuri și violente cumplite nu este suficient să întrebăm doar ”DE CE?”,
sau ”CINE?”. Nu este suficient să știm cine este victima - pentru a o salva- și cine este traficantul – pentru
a-l pedepsi. Extrem de important este să știm și cine este beneficiarul final, cel pentru care victima este
recrutată și transportată, cel care girează înșelaciunea, frauda, violența și abuzul, întrucat acesta este cel
care plăteste pentru toate acestea.

Cu titlu de exemplu, printre situațiile care definesc cererea de trafic de persoane regăsim:








Consumatorul/cumpărătorul de produse extrem de ieftine, care au un astfel de preț tocmai din
cauza faptului că produsele sunt realizate de către persoane prost sau deloc plătite și cărora nu li
se respectă standardele minime de siguranță și sănătate în muncă ș.a.m.d, practic realizate de
victime ale traficului de persoane sau victime ale exploatării prin muncă (cazul românilor
exploatați în fermele din Sicilia 2018-2019).
Cetățenii care solicită și plătesc pentru servicii sexuale ”oferite” de către victimele traficului de
persoane, aduse acolo prin înșelare și menținute în trafic prin constrângere de către rețelele de
trafic de persoane.
Angajatorii care primesc la muncă, prin intermediari, victime ale traficului de persoane în vederea
exploatării prin muncă, fără să se întrebe dacă le sunt respectate drepturile, aduse acolo prin
înșelare și menținute în trafic prin mijloace abuzive.
Persoana care investește în acțiuni la o anumită companie, o persoană bine-intenționată și
motivată de câștiguri, dar care nu se asigură că respectiva companie nu exploatează prin muncă
persoane din state mai puțin dezvoltate (ex: cunoscutele situații de exploatare pe culturile de
cafea).

Traficul de persoane este o infracțiune, un fenomen social, care afectează toate statele lumii, indiferent
că vorbim de state sursă sau de destinație pentru traficarea şi exploatarea victimelor. Ca atare, orice
măsură națională de prevenire, combatere și protecție trebuie să fie integrată în măsuri europene și
internaționale pentru asigurarea continuității acțiunilor și a efectului pozitiv. Pentru aplicarea măsurilor
complexe de reducere a dimensiunilor acestuia, este nevoie de cooperare la nivel global, pe modelul
”Problemele globale necesită soluții globale”21. Toate problemele în ansamblu relevă, pe de o parte, o
realitate a interconectării globale a umanității, în care fiecare individ influențează în mod direct soarta
altor indivizi chiar din celălalt capăt al lumii, iar pe de altă parte, subliniază concluzia categorică a
responsabilității generale.
Prevenirea secundară a traficului de persoane este acel complex de acțiuni îndreptate către persoanele
vulnerabile sau victimele potențiale (persoanele care din cauza vulnerabilităților și situațiilor specifice de
viață au riscul de a cădea în trafic).
Pe cale de consecință, activitatea de prevenire a traficului de persoane trebuie să asigure acoperirea unui
spectru larg din punct de vedere al formelor de manifestare a acestui fenomen (exploatare sexuală,
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Concept abordat de istoricul și filosoful Yuval Noah Harari, autorul cărții Sapiens. Scurtă istorie a omenirii.
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exploatare prin muncă, obligarea la cerşetorie) şi atragerea de noi parteneri, elementul de unitate şi de
coerenţă fiind reprezentat de concentrarea mesajului pe riscurile şi implicaţiile asociate traficului de
persoane.
Astfel, se impune ca acţiunile de informare să vizeze în principal sensibilizarea opiniei publice cu privire
la traficul de persoane, dar şi 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 propriu-zis şi exploatarea au avut deja loc.
În egală măsură, eforturile de informare și conștientizare trebuie să urmărească descurajarea şi reducerea
cererii care favorizează traficul de persoane, numărul victimelor traficului fiind direct influenţat de o
cerere crescută de servicii prestate de victime în ţările de destinaţie.
Pe lângă faptul că modul de structurare a mesajelor antitrafic ține cont în permanenţă de particularităţile
grupurilor ţintă acestea urmăresc deopotrivă și informarea în scopul creșterii nivelului de conștientizare
sau pentru determinarea de schimbări atitudinale cu privire la:













specificul traficului de persoane, moduri de operare ale traficanților, moduri de recrutare, transport,
transfer și exploatare;
măsuri de autoprotecție și recomandări pentru diferitele etape ale traficului: norme generale de
comportament care asigură protecție, măsuri pentru evitarea recrutării, comportamente și atitudini
în timpul călătoriei, moduri de acțiune în vederea ieșirii din situația de trafic;
stima de sine și relația cu familia și societatea: școala, instituțiile, prietenii, cunoștințele, rudele,
cetățenii etc.;
încurajarea publicului larg să acționeze în situații cheie - în momentul în care o persoană are nevoie
de ajutor, este necesar să fie anunțate ANITP, DGASPC, ONG sau Poliția, după caz;
încurajarea unei conduite etice permanente– conştientizarea faptului că aproape orice acțiune
personală are efecte pozitive sau negative în plan social, față de alte persoane pe care nu le
cunoaștem, dar pe care le influențăm în mod direct sau indirect (descurajarea cererii de servicii
„oferite” de victimele traficului de persoane). Spre exemplu, de câte ori cineva folosește serviciile
unei persoane minore, acționează în mod direct asupra limitării accesului la educație al acesteia,
menținerii în stare de exploatare, reducerea drastică a șanselor de reintegrare acesteia într-o
societate normală, de a avea o viață normală. Mai mult, întrucât acest mecanism criminal aduce
profituri foarte mari, prin „legea” cererii și a ofertei va crește și numărul victimelor, vor fi racolate tot
mai multe persoane vulnerabile;
eliminarea atitudinilor discriminatorii și încurajarea atitudinii incluzive - excluderea accesului la
educație pentru anumite categorii nu face altceva decât să crească dimensiunea infracționalității, a
lipsei de siguranță, întrucât cei defavorizați nu mai pot identifica alte opțiuni pentru o viață normală,
dar devin automat radicalizați împotriva celor care i-au exclus, a sistemelor în care ar fi trebuit să fie
integrați;
încurajarea îmbunătățirii continue a relației părinți/tutori – copii – profesori – personal specializat din
instituțiile publice – conștientizarea că vulnerabilitatea minorilor la trafic și alte forme de violență nu
ține numai de starea socială și posibilitățile materiale ale familiei, cât mai ales de sprijinul, atenția și
afecțiunea pe care trebuie să o primească din familie, de la școală și din partea instituțiilor. Traficanții
urmăresc izolarea emoțională a minorilor față de școală și familie, caută să umple lipsa de afecțiune,
atenție, comunicare sau sprijin, până reușesc să-i rupă de mediile protective și să le creeze alte
anturaje prin intermediul cărora îi pot controla în cele mai nefericite moduri.
încurajarea educației, evitarea absenteismului, încrederea în instituții și în sursele oficiale, credibile;
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inspirarea tinerilor pentru dezvoltare personală, identificarea unei cariere, stimularea încrederii în
sine.

În anul 2019, concepţia strategică a prevenirii prin informare şi conştientizare a urmărit transpunerea întro măsură cât mai mare a abordării generale de la nivel internaţional şi european în eforturile anti-trafic
din România, propunându-şi totodată să vină în întâmpinarea nevoilor de intervenţie identificate prin
intermediul diferitelor documente strategice naţionale (SNITP 2018 - 202222, Planul Naţional de Acţiune
2018-2020 pentru implementarea SNITP 2018 – 2022, Strategia naţională de ordine şi siguranţă publică
2015-2020 etc).

5.2 Exemple de măsuri concrete de prevenire prin informare, responsabilizare și
solidarizare în prevenirea secundară și primară: campanii, proiecte, planuri și
activități de prevenire.

Campania „Munceşte în siguranţă în străinătate”
Principalele obiective ale acestei iniţiative au vizat:
creşterea gradului de informare și sensibilizare a populației privind riscurile şi
implicaţiile asociate fenomenului de trafic de persoane, în principalele sale forme
de manifestare
informarea populaţiei cu privire la modalităţile de reducere a riscurilor şi de
gestionare a vulnerabilităţilor
 diminuarea gradului de vulnerabilitate a copiilor rămaşi singuri acasă ca urmare
a plecării părinţilor la muncă în străinătate, prin informarea părinţilor cu privire la
obligaţiile ce la revin în asemenea situaţii, înainte de a se stabili în afara granițelor
țării.
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Campania europeană de prevenire a traficului de persoane „Ești
victimă a traficului de persoane? Ai drepturi!”
România a fost parte a acestei campanii europene alături de Austria,
Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Estonia, Finlanda, Grecia,
Ungaria, Islanda, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda,
Norvegia, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia și Spania.
Campania şi-a propus să atingă o serie de obiective specifice, printre
care:
-să avertizeze persoanele aflate în situație de risc cu privire la faptul că
ar putea fi sau deveni victime ale traficului și să le informeze unde pot găsi ajutor, protecție și informații.
-să crească nivelul de conștientizare în rândul victimelor cu privire la drepturile acestora la nivelul întregii
UE, drepturi pe care le pot solicita în fiecare stat membru: asistență și sprijin, protecție, compensații
financiare, drepturi privind munca, perioadă de reflecție și drepturi de ședere și reintegrare.

Campania „Distruge zidul indiferenței! Traficul de persoane poate fi prevenit”
Campania a fost derulată în cadrul proiectului „Reducerea
amplitudinii traficului de persoane printr-o mai bună informare a
cetăţenilor” şi a avut ca scop prevenirea traficului de persoane în
scopul exploatării sexuale.
Procesul de implementare a reunit eforturile unui număr mare de
actori relevanţi în domeniu şi a abordat integrat atât reducerea
vulnerabilităţii la traficul de persoane, cât şi problematica
descurajării cererii care favorizează acest fenomen. Campania s-a
adresat deopotrivă cetăţenilor români aflaţi în interiorul graniţelor
ţării, cât şi cetăţenilor români din străinătate prin implicarea
Ministerului Afacerilor Externe, prin oficiile consulare și misiunile
diplomatice ale României din principalele țări de destinație, și al
Ministerului pentru Românii de Pretutindeni.
În vederea susţinerii mesajului antitrafic al campaniei, au fost produse și distribuite publicului țintă peste
63.000 de materiale informativ – preventive, precum: afişe, pliante, memory stick-uri, tricouri, sisteme
roll-up, rucsacuri, căşti audio, umbrele etc.
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Campania a fost promovată de cântăreaţa Ada Alexandra
Moldovan, cunoscută profesional ca ADDA, care a fost şi
moderatoarea filmului decumentar realizat în cadrul campaniei.
Filmul este un material atractiv pentru grupul ţintă, cu un mesaj clar
exprimat, care abordează într-un mod complex problematica
traficului de persoane în scopul exploatării sexuale.

Mesajul campaniei a atras atenția vloggerului și youtuberului ZAIAFET care a creat și a transmis un
material video foarte captivant și documentat despre traficul de persoane. Materialul distribuit a avut
peste 300.000 de vizualizări pe canalul de YOUTUBE al acestuia.

Campania „Informează-te pentru a fi protejat”
Campania s-a adresat în principal elevilor (copii, adolescenţi şi tineri) cu vârste
cuprinse între 8 şi 18 ani, minorilor aflaţi în situaţie de risc şi vulnerabili la trafic,
reprezentanţilor adulţi ai diferitelor comunităţi vulnerabile (ex. lideri informali),
cadrelor didactice şi altor persoane care pot deveni multiplicatori (ex: mass-media,
ONG-uri etc.) ai mesajului antitrafic al campaniei, cât şi publicului larg.
Această iniţiativă preventivă a fost derulată în cadrul unui parteneriat public-privat şi
a urmărit în principal prevenirea traficului de minori în scopul exploatării sexuale şi
obligării la cerşetorie.

Campania „Informare acasă! Siguranţă în lume!“
Obiective urmărite în cadrul camaniei:
 creşterea gradului de conştientizare a cetăţenilor români care
doresc să plece în străinătate cu privire la importanţa menţinerii
comunicării constante şi frecvente cu membrii familiei rămaşi în
ţară
 informarea eficientă a cetăţenilor români cu privire la drepturile şi
responsabilităţile pe care le au în ţările de destinație în care
intenţionează să muncească, să studieze şi/sau să locuiască,
inclusiv la drepturile sociale (beneficii sociale şi servicii sociale)
specifice fiecărui stat în parte
 informarea românilor din străinătate cu privire la accesul pe piaţa
muncii, la cadrul legislativ specific statului-gazdă, la condiţiile de
siguranţă la locul de muncă și a celor contractuale, precum și asupra
dreptului de a beneficia de serviciile de asistenţă consulară în situații de urgență.
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Campania “ #10 pentru siguranță“
Această campanie națională de informare și prevenire a fost
inițiată de MAI și a reunit eforturile ANITP, ale Poliţiei Române,
Jandarmeriei Române, Poliției de Frontieră, Inspectoratului
General pentru Situații de Urgență, Agenţiei Naţionale Antidrog,
inspectoratelor şcolare și prefecturilor.

Campania a
urmărit
creșterea gradului de informare a elevilor, părinților
și profesorilor în vederea reducerii victimizării și
protecției minorilor asupra diverselor pericole
existente și a modului în care se pot proteja:
consumul de droguri și alcool, traficul de persoane,
siguranța personală și a bunurilor proprii, siguranța
pe internet/pericolele din mediul virtual,
bullying/cyberbullying, prevenirea disparițiilor,
prevenirea
abuzurilor
sexuale,
prevenirea
delicvenței juvenile, deplasarea în siguranță a
elevilor de la domiciliu la școală și înapoi, respectarea regulilor de circulație, relațiile cu persoanele străine,
agresiuni fizice și psihice, absenteismul și abandonul școlar, incendii și calamități.

Campania „Săptămâna prevenirii traficului de persoane”
Campania a fost derulată în vederea marcării, pentru al doisprezecelea an consecutiv, a zilei de 18
Octombrie – Ziua Europeană de Luptă împotriva Traficului de Persoane.

Evenimentul central al campaniei a fost
reprezentat de Conferința naţională de marcare a
zilei de 18 Octombrie, organizată în București care
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a beneficiat și de participarea prin sistem de teleconferință a doamnei Myria Vassilliadou, Coordonatorul
European Antitrafic.

Trei artiști români, doi cântăreți de muzică pop Călin
Goia, Brighi și un cunoscut actor, Dragoș Bucur au intervenit în lucrările conferinței, fiecare dintre aceștia
exprimându-și preocuparea pentru a contribui din postura lor la efortul anti-trafic, transmiţând astfel
puternice mesaje anti-trafic.

Campania “Dă-i libertate! Nu-i plăti exploatarea!”
Campania a vizat prevenirea traficului de persoane în scopul exploatării
prin cerşetorie şi a presupus implementarea la nivel naţional a unor
activităţi de impact precum:

Întâlniri cu reprezentanţii grupului ţintă, copii şi adulţi aflaţi în
situaţie de risc; persoane dispuse să ofere bani cerşetorilor;
reprezentanţi ai instituţiilor şi organizaţiilor implicate în prevenirea şi
combaterea traficului de persoane; multiplicatori de opinie (ex. massmedia); publicul larg;

Activităţi de diseminare în diferite spaţii publice a materialelor
informative realizate, în vederea susţinerii şi completării întâlnirilor
directe cu reprezentanţii grupului ţintă;

Postări ale materialelor de promovare în spaţii cu grad ridicat de
vizibilitate: sedii ale consiliilor locale, ale primăriilor, societăţilor
comericiale, aeroporturi, mijloace de transport public, gări, autogări,
zone adiacente instituţiilor de cult etc.
De asemenea, în cadrul campaniei a fost realizat un film documentar care a cuprins mărturia unei foste
victime a traficului de persoane, declaraţii ale specialiştilor şi imagini filmate în diverse locaţii care surprind
realitatea acestui tip de exploatare. Moderarea filmului documentar, cât şi transmiterea mesajului
campaniei au fost realizate de cunoscutul cântăreț Alexandru Ionuţ Velea, cunoscut de publicul larg ca
Alex Velea.
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Campania de informare a cetăţenilor români din Danemarca
ANITP, Ambasada României În Regatul Danemarcei și Centrul pentru
migranți UE neînregistrați Kompasset Copenhaga, au iniţiat în luna
decembrie 2019 o campanie de informare și de prevenire a traficului de
persoane.
Campania s-a adresat cetățenilor români aflați în Danemarca și a
reprezentat rezultatul demersurilor conjugate ale autorităților române
pentru asigurarea protecției persoanelor vulnerabile și prevenirii
victimizării cetățenilor români.
Acțiunea preventivă a fost o continuare a bunelor practici în care misiunea
diplomatică română împreună cu ANITP au acționat pentru prevenirea
traficului de persoane, prin distribuirea unor materiale preventive către
cetățenii români aflați în Danemarca.

Alte activităţi/iniţiative de prevenire
-implementarea planurilor comune de acţiune în
materia prevenirii traficului de persoane
„EMPACT– Joint Action Days”, în parteneriat cu
IGPR şi IGPFR;
 EMPACT – Joint Action Days on THB –
Labour Exploitation 2019, dedicat prevenirii și
combaterii traficului de persoane în scopul
exploatării prin muncă.
 EMPACT – Joint Action Days on THB –
Child Trafficking 2019, a vizat prevenirea şi
combaterea traficului de minori, sub toate
formele de exploatare
 EMPACT – Joint Action Days on THB –
Sexual Exploitation a fost dedicat prevenirii și
combaterii traficului de persoane/minori în scopul exploatării sexuale. Demersul a presupus derularea de
acțiuni de prevenire cu un grad amplu de vizibilitate și culegerea de informații, controale, urmărire a
indicatorilor de trafic/risc la punctele de frontieră.
- Operațiunea “ THESEUS“ – INTERPOL Project to Combat Human Trafficking in the Balkans, dedicată
prevenirii și combaterii traficului de persoane și a traficului de migranți s-a desfășurat în perioada 09 –
17.12.2019. Obiectivele operațiunii:
 identificarea victimelor traficului de persoane și destructurarea grupărilor organizate active în
regiune;
 informarea cetăţenilor români cu privire la riscurile şi implicaţiile asociate traficului de persoane.
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- Activităţi preventive desfăşurate cu ocazia Programului „Şcoala Altfel”; în cadrul căruia au fost
desfășurate 138 de activități informativ-preventive la nivel național.
- Flashmob-ul realizat în octombrie 2019 prin parteneriatul între ANITP, Compania Națională Aeroporturi
București și Colegiul Național ”Gheorghe Lazăr” a adus în atenție, pe aeroportul international Henri
Coandă, implicarea tinerilor în activități preventive și de informare cu privire la traficul de persoane.
Evenimentul s-a desfășurat cu sprijinul a 30 elevi ai Colegiului Național „Gheorghe Lazăr” din Bucureşti,
care, prin pasiunea lor pentru dans, și-au canalizat talentul și dăruirea în vederea transmiterii unui mesaj
referitor la consecințele traficului de persoane, cu precădere asupra exploatării sexuale.

5.3 Prevenirea prin cooperare
În legătură organică cu activitatea de prevenire și având în vedere complexitatea ridicată a acestui
fenomen, activitatea de cooperare, implicare, responsabilizare și solidarizare, la nivel național și global,
între multiplelele instituții publice implicate, organizațiile neguvernamentale, organizații internaționale,
mediul privat și cetățeni joacă un rol cheie.
Parteneriatul este absolut esențial în vederea atingerii obiectivelor naționale și globale. În demersul
cooperativ în scopul informării și capacitării cât mai multor actori, publici și privați, în lupta împotriva
traficului de persoane, merită a fi menționate următoarele:
-implicarea platformei OLX în diseminarea mesajelor de prevenire a traficului către miile de persoane
aflate în căutarea unui loc de muncă care accesează zilnic acest site.
-colaborarea cu Federația Industriei Hoteliere din România (FIHR) a urmărit informarea și sensibilizarea
personalului hotelier cu privire la fenomenul traficului de persoane, precum și instruirea privind
modalitățile de identificare a victimelor potențiale ale traficului de persoane.

48

- organizarea a 2 mese rotunde pe tema: „Parteneriatul cu societatea civilă.
Element esențial al luptei împotriva traficului de persoane”. Aceste
evenimente au fost realizate de ANITP în scopul consolidării dialogului şi a
cooperării cu ONG-urile şi reprezentanţii sectorului privat implicate în lupta
împotriva traficului de persoane.

5.4 Instruirea specialiștilor
În cursul anului 2019, instruirea specializată anti-trafic oferită specialiştilor care intră sau care pot intra în
contact cu persoane vunerabile sau victime ale traficului de persoane a reprezentat un proces continuu,
care a urmărit să acopere nevoile identificate în domeniu. Cu titlu de exemplu, ANITP a organizat sesiunile
de instruire atât independent, cât şi în colaborare cu reprezentanţi ai altor organizaţii guvernamentale şi
neguvernamentale, implicate în lupta împotriva traficului de persoane. Sesiunile de instruire s-au adresat
poliţiştilor, poliţiştilor locali, poliţiştilor de frontieră, poliţiştilor din cadrul Inspectoratului General pentru
Imigrări, jandarmilor, procurorilor, judecătorilor, inspectorilor de muncă, asistenților sociali, cadrelor
didactice, asistenților medicali, personalului din centrele de plasament, medicilor, preoţilor etc. Instruirile
au vizat, în principal, identificarea şi asistenţa victimelor traficului, gestionarea cazurilor de trafic în baza
unei abordări centrate pe victimă, investigarea cazurilor de trafic de persoane, precum şi eficientizarea
iniţiativelor destinate prevenirii fenomenului.
De asemenea, în vederea îmbunătăţirii procesului de detectare a posibilelor cazuri de trafic, a fost
organizată o serie de sesiuni de instruire destinate personalului care lucrează în industria hotelieră
(manageri hoteluri, personal recepţie, personal curăţenie etc). Domeniul instruirii în materia traficului de
persoane a beneficiat de o abordare extinsă, sens în care, în cadrul parteneriatului public-privat dintre
ANITP şi Federaţia Industriei Hoteliere din România, au fost derulate 5 sesiuni de instruire, care s-au
adresat unui număr de aproximativ 80 de angajaţi din sectorul industriei hoteliere.
În perioada supusă analizei, ANITP în cooperare cu partenerii săi a organizat şi susţinut 160 de sesiuni de
instruire, care s-au adresat unui număr de 4.220 de specialişti.
Printre cele mai importante sesiuni de instruire menţionăm:
- seminarul organizat în luna noiembrie 2019 de Institutul Naţional al Magistraturii şi ANITP a avut scopul
de a instrui procurorii şi judecătorii care gestionează cazuri de trafic de persoane cu privire la: tehnici de
investigare, tipologii infracţionale, trauma şi impactul acesteia asupra victimei, dreptul victimelor
traficului de persoane la asistenţă şi protecţie în vederea recuperării şi (re)integrării, cooperarea judiciară
internațională în materie traficului de persoane, mecanisme de identificare şi referire a victimelor;
- proiectul „Sesiuni de capacitare a personalului din societatea civilă şi diverse structuri de stat în activităţi
de prevenire şi combatere a traficului de persoane”, derulat de ANITP în parteneriat cu Asociaţia
eLiberare, Ambasada Statelor Unite ale Americii în România şi Biserica Ortodoxă Română;
- seminarul „Capacitarea inspectorilor de muncă în prevenirea, detectarea și raportarea cazurilor de trafic
de persoane în scopul exploatării prin muncă”, organizat în luna septembrie 2019 de ANITP, Direcţia de
Combatere a Criminalităţii Organizate din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi Asociaţia

49

eLiberare. Activitatea s-a adresat inspectorilor de muncă din cadrul a nouă Inspectorate Teritoriale de
Muncă;
-Reprezentanți ai ANDPDCA au fost invitați să participe la întâlnirea organizată de către Ambasada Franței
și Terre des Hommes România al cărei scop a fost creșterea cunoștințelor cu privire la tulburările sociale
și exploatarea copiilor. Bune practici au fost prezentate în cadrul acestei sesiuni și a fost accentuată nevoia
de dezvoltare de noi instrumente de cooperare internațională cu scopul de facilitare a schimbului de
informații între diferite state, precum Franța, Spania, UK, Finlanda, Norvegia, Germania, Elveția, Olanda și
Suedia.
-Alte două sesiuni de instruire organizate de UNHCR la care au participat reprezentanți ANDPDCA, au fost
adresate specialiștilor autorităților locale din sectorul 1și 2 al Bucureștiului care lucrează cu minorii
neînsoțiți23.
De asemenea, în vederea atingerii obiectivului de consolidare și continuare a dialogului cu reprezentanții
organizațiilor internaționale, ANITP în parteneriat cu Biroul ONU pentru Droguri şi Criminalitate (UNODC)
şi Ministerul pentru Europa şi Afaceri Externe din Franţa (prin Misiunea Permanentă a Franţei la ONU), a
organizat la București, în perioada 03-04 aprilie 2019, seminarul regional “Consolidarea capacităţii
naţionale şi regionale în combaterea traficului de persoane în scopul criminalităţii forţate în Sud-Estul
Europei”.
Pregătirea şi specializarea personalului ANITP în abordarea noilor provocări în materia asistenţei acordate
victimelor traficului de persoane a constituit o prioritate, sens în care au fost intensificate eforturile de
promovare a principalelor oferte internaţionale de pregătire.
Astfel, au fost diseminate cu precădere atât webinariile ce
nu au presupus costuri bugetare, cât și programele de
pregătire ale Comisiei Europene, OSCE etc., sens în care mai
mulți reprezentanți ai Inspecției Muncii, DIICOT, DGASPC au
fost selectați în cadrul diferitelor programe de pregătire.

5.5 Prevenirea traficului intern în rândul migranților pentru muncă
Conform planului anual de cooperare IGI-IM, la nivelul fiecărui Inspectorat Teritorial de Muncă au fost
derulate activități de informare a angajatorilor români cu privire la utilizarea muncii forțate în rândul
cetățenilor străini. Întâlniri cu studenți străini în România sau cu persoane care au aplicat pentru o formă
de protecție internațională în România au fost de asemenea organizate. Aceste întâlniri au avut drept scop
23

Răspuns ANPFDCA pentru TIP Report
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informarea cu privire la condițiile de muncă în România și cu privire la drepturile și obligațiile ce decurg
din statutul de angajați în România.
Inspectori din cadrul IM și angajați IGI au desfășurat la nivel național următoarele activități informative în
2019:
 92 de sesiuni de informare pentru angajatorii din România care își desfășoară activitatea cu angajați
străini sau care și-au manifestat interesul pentru forță de muncă străină;
 Informarea a 117 persoane aflate în centre pentru solicitanții de azil, subordonate IGI;
 Sesiuni de informare cu participarea a 1922 studenți străini în România, desfășurate în 51 de centre
educaționale.
Campania naţională „Informare acasă! Siguranţă în lume!“ 2019, care s-a derulat în două etape, prima în
perioada mai-iunie 2019, adresată minorilor, iar a doua în intervalul septembrie-octombrie 2019, adresată
persoanelor adulte a fost realizată cu implicarea IM, ANITP și a fost organizată la nivel național de către
Ministerul Românilor de Pretutindeni.
Componenta dedicată persoanelor adulte a presupus informarea acestora cu privire la drepturile și
responsabilitățile care decurg din statutul de rezident al unui alt stat precum și îmbunătățirea
cunoștințelor cu privire la riscurile la care se expun persoanele singure, femeile și copiii, inclusiv la riscul
de a deveni o victimă a rețelelor de trafic transnațional de persoane.
Componenta adresată copiilor și tinerilor a presupus informarea acestora cu privire la condițiile de muncă
în România, drepturile și obligațiile pe care le au în calitate de angajați precum și riscurile asociate căutării
unui loc de muncă în străinătate și informarea acestora cu privire la falsele promisiuni de recrutare.24

5.6 Tel Verde
Linia telverde antitrafic 0800.800.678 este în continuare un instrument utilizat pentru identificarea
potențialelor victime ale traficului de persoane și pentru informarea celor interesați/publicului cu privire
la riscurile asociate traficului de persoane (risc pe gen și vârstă, de sector economic, risc de destinație etc)
Serviciile Telverde:
- sunt oferite apelanţilor informaţii cu caracter preventiv25, care urmăresc reducerea gradului de
vulnerabilitate din punctul de vedere al cunoștințelor;
- sunt desfăşurate activităţi specifice mecanismului de identificare şi referire a victimelor traficului
de persoane către sistemul de asistenţă şi protecţie a acestora.

24

Răspuns ANDPDCA pentru TIP Report;
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).
25
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Programul de funcţionare: 24 de ore din 24, 7/7, cu menţiunea că, după ora 16.00 (de luni până vineri,
sâmbăta, duminica şi în sărbătorile legale, solicitările apelanţilor sunt preluate prin intermediul mesageriei
vocale), iar limba în care se poate realiza comunicarea este română și engleză.
Această linie telefonică constituie punctul de preluare, înregistrare, verificare, repartizare către alte
servicii ale Agenţiei, sau referire către alte structuri, servicii sau instituții (ex: poliţie, parchet, direcţii de
asistenţă socială şi protecţie a copilului, inspectorate de muncă, asociații sau organizaţii internaţionale,
organizaţii non-guvernamentale etc.), a tuturor solicitărilor și sesizărilor primite din partea oricărui tip de
sursă, fie ea persoană fizică sau juridică.
În 2019 la nivelul liniei Telverde 0800 800 678 au fost sesizate 7 posibile cazuri de trafic de persoane (6
cazuri de exploatare sexuală şi 1 caz de exploatare prin muncă).

5.7 Mass-Media și Social-Media în povestea luptei împotriva traficului de persoane
La nivelul populației încă mai sunt confuzii legate de înțelesul unor noțiuni mai mult sau mai puțin legate
de fenomenul traficului de persoane. Se remarcă o scădere considerabilă a numărului articolelor în care
există informații ambigue, deci lucrurile sunt mult mai clare acum față de anii anteriori.
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Media, atât cea tradițională (televiziune, radio și publicații tipărite) cât și new-media (social media) poate
interveni într-un moment crucial și poate încuraja, prin intermediul postărilor, emisiunilor, articolelor,
legăturile victimelor potențiale cu: autoritățile, ONG-urile, alți actori implicați, familia, școala, publicul
solidar.
În anul 2019, reflectarea în mass-media și în social-media a demersurilor derulate în domeniul prevenirii
a urmărit o îmbunătățire a modului de transmitere a diferitelor mesaje anti-trafic. Conform datelor
referitoare la activitatea ANITP, vizibilitatea în media a activităţilor desfăşurate a înregistrat o creștere
semnificativă față de anul 2018 și a fost asigurată prin transmiterea a 135 comunicate şi anunţuri de presă,
participarea la peste 140 de interviuri radio şi TV, organizarea a 4 conferinţe de presă, care s-au reflectat
în 331 emisiuni (apariții) radio şi TV, 398 articole de presă scrisă şi 1417 articole on-line. Activităţile şi
mesajele antitrafic au fost promovate şi în mediul online: 259 postări pe site-ul Agenţiei, peste 3000 de
postări pe paginile și conturile de Facebook ale Agenţiei şi Centrelor Regionale, 8 postări pe Youtube,
asigurându-se astfel şi un număr ridicat de beneficiari indirecţi ai mesajelor antitrafic promovate. Postările
pe pagina de Facebook a ANITP au înregistrat un impact de aproximativ 700 000 de utilizatori unici.
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6 Mediul politic și societatea civilă în lupta împotriva traficului de
persoane
6.1 Grupul Parlamentar pentru combaterea traficului de persoane
Grupul pentru combaterea traficului de persoane al Parlamentului României a fost înființat în anul 2009,
Parlamentul României fiind printre cele dintâi parlamente naționale ale statelor membre ale Uniunii
Europene care a inițiat o procedură menită să contureze parteneriatul și schimbul de informații dintre
actorii relevanți din toate sectoarele administrației publice și societatea civilă, în scopul prevenirii și
combaterii eficiente a traficului de persoane.
În cadrul unui eveniment desfășurat de ANITP în februarie 2019, coordonatorul Grupului pentru
combaterea traficului de persoane, domnul Angel Tîlvăr, a susținut necesitatea intensificării dialogului și
a implicării societății civile în politicile pentru combaterea traficului de persoane, în sensul în care gradul
de conștientizare, în întreaga societate și îndeosebi în privința grupurilor vulnerabile, în legătură cu
riscurile traficului de persoane, poate crește prin cooperare interinstituțională și cu sprijinul organizațiilor
neguvernamentale.
Coordonatorul Grupului parlamentar și-a exprimat intenția de a implica mai mult societatea civilă în
politicile pentru combaterea traficului de persoane, o prioritate a Grupului pentru anul 2019 fiind
ameliorarea colaborării și derularea de consultări frecvente cu reprezentanții ONG-urilor.
La 18 martie 2019, coordonatorul Grupului pentru combaterea traficului de persoane, a organizat o
consultare pe tema prevenirii și combaterii traficului de persoane cu reprezentanți ai societății civile cu
activitate în domeniu.
Discuția a fost concepută ca serie a unor întâlniri cu reprezentanți ai asociațiilor și fundațiilor active în
domeniul traficului de persoane și asistenței victimelor, întâlniri ce își propun întreținerea unui schimb
constant de informații între Grupul parlamentar și societatea civilă, în vederea identificării deficiențelor și
îmbunătățirii legislației și politicilor în domeniu.
S-a apreciat că activitatea în domeniul prevenirii și combaterii traficului de persoane trebuie evaluată și
îmbunătățită periodic, iar prin aceasta Parlamentul României și-a propus să rămână în centrul dezbaterii
naționale și europene. Se impune o mai bună comunicare între ONG-uri cu aceleași preocupări, în vederea
sporirii vizibilității activităților pe care acestea le desfășoară, alături de o mai bună informare și
conștientizare a populației în legătură cu riscurile și implicațiile traficului de persoane.
Vizite și întâlniri internaționale:
Întrevederea coordonatorului Grupului pentru combaterea traficului de persoane cu domnul Andrew
Noble, ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în România – 25 martie 2019

Întâlnirea a fost motivată de preocuparea pentru situația românilor care devin victime ale traficului și
exploatării de ființe umane. Se are în vedere dezvoltarea de politici și mecanisme mai eficiente, în lupta
împotriva acestui complex fenomen, prin intensificarea dialogului interinstituțional în domeniul traficului
de persoane, care să dea un plus de eficientă acțiunilor preconizate, precum și pentru îmbunătățirea
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colaborării dintre ambasadele statelor în care trăiesc comunități însemnate de români și instituțiile și
organizațiile neguvernamentale cu atribuții în domeniu.
Un studiu recent realizat de autoritățile britanice arăta că, în Regatului Unit, românii sunt predispuși
riscului exploatării prin muncă, iar ieșirea Regatului Unit din UE provoacă temeri cu privire la o viitoare
criză a forței de muncă, de natură să faciliteze dezvoltarea unor practici abuzive pe piața muncii. Domnul
Angel Tîlvăr a propus utilizarea căilor parlamentare, pentru facilitarea și promovarea comunicării între
diferitele entități britanice și române, implicate în combaterea acestui fenomen. A fost exprimată
convingerea că diplomația parlamentară dispune de instrumente eficiente pentru impulsionarea
dialogului dintre cele două țări, în această zonă de interes reciproc. Au fost exprimate disponibilitatea și
interesul pentru întâlniri cu membri ai Parlamentului britanic și cu alte persoane interesate în scopul
identificării unor mecanisme comune eficiente în abordarea fenomenului traficului de persoane.
A 19-a conferință a „Alianței împotriva traficului de persoane” – 8-9 aprilie 2019
Coordonatorul Grupului pentru combaterea traficului de persoane, domnul Angel Tîlvăr, a participat la
lucrările celei de a 19-a conferințe a Alianței împotriva traficului de persoane, ce a purtat titlul „Using
Technology to Combat Trafficking in Human Beings: Turning a Liability into an Asset” („Utilizarea
tehnologiei pentru combaterea traficului de ființe umane: să transformăm riscurile în avantaje”).
Evenimentul, organizat la Viena (Austria), sub egida OSCE, în perioada 8-9 aprilie 2019, a avut două
obiective: îmbunătățirea înțelegerii modului în care tehnologia poate fi utilizată în mod abuziv pentru
facilitarea traficului de persoane, respectiv explorarea modului în care tehnologia poate fi dezvoltată,
armonizată și aplicată pentru a ajuta la combaterea tuturor formelor de trafic.
Dezbaterea s-a concentrat asupra modului de adaptare a cadrului legislativ și instituțional, pentru a sprijini
efortul de prevenire, identificare, pedepsire și asistență. În intervenția sa, domnul Angel Tîlvăr, a arătat
natura duală a tehnologiei, care poate ajuta traficanții, dar care, în același timp, poate ajuta strategic orice
proces de abordare eficientă a fenomenului, în sensul combaterii lui.
Întâlnire cu reprezentantul special al OSCE și coordonatorul pentru combaterea traficului de persoane
– 5 noiembrie 2019
În cadrul vizitei oficiale în România a domnului Valiant Richey, reprezentantul special al OSCE și
coordonatorul pentru combaterea traficului de persoane, a avut loc, la Camera Deputaților, întâlnirea
reprezentantului special al OSCE cu membri ai Grupului parlamentar pentru combaterea traficului de
persoane.

6.2 Organizațiile non-guvernamentale
Un rol cheie pe scena luptei anti-trafic din România este ocupat de reprezentanţii societăţii civile.
Organizaţiile neguvernamentale dispun de o mobilitate crescută privind modul şi direcţiile lor de acţiune,
aspect ce poate facilita şi eficientiza răspunsul la provocările ridicate de traficul de persoane. Şi în cursul
anului 2019, o serie de organizaţii neguvernamentale, implicate în activităţile de prevenire, precum şi în
asistenţa şi protecţia acordată victimelor traficului de persoane, au făcut eforturi semnificative,
implicându-se consistent în lupta împotriva traficului din România. Nevoia de acţiune a organizaţiilor
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neguvernamentale în sfera traficului de persoane este una evidentă, iar contribuţia acestora a asigurat o
eficientizare a reacţiei statului faţă de dificultăţile generate de manifestarea acestui fenomen.
Majoritatea activităților evidențiate atât pe linie de prevenire cât și pe linie de asistență și reducere a
vulnerabilităților la trafic au beneficiat de parteneriatul unui număr important de instituții de stat și ONG.
Mediul creat de organizațiile non-guvernamentale cu activitate în domeniul traficului de persoane în
România este unul orientat atât către servicii specializate de asistență a victimelor cât și unul adaptat și
pregătit pentru infomarea și prevenirea privind riscurile asociate traficului.
Pentru ANITP, organizațiile non-guvernamentale românești sunt parteneri foarte importanți în tot ce
înseamnă acțiune împotriva traficului în România, flexibilitatea specifică modului de organizare al acestora
și personalul devotat și specializat fiind resurse extrem de valoroase.
Cunoscând interesul și efortul societății civile de a preveni traficul de persoane, de a sprijini procesul de
integrare socială a victimelor și de a informa publicul, sperăm ca în Rapoartele viitoare să putem beneficia
de contribuția acesteia pentru a completa imaginea de ansamblu a ceea ce înseamnă lupta împotriva
traficului de persoane în România.
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7

Cooperare internațională

7.1 Afaceri europene
Anul 2019 a adus ca element de noutate primul mandat al României la Președinția Consiliului UE, fapt ce
a reprezentat o oportunitate din partea actorilor naționali cu atribuții în domeniu, de a promova, la nivel
european, activitatea desfășurată de țara noastră în domeniul luptei împotriva traficului de persoane și
de contribui, printr-o nouă abordare, la reducerea acestui fenomen.
În domeniul combaterii și prevenirii traficului de persoane, mesajul promovat în special de Agenție, pe
parcursul președinției României la Consiliul UE a fost centrat pe reducerea cererii în domeniul traficului
de persoane. În acest context, au fost organizate două evenimente sub egida Biroului Coordonatorului
European Anti-trafic și Președinției României la Consiliul European, care au avut scopul de a împărtăși
experiența României în ceea ce privește activitățile de investigație și urmărire penală, inclusiv planul tactic
al derulării anchetei penale pentru infracțiunea de utilizare a serviciilor oferite de victimele traficului de
persoane.
Primul eveniment și-a propus să creeze cadrul necesar pentru dezbatere la nivel de experți, a acestei teme
de interes, în vederea realizării unui schimb de experiență între Statele Membre. Delegația României a
prezentat un studiu de caz, în cadrul căruia clienți ai victimelor traficului au fost incriminați și condamnați,
România fiind alături de statele europene care respectă principiul pedepsirii clienților.
Cel de-al doilea eveniment, realizat în cadrul reuniunii Raportorilor Naționali sau Mecanisme Echivalente,
a adus în discuție perspectiva autorității judecătorești față de condamnarea clienților, fiind prezentată, în
detaliu, modul de analiză a cauzei și raționamentul care a stat la baza pronunțării unei hotărâri de
condamnare împotriva unor persoane care au utilizat serviciile unei victime a traficului de persoane.
Modul inovator de abordare și angajamentul în lupta împotriva traficului de persoane au fost apreciate
atât de către participanți, cât și de către reprezentanții Comisiei Europene, fiind considerat un exemplu
de bune practici.
Eforturile de reducere a traficului de
persoane au fost evidențiate și în cadrul
mesajului transmis de doamna Myria
Vassilliadou, Coordonatorul European
Antitrafic, în cadrul Conferinței privind
marcarea Zilei Europene de Luptă împotriva
Traficului de Ființe Umane. De asemenea, a
fost evidențiată importanța reducerii cererii
de servicii care încurajează acest fenomen,
fiind menționată contribuția semnificativă a
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României la numărul de condamnări ale utilizatorilor serviicilor prestate de victime ale traficului de
persoane.

7.2 Relații internaționale
În îndeplinirea obiectivului specific de dezvoltare a relațiilor de cooperare internațională în acest domeniu
cu instituții din străinătate, organizații și organisme internaționale, obiectiv asumat prin Planul Național
de Acțiune pentru implementarea Strategiei naționale împotriva traficului de persoane pentru perioada
2018-2022, la nivelul anului 2019, s-a urmărit, prin activitatea derulată de către actorii naționali,
consolidarea relațiilor cu OSCE, UNODC și ONU.
Evoluţia relaţiilor bilaterale a confirmat capacitatea actorilor anti-trafic de a fi în mod consecvent o
prezenţă constructivă şi de a dezvolta iniţiative echilibrate şi reacţii responsabile. În acest segment, se
remarcă o creştere a numărului de activităţi de relaţii internaţionale cu o serie de state de destinație, cu
scopul de a transmite obiectivul României de reducere a cererii pentru traficul de persoane, prin activităţi
punctuale (vizite de studiu în ţară şi străinătate), dar şi în cadrul diverselor formate de cooperare (întâlniri
ale Raportorilor Naţionali sub egida UE, OSCE sau iniţiativa de cooperare din Sud-Estul Europei).
Un punct extrem de important al agendei în domeniul cooperării internaţionale, ce a solicitat o atenţie
deosebită, l-a reprezentat relaţia cu Statele Unite ale Americii, în contextul elaborării de către
Departamentul de Stat al SUA a Raportului privind situația traficului de persoane (TIP Report). Conform
Raportului dat publicității în luna iunie, România a fost retrogradată în Tier 2 Watch List, primind totodată,
o serie de recomandări care vin în sprijinul dezvoltării unor măsuri menite a îmbunătăți activitatea antitrafic.
Urmând practica existentă la nivelul principalelor
organizații internaționale, țara noastră a primit vizita
reprezentantului Special OSCE și Coordonator pentru
Combaterea Traficului de Ființe Umane, domnul Valiant
RICHEY, care a avut ca scop realizarea unui dialog direct şi
constructiv în vederea analizării sistemului anti-trafic.

Pe parcursul vizitei, Reprezentantul Special OSCE şi
Coordonator pentru Combaterea Traficului de Fiinţe Umane
a avut consultări cu autorităţile guvernamentale,
parlamentari, reprezentanţi ai sistemului judiciar dar şi cu ONG-urile active în domeniu. În acest context,
Reprezentantul Special al OSCE și Coordonator pentru Combaterea Traficului de Fiinţe Umane, pe lângă
identificarea unor puncte slabe și formularea de recomandări pentru depășirea acestora, a ținut să
remarce activitatea de prevenire și combatere a traficului de persoane, modul de abordare și rezultatele
obținute în lupta anti-trafic și și-a exprimat intenția de a promova experiența României la diverse
evenimente internaționale, în vederea prezentării bunelor practici și a proiectelor derulate.

58

Un aspect important în această zonă a fost
ralierea ANITP la campania „Blue Heart”,
implementată de Biroul ONU pentru
Droguri şi Criminalitate. „Blue Heart” este
un simbol internațional, o campanie menită
a implica guvernele, societatea civilă și
sectorul privat în lupta împotriva traficului
de persoane și îndeamnă la solidaritate față
de victimele acestui fenomen.

7.3 Proiecte cu fonduri externe nerambursabile
Atragerea de fonduri externe nerambursabile contribuie, într-o mare măsură, la dezvoltarea capacității
de intervenție a instituțiilor, precum și la prevenirea şi combaterea fenomenului traficului de persoane,
identificarea şi reducerea numărului de victime ale traficului de persoane, îmbunătăţirea activităţilor de
analiză şi cercetare a acestui fenomen.

Astfel, ca urmare a necesității continue de creștere a
gradului de informare și conștientizare a populației cu
privire la riscurile asociate acestui fenomen, este Reducerea amplitudinii traficului de persoane
implementat în perioada 2017-2020 proiectul
printr-o mai bună informare a cetăţenilor
ROFSIP2016OS5A10P02 „Reducerea amplitudinii
traficului de persoane printr-o mai bună informare a
cetăţenilor”. Elementul de noutate îl reprezintă
abordarea atât din perspectiva cererii cât și a ofertei pentru trafic de persoane sub forma a 3 campanii
naționale consecutive concentrate pe exploatarea sexuală, prin muncă și obligarea la cerșetorie. Proiectul
este implementat de ANITP cu sprijinul a trei parteneri, respectiv trei organizaţii non-guvernamentale:
Fundaţia World Vision, Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România (AIDRom), Asociaţia eLiberare şi trei
ministere: Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, Ministerul Educaţiei și Cercetării şi Ministerul
Afacerilor Externe.

Dinamica fenomenului atât din perspectiva
infracționalității cât și a societății civile determină
adaptarea instrumentelor de identificare, referire
„Traficul de persoane – o abordare centrată pe
și evaluare a fenomenului de către autoritățile
victime”
naționale. În acest sens, Agenţia Naţională
împotriva Traficului de Persoane a implementat
proiectul- ROFSIP2016OS5A10P01 ”Traficul de
persoane – o abordare centrată pe victime”, ce a vizat creşterea gradului de protecţie şi asistenţă a
victimelor traficului de persoane prin îmbunătăţirea Mecanismului naţional de identificare şi referire şi
cooperarea cu societatea civilă. Totodată au fost realizate o serie de instruiri menite a familiariza
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specialiștii care pot intra în contact cu potențiale victime ale traficului de persoane cu privire la noua
abordare promovată la nivel național.

Pornind de la necesitatea existenței unor date
statistice viabile, disponibile în timp real, pentru a
orienta măsurile anti-trafic, ANITP este partener,
alături de Inspectoratul General al Poliției Române
(IGPR),în cadrul proiectului ROFSIP2016OS6A15P01
„SISPOL 2”, ce se derulează la nivel naţional, pe o
perioadă de 36 de luni.

„SISPOL 2”

Obiectivul general al proiectului vizează asigurarea securității, performanței și disponibilității sistemului
informatic al Poliției Române în scopul creșterii capacității de stocare și de transmitere a datelor,
concomitent cu asigurarea disponibilității sistemelor care gestionează informații de interes polițienesc.
Proiectul vizează asigurarea suportului IT&C necesar eficientizării fluxurilor de lucru operaționale ale
Poliției Române. Prin acest proiect ANITP își propune reconfigurarea sistemului integrat de monitorizare
și evidență a victimelor traficului de persoane (SIMEV) pentru o mai bună și rapidă măsurare atât a
dimensiunii populației victimelor traficului de persoane identificate periodic cât și o mai bună cuantificare
și evaluare a serviciilor de sprijin și asistență acordate victimelor.
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Perspective externe ale traficului de persoane

Analiza și cercetarea traficului de persoane atât la nivel conceptual cât și din perspectiva măsurabilă a
evoluției acestui tip de activitate infracțională reprezintă un element de maxim interes la nivel
internațional, dar şi pentru organizaţiile internaţionale care promovează drepturile omului. Organizația
Națiunilor Unite, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, Consiliul Europei, Comisia
Europeană sunt câteva dintre forumurile de discuții care abordează problematica traficului de persoane
din perspectiva orientării eforturilor statelor în realizarea unui răspuns coordonat și unitar.
Rapoartele, studiile și publicațiile principalilor actori relevă, din perspectiva imaginii de ansamblu, într-o
manieră cvasi-similară constatările autorităților române, și anume faptul că, în pofida eforturilor
întreprinse la nivel micro sau macro, traficul de persoane continuă să existe într-o manieră de neacceptat
pentru secolul XXI.
Organizația Internațională a Muncii și Walk Free Foundation26, estimau, în anul 2016, un număr global de
24.9 milioane victime ale muncii forțate, în timp ce profiturile ilegale obținute din utilizarea muncii forțate
se ridicau la 150.2 miliarde dolari pe an27.
Totodată, Raportul Global privind traficul de persoane 201828, elaborat de către Biroul ONU pentru
Droguri și Criminalitate arată faptul că, în 2016, au fost detectate un număr de 25.400 victime, în creștere
față de 2015, în timp ce numărul persoanelor condamnate pentru trafic de persoane cunoștea o creștere
de 67% la nivel global.
Departamentul de Stat al SUA completează tabloul arătând faptul că, la nivel global, potrivit datelor
furnizate de către autoritățile de aplicare a legii, în anul 2016, au fost raportate un număr de 9.072
condamnări la 68.453 victime, iar în anul 2018 un număr de 7.481 de condamnări la 85.613 victime.
Eforturile statelor membre ale Consiliului Europei sunt evidențiate prin rapoartele de evaluare ale
Grupului de experți pentru lupta împotriva traficului de ființe umane ce asigură monitorizarea și
consolidarea punerii în aplicare a Convenției Consiliului Europei privind acțiunea împotriva traficului de
persoane. În procesul de redactare a rapoartelor de evaluare, GRETA aplică chestionare ce conțin o
secțiune dedicată colectării datelor statistice relevante atât din perspectivă victimologică și criminologică,
dar și al răspunsului justiției penale. În cadrul statisticilor puse la dispoziția GRETA29 de către statele din
vestul Europei prevalează cetățenii români atât în calitate de autori, cât și de victime.

26

ILO, Geneva, 2017.Global estimates of modern slavery: Forced labour and forced marriage
ILO, 2014 Profits and poverty: the economics of forced labour
28 UNODC, Global Report on Trafficking in Persons 2018
27

29

A se vedea datele statistice oferite in cadrul celui de-al treilea raport de progress
https://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking/country-reports
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La nivelul Uniunii Europene, potrivit datelor colectate de către Eurostat30, în anul 2015 au fost raportate
un număr de 1.582 persoane condamnate pentru trafic de persoane la 9.147 victime, iar în anul 2016,
1.345 persoane condamnate pentru trafic de persoane la 11.385 victime identificate. Din punctul de
vedere al tipului de exploatare, exploatarea sexuală este cea mai răspândită formă, urmată de exploatarea
prin muncă. Peste trei sferturi dintre victimele înregistrate au fost femei și fete (77%). Cel puțin 23% dintre
victimele înregistrate au fost copii, iar 44% dintre victimele înregistrate au fost cetățeni ai UE, iar 22% sunt
traficate în propriul stat membru. Raportat la criteriul naționalității, cetățenii români se regăsesc în
clasament atât în calitate de victime, cât și de autori.
În pofida eforturilor comune ale statelor membre, numărul mare de victime din cadrul UE indică o
continuare a activităților infracționale cu o reacție scăzută a justiției penale. Este o infracțiune complexă,
favorizată de cererea de servicii oferite de victime, care generează profituri mari. Combaterea culturii
impunității (nu numai pentru infractori, ci și exploatatorii și utilizatorii serviciilor victimelor) care
favorizează traficul de persoane rămâne o provocare în eradicarea acest fenomen.
Având în vedere complexitatea și seriozitatea acestui fenomen, eforturile de prevenire, combatere a
culturii impunității, protecția și asistența victimelor, corelate cu o mai bună coordonare a eforturilor și
aplicare efectivă a legii pot contribui la diminuarea semnificativă a acestui tip de activitate infracțională.
Acest fapt necesită un răspuns politic coordonat și coerent care depășește spațiul de libertate, securitate
și justiție și care, fără a ignora noile forme de exploatare, include relațiile externe, cooperarea pentru
dezvoltare, afacerile sociale și ocuparea forței de muncă, educația și sănătatea, egalitatea de gen și
nediscriminarea. Din aceste rațiuni rezultă necesitatea unui dialog amplu între toți factorii interesați,
incluzând societatea civilă, și să fie ghidat de o mai bună înțelegere și cercetare a traficului de persoane la
nivelul Uniunii și la nivel internațional. Acest dialog nu poate fi realizat decât cu sprijinul Uniunii prin
îmbunătățirea coordonării și a cooperării cu agențiile UE și statele membre, precum și prin consolidarea
parteneriatelor cu țările terțe.
Imaginea traficului de persoane sau mai degrabă a acelor persoane de cetățenie română sprijinite de către
autorități străine în statele în care au fost exploatate sau traficate, surprinsă în conținutul rapoartelor
anuale sau în alte documente echivalente poate oferi cititorului perpectiva dinamismului care
caracterizează traficul de persoane, a multiplelor forme de apariție dar și a sistemelor diferite de
măsurare și raportare existente inclusiv între Statele Membre.

Traficul de persoane în Spania (extras privind situația cetățenilor români identificați și raportați ca victime
ale traficului de persoane)
Un raport31 al Gărzii Civile cu privire la situația traficului de persoane în 2019 în Spania atrage atenția cu
privire la existența unui număr semnificativ de cetățeni români implicați în trafic de persoane, atât autori
cât și victime. De exemplu, pentru anul 2019, Raportul mai sus menționat prezintă pentru 2019 o pondere

30

EU Data collection on trafficking 2018 in human beings in the EU for the years 2015-2016

31

Raport Garda Civilă privind evoluția traficului de persoane în 2019-extras transmis de AAI Madrid
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de 28% autori români implicați în fapte de trafic de persoane și exploatare32 dintr-un total de 170 de autori
și o pondere de 32% victime cetățeni români dintr-un total de 338.
Traficul de persoane în Belgia (extras privind situația cetățenilor români identificați și raportați ca victime
ale traficului de persoane)
Raportul de evaluare anual 2019 al Myria, Centrul Federal de Migrație din Belgia, privind traficul de
persoane pentru anul 2018 în Belgia, prezintă 15 victime cetățeni români, exploatați sexual, prin muncă,
prin obligarea la cerșetorie sau furturi33. Raportul belgian oferă prezentări detaliate ale experiențelor de
trafic, în cazul victimelor români fiind detaliate cazuri de trafic pentru șoferi anagajați de către firmă
românească, care-și desfășurau activitatea pe teritoriul belgian și care nu beneficiau de toate drepturile
specifice,deși investigația a început pentru fapte de fraudă socială, aceasta are și o componentă de
investigare a infracțiunii de trafic de persoane datorită condițiilor de cazare oferite acestor șoferi, datorită
unui accident grav în care a fost implicat unul din șoferi și datorită salariilor considerabil mai mici
comparativ cu nivelul salariilor în rândul cetățenilor belgieni.
Traficul de persoane în Suedia (extras privind situația cetățenilor români identificați și raportați ca victime
ale traficului de persoane )
Raportul privind persoanele sprijinite în diferite forme de către Platforma Societății Civile Suedeze
împotriva Traficului de Persoane în 2019 prezintă un număr de 17 români34 victime ale traficului de
persoane pe teritoriul statului suedez, valoare care se ridică la 10% din totalul victimelor identificate în
Suedia în 2019. Nu sunt oferite mai multe informații cu privire la formele de exploatare sau serviciile
acordate victimelor români însă ținând cont de faptul că 73% din victimele identificate în Suedia au fost
exploatate sexual putem aprecia că și victimele români au fost traficate, în majoritate, cu același scop.

32

Datele raportate în cuprinsul Raportului Gărzii Civile măsoară infracțiunile de trafic de persoane în scopuri
sexuale sau de muncă cât și infracțiuni de sine stătătoare de exploatare sexuală sau exploatare prin muncă.
33
MYRIA, ”Raport de Evaluare 2019-Traficul de persoane și migrația-Capacitarea victimelor”, P.157
34
2019, Platforma Societății Civile Suedeze împotriva traficului de persoane, ”Statistici anuale 2019”, P.1

63

9

Concluzii și recomandări

Din analiza datelor și informațiilor prezentate, apare că este importantă și absolut necesară acțiunea
fiecărui minister și organizație în parte din cadrul sistemului național anti-trafic pentru eliminarea
factorilor de risc de orice fel. Asumarea responsabilității și inițiativei în gestionarea, din perspectiva
atribuțiilor instituționale/organizaționale de către fiecare entitate constituie ATITUDINEA obligatorie
pentru asigurarea unui nivel crescut de responsivitate la amenințarea traficului de persoane.
Rata de victimizare prin trafic în 2019 a fost de 3.60, altfel spus, aproape 4 persoane din 100000 de
locuitori ai României, au devenit victime ale traficului de persoane, în creștere față de anul anterior.
Măsuri de reducere a discriminării de gen, măsuri de incluziune socială și profesională a persoanelor de
gen feminin și combaterea stereotipiilor sociale la adresa femeilor contribuie la o reducere a victimizării
acestora în trafic intern.
Numărul ridicat al minorilor victimizați prin traffic fundamentează ipoteze, care cu siguranță merită
cercetate, relativ la calitatea relațiilor sociale, comunitare și familiale a căror evoluție vulnerabilizează
această grupă de vârstă, consecințele putând fi regăsite dincolo de dimensiunea individuală în costurile
sociale de recuperare și reintegrare a celor exploatați.
Este necesară creșterea nivelului cunoștințelor cu privire la riscul asociat recrutării/traficării de către
cunoștințe prin promovarea acordării de către cei interesați a unei atenții deosebite ofertelor de muncă,
de colaborare sau de oferire a unor alte servicii. Orice propunere de muncă trebuie analizată, indiferent
de emițătorul acesteia, urmărind cu atenție condițiile contractuale, programul de muncă și condițiile de
cazare/locuire în statul de destinație.
Autoritățile locale trebuie să acorde o atenție particulară intervențiilor specifice în zona de
responsbailitate în special în localitățile în care se constată incidențe crescute atât în ce privește
proveniența victimelor cât și în ce privește activitatea infracțională și organizarea exploatării și traficării
victimelor. Pentru perioada analizată, se constată o incidență crescută a numărului victimelor provenite
din județele Iași și Dolj, acestea regăsindu-se ca principale județe de proveniență ale victimelor traficului
de persoane de mai mulți ani. Dolj este principalul județ de proveniență și în cazul victimelor minori,
situație care impune concentrarea eforturilor pe linie de prevenire și informare, în special în comunitățile
vulnerabile.
Resursele și investițiile din domeniul protecției și asistenței victimelor traficului de persoane nu sunt
suficiente pentru creșterea calității serviciilor acordate victimelor. Este nevoie de o resursă umană
specializată și profesionalizată, de o mai multă implicare umană a specialiștilor din acest domeniu și de o
implicare la nivel de propuneri de politici publice sau instrumente legislative și procedurale, care să
faciliteze accesul victimelor la servicii de asistență de calitate, axate pe nevoile complexe ale victimelor.
Recursul la formalism ca temei al acțiunilor din portofoliul de responsabilitate, din partea unui număr
important de specialiști din diverse instituții continuă să reprezinte o barieră în răspunsul coerent și facil
la problemele și provocările aduse de asigurarea accesului rapid al victimelor la drepturi. Există în
continuare situații în care repatrierea unei potențiale victime și ulterior includerea acesteia într-un
program de asistență este ”condiționată” de etichetarea acesteia ca victimă ”confirmată” a traficului de
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persoane. În absența unei asemenea încadrări, procesul normal de repatriere, evaluare de risc, evaluare
a nevoilor și ulterior includerea într-un program specific de asistență devine unul îngreunat și anevoios,
tapetat cu numeroase intervenții, explicații etc.
Conștientizarea și asumarea de către instituțiile de resort a necesității reducerii vulnerabilităților
persoanelor minore și adulte față de traficul de persoane, cât și a scăderii presiunilor sociale, economice,
psihologice etc, este definitorie pentru o abordare corectă și adecvată a prevenirii acestui fenomen în
contextul prevenirii primare.
COOPERAREA și COMPLEMENTARITATEA ar trebui să fie elementele cheie în TOATE acțiunile anti-trafic.
Acțiunea comună a instituțiilor de profil de la identificare și evaluare inițială a nevoilor până la includerea
victimelor în programe specifice de asistență este obligatorie. Cooperarea judiciară internațională între
autoritățile naționale de aplicare a legii este obligatorie datorită specificului transnațional infracțional al
traficului de persoane. Colaborarea constantă și continuă între instituții și organizații în contextul
activităților de informare, prevenire, cercetare și instruire a specialiștilor maximizează eforturile depuse
și duce la creșterea calității rezultatelor activităților.
Instituțiile publice cât și cele private, în considerarea profilul de vârstă al victimelor identificate (victime
tinere consumatoare de social media) ar trebui să încurajeze din ce în ce mai mult eforturile pe linie de
informare, reducere a vulnerabilității și prevenire către social media și să folosească toate funcțiile oferite
de acestea pentru diseminarea mesajului.
Ponderea condamnărilor definitive pentru fapte de trafic de persoane (adulți) este în scădere, comparativ
cu anii anteriori, în condițiile în care condamnările pentru fapte de trafic de minori se mențin la un prag
comparabil cu anii anteriori. Prima presupoziție a acestui aspect ar fi migrarea modului de operare sau a
investigațiilor de trafic de persoane (adulți) către ”proxenetism prin constrângere” (art.213, alin2). Este
această situație responsabilă pentru condamnarea unui număr mai mic de autori pentru infracțiunea de
trafic de persoane (adulți) sau există și alte considerente ale acestei dinamici? O aprofundare a evaluării
acestei ipoteze poate fi luată în considerare de autoritățile judiciare atât din perspectiva jurisprudenței
cât și din cea a tendințelor infracționale. Totodată, impactul asupra subiecților pasivi ai acestei infracțiuni
este o temă care trebuie abordată într-o asemenea evaluare.
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ANEXE
ANEXA 1

Lista județelor de origine pentru victimele identificate în 2019
judet_domiciliu
Frequency

Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Dolj

67

9,6

9,8

9,8

Iasi

48

6,9

7,0

16,8

Bacau

47

6,7

6,9

23,6

Galati

37

5,3

5,4

29,0

Mures

29

4,2

4,2

33,2

Bucuresti

27

3,9

3,9

37,2

Botosani

27

3,9

3,9

41,1

Constanta

25

3,6

3,6

44,8

Brasov

25

3,6

3,6

48,4

Braila

22

3,2

3,2

51,6

Bihor

21

3,0

3,1

54,7

Arges

21

3,0

3,1

57,7

Dambovita

18

2,6

2,6

60,3

Giurgiu

17

2,4

2,5

62,8

Vaslui

17

2,4

2,5

65,3

Gorj

17

2,4

2,5

67,8

Prahova

16

2,3

2,3

70,1

Ialomita

16

2,3

2,3

72,4

Salaj

16

2,3

2,3

74,8

Timis

14

2,0

2,0

76,8

Olt

14

2,0

2,0

78,9

Sibiu

11

1,6

1,6

80,5

Tulcea

11

1,6

1,6

82,1

Neamt

11

1,6

1,6

83,7

Caras-Severin

10

1,4

1,5

85,1

Hunedoara

10

1,4

1,5

86,6

Teleorman

9

1,3

1,3

87,9

Buzau

9

1,3

1,3

89,2

Arad

8

1,1

1,2

90,4

66

Missing
Total

Mehedinti

8

1,1

1,2

91,5

Ilfov

7

1,0

1,0

92,6

Vrancea

7

1,0

1,0

93,6

Valcea

7

1,0

1,0

94,6

Cluj

7

1,0

1,0

95,6

Suceava

6

,9

,9

96,5

Maramures

6

,9

,9

97,4

Bistrita-Nasaud

6

,9

,9

98,3

Calarasi

5

,7

,7

99,0

Alba

3

,4

,4

99,4

Satu-Mare

2

,3

,3

99,7

Harghita

1

,1

,1

99,9

Covasna

1

,1

,1

100,0

686
12
698

98,3
1,7
100,0

100,0

Total
System
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ANEXA 2
Lista statelor de destinație și numărul victimelor traficului de persoane identificate și traficate către
aceste destinații
$Destinatie Frequencies
Responses
N
a

Destinatie total

Percent

Percent of Cases

ROMANIA

384

48,5%

55,3%

AUSTRIA

12

1,5%

1,7%

SPANIA

49

6,2%

7,1%

ITALIA

52

6,6%

7,5%

UK

82

10,4%

11,8%

GERMANIA

86

10,9%

12,4%

BELGIA

6

0,8%

0,9%

IRLANDA

9

1,1%

1,3%

SUEDIA

3

0,4%

0,4%

NORVEGIA

2

0,3%

0,3%

OLANDA

10

1,3%

1,4%

ELVETIA

31

3,9%

4,5%

FRANTA

23

2,9%

3,3%

GRECIA

7

0,9%

1,0%

PORTUGALIA

4

0,5%

0,6%

DANEMARCA

16

2,0%

2,3%

CIPRU

6

0,8%

0,9%

FINLANDA

2

0,3%

0,3%

CEHIA

7

0,9%

1,0%

1
792

0,1%
100,0%

0,1%
114,0%

POLONIA
Total

68

