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INTRODUCERE 
 
Traficul de persoane constituie o violare a drepturilor omului şi o atingere adusă 

demnităţii şi integrităţii fiinţei umane, o ameninţare asupra securităţii individului şi 
valorilor sociale şi morale. Acest tip de infracţionalitate afectează în mod direct individul 
prin impactul direct pe care îl are asupra unuia dintre drepturile individuale fundamentale, 
libertatea individuală, dar în acelaşi tip societatea suportă de asemenea influenţe negative 
prin impulsionarea corupţiei, a faptelor anti-sociale şi violente, crearea unor mecanisme 
criminale care obţin profituri substanţiale din acest tip de activitate afectând stabilitatea 
economică şi securitatea regională. Deşi se află pe agendele internaţionale încă din anul 
2000, traficul de persoane, ca fenomen infracţional şi social, rămâne în continuare o 
realitate ce necesită un efort susţinut şi continuu din partea organismelor internaţionale, a 
fiecărui stat în parte, dar şi a comunităţii în general. Conştientizarea efectelor negative, a 
impactului distrugător pe care îl are acest flagel oribil asupra tinerilor şi categoriilor sociale 
vulnerabile devine o cerinţă fundamentală a demersului instituţional în statul de drept 
modern. Dimensiuni puţin vizibile şi acceptate în ultimii ani devin necesităţi în contextul 
unei globalizări accentuate, a unei libertăţi de mişcare, a eliminării frontierelor interne, a 
liberalizării pieţei muncii, reglementări noi în domeniul transplantului de organe, 
legalizarea activităţilor sexual-comerciale în anumite state. Cererea crescândă de servicii 
sexuale, de muncă ieftină, dorinţa de a obţine profit cu investiţii minime, sunt atâţia factori 
care influenţează în mod direct intensificarea activităţii reţelelor de trafic. Actualitatea 
economică şi socială a anului 2008 şi 2009, criza economică care a afectat statele 
europene, particularităţile anumitor comunităţi şi grupuri etnice, au determinat creşterea 
vulnerabilităţii anumitor grupuri sociale. 

Anul 2009 a fost caracterizat pe plan european printr-o activitate extrem de intensă 
a factorilor de decizie, prin iniţiative de modernizare a actualului cadru legislativ, prin 
organizarea unor conferinţe ministeriale de impact. Un obiectiv important al acestor 
conferinţe a fost de a oferi prilejul abordării provocării din ce în ce mai importante pentru 
UE, de a-şi consolida capacitatea de acţiune în parteneriat şi cooperare la nivel 
internaţional, în domeniul prevenirii, protecţiei şi trimiterii în judecată, cu ţări, regiuni şi 
organizaţii terţe, cu scopul de a ataca problema comună a TFU şi a identifica obiective de 
politici comune pentru a fi urmărite împreună. În plus, un alt obiectiv a fost furnizarea unor 
date de intrare eforturilor din structurile de lucru ale Consiliului UE pentru elaborarea unui 
document de acţiune în domeniul întăririi dimensiunii externe a UE în privinţa acţionării 
împotriva traficului de fiinţe umane. 

Reacţia împotriva TFU trebuie să implice toate aspectele Justiţiei şi Afacerilor 
Interne: ca activitate economică ilegală, TFU este una dintre resursele financiare principale 
ale crimei organizate; ca încălcare majoră a drepturilor fundamentale ale omului, este o 
ofensă adusă demnităţii umane pe care Uniunea nu o poate trece cu vederea; ca activitate 
ilegală trans-frontalieră, inclusiv migraţia neregulată, este un element de securitate şi un 
domeniu de cooperare important în interiorul UE şi în parteneriat cu state, regiuni şi 
organizaţii internaţionale terţe. Mai mult, TFU are o natură şi complexitate care necesită 
activităţi şi coerenţă într-o gamă largă de domenii de politici în plus faţă de JAI, incluzând 
cooperarea pentru dezvoltare, relaţii externe, afaceri sociale, ocuparea forţei de muncă, 
egalitatea de gen şi buna guvernare, pentru a fi abordate eficient la toate nivelurile, şi cu 
implicarea organizaţiilor nonguvernamentale şi a societăţii civile. 
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Prin urmare, factorii de decizie din UE au lansat un apel către comunitatea 
internaţională, inclusiv instituţiile la nivel local, regional şi naţional, ONG-uri, OIG-uri şi 
alte organizaţii ale societăţii civile, şi către instituţiile şi agenţiile UE în vederea 
contracarării provocărilor ridicate de infracţionalitatea transnaţională, cu toate aspectele 
sale atroce, şi a oferirii unei reacţii clare şi cuprinzătoare în direcţia unor politici 
multidisciplinare, coerente şi coordonate, cu implicarea tuturor actorilor vizaţi din ţările de 
origine, tranzit şi destinaţie. O astfel de reacţie explicită trebuie să fie consecventă cu 
standardele drepturilor omului şi trebuie să acorde o atenţie particulară traficului de femei 
şi copii, având în vedere interesul lor şi în acord cu instrumentele internaţionale privitoare 
la drepturile copilului. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  



 

Capitolul 1 

SITUAŢIA TRAFICULUI DE PERSOANE ÎN ANUL 2009 

  
 

Prezenta analiză a traficului de persoane din perspectiva cantitativă a victimelor 
traficului de persoane identificate în 2009, subliniază în linii generale, caracteristicile 
victimelor traficului de persoane prin descrierea şi evidenţierea spaţiului de desfăşurare, a 
timpului, a modurilor de apariţie şi exploatare, a caracteristicilor sociale ale victimelor şi se 
bazează pe datele existente în SIMEV1 (Sistemul Integrat de Monitorizare şi Evaluare a 
Victimelor Traficului de Persoane). Toată această prezentare statistică vine în sprijinul 
specialiştilor implicaţi în eforturile de reducere a proporţiilor acestui fenomen prin  
identificarea indicatorilor de vulnerabilitate la traficul de persoane în rândul diferitelor 
categorii de persoane. În acelaşi timp, interpetarea corectă a indicatorilor statistici generaţi 
de complexitatea situaţiilor în care s-au aflat victimele, reprezintă un prim pas în studierea 
sistematică a fenomenului traficului de persoane. 

Complexitatea analizei derivă din multitudinea indicatorilor existenţi de evaluare a 
cauzelor, a factorilor de apariţie, a modurilor de manifestare, a categoriilor vulnerabile, a 
caracteristicilor socio-familiale ale acestora, a mediilor de provenienţă etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
1 SIMEV este operaţional de la 01.01.2007 

 



1.1.AMPLOAREA FENOMENULUI  LA NIVEL NAŢIONAL 
 

Traficul de persoane, prin toate formele sale de manifestare, a cunoscut în cursul anului 
2009, o tendinţă de reducere a proporţiilor cantitative măsurată prin numărul victimelor 
identificate, la 780 de victime, cu 37% şi 56% mai puţin faţă de 2008, respectiv 2007 
(fig.1) dintre care doar un procent de 41% (322) victime au fost identificate ca traficate pe 
parcursul anului 2009. 

 
 

1960

2551

2285

1780

1240

780

anul 2004 anul 2005 anul 2006 anul 2007 anul 2008 anul 2009 

Distribuţia anuală a victimelor traficului de persoane

 
 
 
 
 

Fig.1.Dinamica fenomenului traficului de persoane 2004-2009 
 
 
Pentru o evaluare cât mai adecvată a parametrilor de apariţie şi consumare a 

traficului, a caracteristicilor victimelor, precum şi a modului şi timpului de identificare 
a acestora, analiza indicatorilor statistici se va realiza prin raportarea cifrelor atât a 
victimelor identificate cât şi a victimelor traficate. Raportarea şi a numărului de victime 
traficate în cursul acestui an este indicator de importanţă deosebită pentru evaluarea 
adecvată a fenomenului şi a tendinţelor de manifestare a acestuia. 

 
Victima identificată, în sensul prezentului raport, desemnează orice persoană 

fizică vătămată despre care există informaţii că a fost supusă infracţiunilor privind 
traficul de persoane prevăzute de Legea nr. 678/2001, cu modificările şi completările 
ulterioare, care a fost identificată de autorităţile judiciare în anul de raportare şi pentru 
care traficarea a avut loc ori în anul de raportare ori în ani anteriori; 
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Victima traficată, în sensul prezentului raport, desemnează orice persoană 
fizică vătămată despre care există informaţii că a fost supusă infracţiunilor privind 
traficul de persoane prevăzute de Legea nr. 678/2001 pentru prevenirea şi combaterea 
traficului de persoane, cu modificările şi completările ulterioare, care a fost identificată 
de autorităţile judiciare în anul de raportare şi  traficată în cursul aceluiaşi an; 

 
Pentru reliefarea celor spuse, următoarea formulă poate explicita în termeni 

matematici, întregul proces de raportare şi analiză a victimelor identificate şi traficate: 
 

Total victime identificate  în anul X=  
Victime identificate  şi traficate în anul X +Victime traficate  în anii 

anteriori şi identificate în anul X 
 
Diferenţa dintre numărul victimelor identificate în 2009 şi numărul victimelor 

traficate în cursul aceluiaşi an, este reprezentată de numărul victimelor traficate în anii 
anteriori. O scurtă comparaţie a populaţiei de victime traficate în cursul anului 2009, cu 
cele traficate în 2008, indică o creştere procentuală de la 26% (321) în 2008 la 41% 
(322) în 2009 din totalul victimelor identificate. Prin aceasta, se poate observa o 
creştere a eficienţei structurilor de aplicare a legii, în sensul unei mai rapide intervenţii 
în scopul identificării, o reducere a timpului de la traficare la identificare a victimelor 
traficului de persoane ceea ce la nivel individual poate îmsemna o mai scurtă perioadă 
petrecută în trafic. 

 
 

Anul de 
identificare 

Număr victime identificate Procent de 
TENDINŢĂ 

comparativ cu anul 
anterior 

2009 780 
 -37%   

2008 1240 
               -30%  

2007 1780 
 -22%  

2006 2285 
-10%  

2005 2551 
+30%    

2004 1960  
 

1.2.RECRUTAREA 
 

Recrutarea victimelor în trafic, prima acţiune incriminată legislativ a traficului de 
persoane are la bază oferirea de promisiuni false victimei, prin înşelarea şi manipularea 
acestora cu privire la obiectul activităţii viitoare. Oferta tentantă expusă de 
recrutori/traficanţi este făcută în mod direct (pentru 604 din cazurile identificate în 2009) 

 11
 



sau prin intermediul anunţurilor publicitare din presa scrisă, prin agenţiile de plasare a 
forţei de muncă, prin diversificatele metode prezente pe internet sau prin alte metode 
prezentate în grafic (fig.3. Distribuţia numărului victimelor în funcţie de modul de recrutare).  

De cele mai multe ori, recrutorii sunt 
„fini observatori” ce reuşesc să surprindă 
golurile financiare sau emoţionale ale 
victimelor, manipulându-le pe acestea în 
sensul determinării de acceptare a ofertei 
pentru „trafic”. 

„Laura, l-a cunoscut pe Andrei în 
vara anului 2009. După o perioadă, 
au început să iasă împreună, 
înfiripându-se o relaţie de iubire.  
Laura avea încedere în iubitul 
său........”  

 
 
 

 

604

90
44 21 9 8 4

în persoană anunţ
publicitar

altele nu
cunoa

Mod de 

 se
şte

agenţie de
plasare a
forţei de
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răpire prin
internet

recrutare
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Figura 3. Distribuţia numărului victimelor în funcţie de modul de recrutare 
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1.3.PROFILURILE VICTIMELOR TRAFICULUI DE PERSOANE 
 

1.3.1.Vârstă şi Gen 
 

Categoriile de vârstă cu vulnerabilitate ridicată la trafic au fost cea cuprinsă între 18-25 
ani, dintre care 66,5%  au fost femei, şi categoria de victime cu vârstele cuprinse între 26-
40 de ani, dintre care 72,5% au fost bărbaţi.  A treia categorie de vârstă, ce a preyentat 
vulnerabilitate crescută la trafic de persoane, au fost minorii cu vârste cuprinse între 14-17 
ani, 161 de victime identificate în 2009, ce reprezintă 20,5% din totalul populaţiei de 
victime sau 91,5% din totalul minorilor victime ale traficului de persoane. 

 
Fig.4. Piramida vârstelor pentru populaţia de victime identificate în 2009 

 
 

Minorii cu vârste fragede exploataţi în special prin cerşetorie, au fost de sex 
masculin. Odată cu creşterea în vârstă, se observă orientarea traficanţilor către persoanele 
de sex feminin, în special la categoriile de vârstă 14-17 ani şi 18-25 ani pentru traficarea în 
scopul exploatării sexuale. La categoriile de vârstă 26-40 de ani şi 41-60 de ani distribuţia 
pe gen, scoată în evidenţă vulnerabilitatea ridicată a persoanelor de sex masculin, care au 
fost traficaţi în special în diferite sectoare de producţie şi construcţie prin obligarea la 
muncă forţată. Prezenţa la anumite categorii de vârstă a unor anumite genuri de victime, se 
explică factori socio-culturali, puterea de diviziune a muncii, statutul ocupaţional, 
capacitatea net superioară de muncă fizică a persoanelor de sex masculin, rolul persoanelor 
pe gen în familie, factori individuali, etc. 
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Victimele ce au avut vârste peste 61 de ani au fost de sex masculin şi au fost 
traficate prin muncă forţată în agricultură sau prin obligarea la cerşetorie. 

Implicarea din ce în ce mai mult a victimelor de sex feminin în traficul de persoane 
pare a fi generată de reorientarea grupărilor infracţionale spre exploatarea sexuală a 
femeilor, care ocupă în acest an un procent de 54% din totalul victimelor identificate, 
devenind astfel principala categorie pe gen a victimelor, spre deosebire de 2008, când 
victimele de sex masculin ocupau primul loc pe gen, fiind prezente în procent de 51,5% 
din total. 
 

360
46%

420
54%

Femei Barbati

 
Figura.5.Distribuţia pe GEN a victimelor traficului de persoane identificate în 2009 

 
 

1.3.2. Condiţii de viaţă: mediul şi tipul familiei de provenienţă 
 

Statistica pe mediul de provenienţă a victimelor traficului evidenţiază, în 
continuare, vulnerabilitatea victimelor provenite din mediul rural, chiar dacă procentul 
acestora in total a înregistrat o uşoară scădere de la 60% în 2008 la 55,5%  în acest an. 

Diminuarea amplorii fenomenului în rândul victimelor din mediul rural şi creşterea 
victimelor din mediul urban pare a semnala orientarea activităţii infracţionale spre aria 
urbană de provenienţă, mediul din care au provenit majoritar femeile exploatate sexual. 
Capitala ca mediu de provenienţă a cunoscut proporţii mult reduse faţă de 2008,  în acest 
an victimele ce au avut această provenienţă au fost de aproape 1% din total, spre 
deosebire de 3% în 2008. 

Dacă facem o corelaţie între mediul de provenienţă şi genul victimelor identificate 
în 2009, mediul rural este provenienţă pentru 63% din bărbaţi spre deosebire  de 
aproape 50% în cazul femeilor. 

Majoritatea victimelor traficate în această perioadă au fost celibatare la momentul 
recrutării, în procent de 64% dintre victime. Prezenţa majoritară a persoanelor necăsătorite 
a fost observată în cazul victimelor exploatate sexual sau prin obligarea la cerşetorie; 
corelarea exploatării sexuale  cu starea civilă a victimelor şi cu vârsta victimelor indică 
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prezenţa victimelor necăsătorite în principal la categoria de vârstă a minorilor de 14-17 ani 
şi a tinerilor de 18-25 ani. În cazul exploatării prin muncă, situaţia statutului civil se 
schimbă, în sensul că mai multe victime au fost căsătorite la momentul recrutării. 

 
 

1.3.3. Nivel de educaţie 

 
La fel ca în anul precedent, majoritatea victimelor prezintă un nivel de educaţie 

scăzut, 64% dintre acestea au avut cel mult studii gimnaziale. În acelaşi timp, se remarcă 
o uşoară creştere a nivelului de educaţie în rândul victimelor traficului de persoane faţă de 
2008, datorită scăderii numărului victimelor ce nu aveau niciun fel de educaţie, 6,5% 
din total în 2009 spre deosebire de 10,5% în 2008, precum şi datorită creşterii numerice 
şi procentuale a victimelor cu “studii superioare”, de la aproape 1% (10 victime) în 2008 

la 2% (15 victime) în 2009. 

Tendinţa nivelului de educaţie pe gen
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fără studii 1-4 clase 5-8 clase 9-12 clase şcoală
profesională

studii superioare

Total femei bărbaţi  
 

Figura.6.Tendinţa nivelului de educaţie pe gen raportată la educaţia populaţiei totale în 
20092; 

 
Aşa cum se poate observa din graficul de mai sus, educaţia în rândul  victimele 

femei are o distribuţie aproape identică cu a nivelului de educaţie manifestat în totalul 
populaţiei; cele mai multe victime femei sunt persoane  ce aveau finalizate la momentul 
traficării, studiile gimnaziale sau liceale. Victimele de gen masculin au fost majoritare în 
rândul victimelor  ce nu aveau niciun fel de educaţie sau care, la momentul traficării au 
avut finalizate şcoli profesionale. Procentele victimelor de gen masculin înregistrate cu 
“niciun fel de educaţie” respectiv “studii profesionale” au fost cu 44% respectiv 60% mai 
mult cu a victimelor femei înregistrate la acelaşi nivel de educaţie.  În aceeaşi măsură, se 
constată un număr semnificativ mai mare (60%)  al femeilor cu educaţie gimnazială faţă de 
bărbaţii cu aceeaşi educaţie. 

                                                 
2 Diferenţa faţă de totalul victimelor înregistrate pe categorii de gen, se explică prin neraportarea nivelului de 
educaţie la câteva cazuri. 
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1.3.4. Victimele Femei 

 
Procentul femeilor din populaţia de victime identificate în cursul anului 2009, a 

scăzut cu 32%  şi 56% faţă de 2008 respectiv 2007. 
Aşa cum se poate observa din distribuţia pe gen a victimelor traficului de persoane, 

femeile au reprezentat principala categorie vulnerabilă la trafic de persoane, cu un proent 
de 8% mai mare faţă de victimele de gen masculin, contrastând prin aceasta tendinţa 
manifestată anul anterior, când procentul femeilor exploatate a fost cu 2% mai mic faţă de 
al bărbaţilor. Din cele 420 de femei victime ale traficului de persoane identificate în 
2009, 192 de femei au fost traficate în cursul aceluiaşi an, aceasta reprezentând 46% din 
populaţia totală de victime femei. Astfel, pentru aproape jumătate din populaţia de sex 
feminin, victime ale traficului de persoane, procesul de identificare a fost apropiat de al 
perioadei de traficare, ceea ce scoate în evidenţă o identificare timpurie a victimelor 

aflate în trafic şi coordonarea eficientă a instituţiilor în activităţile de combatere a 
fenomenului.  

Exploatarea sexuală este pe primul loc în rândul modalităţilor de exploatare a 
femeilor, 76% (320 de victime femei) din totalul femeilor victime, procent aflat  în 
creştere faţă de anul 2008 şi 2007, când acesta era de 63 % respectiv 75%.  Astfel, 
observăm o revenire în actualitate a infracţiunii de exploatare sexuală a femeilor de 
cetăţenie română, tendinţă similară cu a anilor 2006-2007, când exploatarea sexuală a 
femeilor ocupa primul loc în statisticile naţionale ale fenomenului traficului de persoane. 
Dacă este să facem o comparaţie pe moduri de exploatare în rândul victimelor femei, 
observăm preponderenţa şi procentul majoritar al victimelor exploatate sexual (exploatarea 

prin muncă a femeilor a cunoscut proporţii reduse la jumătate în acest an; 13% a fost 
procentul femeilor exploatate prin muncă forţată în acest an, spre deosebire 26 % 
înregistrat anul anterior, din totalul pe această categorie de gen).  

Procentul fetelor minore, victime ale traficului de persoane, a fost în acest an, de 
34% (144 minore) din totalul victimelor femei,  fiind traficate în special prin exploatare 
sexuală (pentru mai multe detalii, a se vedea subcapitolul 1.3.6. dedicat minorilor victime 
ale traficului de persoane). 
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66%

Femei adulte Fete minore  
Figura.Distribuţia adulţi/minori a femeilor victime ale traficului de persoane. 
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Figura.8.Distribuţia victimelor femei, pe moduri de exploatare. 

 

Aşa cum a fost menţionat şi mai sus, exploatarea sexuală în rândul femeilor a 
cunoscut cea mai mare amploare, acestea fiind exploatate în special pe stradă, în cluburi 
sau locuinţe private. În cazul traficului prin muncă exploatarea femeilor a avut loc în 
special în agricultură (a se vedea Fig.8.) 

Distribuţia pe nivel de educaţie al victimelor de sex feminin, respectă distribuţia 
educaţiei în rândul populaţiei totale, nivelul crescut al vulnerabilităţii pe educaţie 
regăsindu-se în special în categoria persoanelor ce aveau finalizate studiile gimnaziale la 
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momentul intrării în trafic (66% dintre victimele femei au avut finalizate la momentul 
intrării în trafic cel mult studiile gimnaziale). 

 
 

1.3.5. Victimele Bărbaţi 
 

În cursul anului 2009, au fost identificate 360 de victime de gen masculin, dintre 
care 130 au fost traficaţi în cursul aceluiaşi an, reprezentând 36% din totalul victimelor 
de sex masculin. 

Numărul minorilor în rândul victimelor de sex masculin (32 minori) este net 
inferior faţă de al minorilor identificaţi în rândul victimelor de sex feminin (144 minori).  
(pentru mai multe detalii  subcapitolul 1.3.6. dedicat  victimelor minori). 

La fel ca în cazul victimelor femei, distribuţia educaţiei în rândul bărbaţilor la 
momentul intrării în trafic, evidenţiază persoanele cu studii gimnaziale ca fiind cele mai 
vulnerabile, acestea reprezentând 61% din totalul victimelor de sex masculin.  

Principala modalitate de exploatare a persoanelor de sex masculin continuă să fie 
munca forţată în diverse sectoare de activitate economică (72% din totalul persoanelor 
de sex masculin), înregistrându-se o scădere faţă de anul trecut, când 89% dintre victimele 
de gen masculin erau traficate prin această modalitate.  

Obligarea la cerşetorie, ca modalitate de traficare a persoanelor de sex masculin, a 
cunoscut o creştere procentuală în rândul victimelor de gen masculin, de la 9% în 2008, la 
23% în acest an. Alte modalităţi de exploatare a victimelor de gen masculin, sunt 
prezentate succint, în graficul de mai jos : 

160
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Fig.9.  Distribuţia victimelor de gen masculin pe moduri  de exploatare 
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1.3.6. Victimele Minori 

 
Consecinţele şi traumele suferite de minorii victime ale traficului de persoane sunt 

profunde determinând tulburări comportamentale, afecţiuni psihice, disfuncţii în 
capacitatea de integrare şi socializare. Instituţiile publice şi private, naţionale şi 
internaţionale continuă eforturile de combatere şi prevenire ale acestui fenomen, iar 
conform unui studiu recent publicat de Agenţia Naţională Împotriva Traficului de 
Persoane, “Traficul de copii în România. Studiu asupra procesului de recrutare” 
disponibil pe site-ul Agenţiei anitp.mai.gov.ro, minorii se află într-o poziţie de 
vulnerabilitate generată de intercorelarea factorilor personali (gradul de maturitate, nevoia 
de independenţă, lipsa experienţei de viaţă, educaţie), familiali (dezorganizare, familie 
conflictuală, şomaj, migraţie, educaţie, lipsa resurselor financiare, lipsa comunicării) şi 
socio-economici (sărăcie, izolare, discrepanţe rural/urban) etc. (fig.10)  

 
 
 
 
 

Reţele de 
sprijin 

ineficiente

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura.10. Factori de vulnerabilitate la traficul de minori3 
 

Distribuţia minorilor în populaţia totală a victimelor a fost de 16,5% în 2007 (1780 
victime în total), 15% în  2008 (1240 victime în total) şi a manifestat o creştere de aproape 
                                                 
3 “Traficul de copii în România. Studiu asupra procesului de recrutare”, ANITP, 2009 
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8 procente ajungând la  22,5% în 2009 (780 victime în total). În ceea ce priveşte distribuţia 
minorilor pe categorii de gen, fetele (82% din totalul minorilor victime spre deosebire de 
88% în 2008) au fost principala categorie  traficată în scopul exploatării sexuale (în stradă, 
locuinţe private, cluburi, hoteluri şi bordeluri) şi în scopul exploatării prin pornografie 
infantilă şi pe internet. Băieţii identificaţi ca fiind victime ale traficului de persoane sunt 
exploataţi în special prin muncă forţată (în agricultură) sau prin obligarea la cerşetorie şi 
furturi (fig.12.). 

Distribuţia minorilor pe gen

32

144

fete băieţi  
Figura.11. Distribuţia pe gen a minorilor identificaţi ca victime ale traficului de minori. 
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Figura.12.Distribuţia cantitativă a minorilor identificaţi în 2009,în funcţie de  modul de 
exploatare. 

 
 
 

Profilul minorului român traficat în scopul exploatării de orice fel 
 

 nivelul  scăzut de educaţie. Marea majoritate a minorilor au un nivel redus 
de educaţie, 74% pentru anul 2008, respectiv 53%  pentru 2009 aveau finalizate 
numai studiile gimnaziale; 
 vulnerabilitatea crescută la vârsta cuprinsă între 14-17 ani; 
 vulnerabilitatea crescută a fetelor, ele reprezentând principala categorie 

minorilor români traficaţi în interiorul graniţelor ţării noastre cât şi în alte ţări; 
 conform statisticilor privind situaţia familială a minorilor victime ale 

traficului de persoane, marea majoritate a minorilor provin din familii biparentale. 
Conform studiului recent demarat şi publicat de ANITP, în cadrul acestor familii 
biparentale există numeroşi factori ce pot conduce la intrarea minorilor în trafic: 
violenţă domestică, familie conflictuală, familie dezorganizată, lipsa relaţiilor de 
comunicare între membrii familiei, lipsa afectivităţii, familie afectată de sărăcie şi 
şomaj, anomia manifestată în familie, neglijenţa familiei faţă de situaţia copiilor 
(educaţie, mod de petrecere a timpului liber etc.). Vulnerabilitatea minorilor 
proveniţi din familii monoparentale, deşi este cantitativ mai redusă, poate fi 
generată de incapacitatea părintelui de a supraveghea sau asigura toate cele 
necesare unei bune dezvoltări fizice şi mentale a copiilor. 
 nivelul de informare scăzut al minorului şi al părinţilor cu privire la 

condiţiile de muncă în străinătate; 
 gradul de maturitate şi înţelegere scăzută a riscurilor, a relaţiilor, proceselor 

şi normelor sociale conforme cu vârsta şi lipsa experienţei de viaţă; 
 vulnerabilitatea copiilor rămaşi acasă în urma migraţiei părinţilor în 

străinătate; 
 existenţa unui „anturaj” de prieteni, cunoştinţe ce nu se pot conforma 

valorilor şi normelor acceptate de societate; 
 factori personali (dorinţa de independenţă financiară, teribilismul specific 

vârstei şi rebeliunea, sexualitatea, dorinţa de evadare dintr-un mediu abuziv sau de 
evadare din sărăcie etc.); 
 vulnerabilitatea copiilor la „spaţiul virtual” prin utilizarea şi accesul 

nemijlocit la noile mijloace de comunicare şi socializare (internetul, tehnologia 
bluetooth, etc) fără a deţine informaţiile necesare cu privire la ricurile ascunse ale 
utilizării şi relaţionării virtuale cu persoane necunoscute.   
 

1.3.7. Victimele cetăţeni străini 

 
          Pe teritoriul României, a fost identificată o singură victimă cetăţean străin, provenind 
din Bulgaria. După evaluarea nevoilor primare, victima a primit asistenţă în regim de 
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urgenţă, fiind cazată pentru o noapte într-un  adăpost  specific, după care, în urma cererii, a 
fost repatriată în ţara de origine. 

 

1.4. DESTINAŢIA EXPLOATĂRII 
 
  România se află în topul ţărilor de origine ale fenomenului traficului de persoane 

la nivel european, conform evaluărilor anuale ale diferitelor ţări membre UE dar şi 
conform raportărilor Organizaţiilor Internaţionale din domeniu. Cu toate acestea, 
proporţiile cantitative ale traficului extern s-au redus, ajungând în acest an la un număr de 
635 de victime. Tendinţa traficului extern este de diminuare invers proporţională cu 
traficul intern, în sensul că traficul extern a cunoscut o scădere procentuală de la 87% în 
2008 la 81% în 2009 din totalul victimelor cetăţeni români, iar traficul intern a cunoscut o 
creştere procentuală de la 13% în 2008 la  19% în 2009 (fig.13.).  

 
 

2008

13%

87%

Trafic extern Trafic intern

2009

19%

81%

Trafic intern Trafic extern  
 

Figura.13. Trafic extern versus trafic intern, comparativ 2008-2009. 
 
Spania, Italia, Grecia şi Cehia continuă să fie principalele ţări de destinaţie pentru 

exploatarea victimelor de cetăţenie română 4 . În cazul traficului intern, amploarea 
fenomenului, situează România ca destinaţie  de exploatare pe locul trei, ocupând exact 
aceeaşi poziţie ca şi în anul anterior. 

Pe teritoriul principalelor ţări de destinaţie (Spania, Italia, Grecia şi Cehia) au fost 
traficate mai mult de jumătate din victimele de cetăţenie română identificate în 2009. 

 
 
 

                                                 
4 Pentru mai multe detalii referitoare la caracteristicile victimelor exploatate în principalele ţări de destinaţie, 
a se vedea subcapitolele 1.4.1 şi 1.4.2.  dedicate traficului extern, respectiv intern. 
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Fig.14. Distribuţia pe  ţări de destinaţie a victimelor identificate în 20095 

 

Andrei i-a promis un loc de 
muncă legal, în Anglia, ca 
îngrijitoare.  
Odată a

1.4.1.Traficul Extern 

 
1.4.1.1. Destinaţia Spania junşi, ………  

Spania este în continuare principala destinaţie a traficului extern, cu un număr total 
de 185 de victime, dintre care 67 de victime (36%) au fost traficate în cursul aceluiaşi 
an. Această cifră (185) reprezintă un procent de 29% din totalul de 635 de victime, cetăţeni 
români, traficate extern. Victimele exploatate pe teritoriul Spaniei prezintă caracteristici 
similare pe categorii de gen, însă este semnificativ mai mare numărul adulţilor ce ajung 
victime pe teritoriul Spaniei faţă de cel al minorilor; 163 victime adulte şi 23 minore 
(fig.15.) 

În acest an au fost identificate cu 56% mai puţine victime faţă  de 2008, când  
420 de persoane au ajuns victime ale traficului de persoane, pe teritoriul Spaniei. 

 
Profilul victimelor traficate în Spania: 

 
o Recrutarea şi intrarea victimelor în trafic a avut loc prin abordarea directă a 

recrutorului/traficantului (în 87% din cazuri), recrutorul fiind o persoană din grupul 
de prieteni sau din cercul de cunoştinţe al victimelor ( în cazul a  50% din cazuri) 
sau a fost o persoană necunoscută acestora (33% din cazuri); 
 

 Distribuţia minori/adulţi pe gen

18

75
87

                                                 
5 Diferenţa pentru totalul anual al victimelor identificate, poate fi explicată  prin situaţiile de traficare a unor 
victime în mai multe ţări; 
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Figura.15. Distribuţia victimelor traficate în Spania pe gen şi vârstă; 
 
 
 
 
 
 
 

 
o 80% dintre victime au fost recrutate prin promisiunea unui loc de muncă pe 

teritoriul acestei ţări; alte oferte de recrutare au făcut obiectul căsătoriilor de 
convenienţă, deplasare pentru prostituţie sau cerşetorie, călătorie, tratament sau alte 
modalităţi; 

o Pentru 66% din cazurile înregistrate pe relaţia Spania, mediul de provenienţă al 
victimelor a fost cel rural; 

o Cele mai multe victime au avut studii gimnaziale (39%) sau studii liceale (29%) 
finalizate la momentul traficării; 

o Cele mai multe din victime au fost tineri cuprinşi în categoria de vârstă 18-25 ani 
(42%) sau persoane cu vârstele între  26-40 de ani (30%); 

o Exploatarea prin muncă a fost principala modalitate de exploatare cu 91 de victime, 
acestea fiind exploatate în special în agricultură (90 victime; o singură victimă 
fiind exploatată în construcţii). 

o Exploatarea sexuală a avut loc în rândul a 59 de femei victime, pe stradă, în 
cluburi, hoteluri, bordeluri sau în locuinţe private.  

o Alte modalităţi de exploatare ale victimelor români pe teritoriul Spaniei, au fost 
obligarea la cerşetorie, obligarea la furturi precum şi tentative ale traficului de 
persoane în scopul exploatării de orice fel. 

o Principalele 5 judeţe de provenienţă ale traficului de persoane pe relaţia Spania au 
fost: Bacău (23 victime), Braşov (19 victime), Teleorman (19 victime), Galaţi (18 
victime), Brăila (14 victime) (a se vedea harta principalelor 5 judeţe de 
provenienţă a victimelor traficate în Spania); 
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1.4.1.2. Destinaţia Italia 
 

Italia a rămas una din principalele destinaţii ale traficului extern în cazul cetăţenilor 
români, acest lucru fiind conform cu fluxul migrator pentru muncă al populaţiei de români. 
155 de victime au fost identificate ca fiind exploatate pe acest teritoriu, reprezentând 
24% din totalul victimelor  traficate extern. Dintre cele 155 de victime, 84 (54,5%)  au 
fost traficate în cursul aceluiaşi an. Tendinţa de diminuare a proporţiilor cantitative pe 
această rută a fost de  21%, în 2008, 194 de victime fiind victime pe acest teritoriu. 

 
Profilul victimelor traficate în Italia 

 
o Primordialitatea victimelor de sex feminin, ce au reprezentat 62% din victimele 

exploatate pe acest teritoriu; 
o 77% dintre victime au fost persoane adulte, cu vârstele cuprinse în special  între 

18-25 ani (40% din total) sau 26-40 de ani (27% din total); 
o Italia este principala destinaţie externă a traficului de minori români (35 minori); 
o 3 dintre cele 5 victime cu vârsta peste 61 de ani, au fost exploatate în Italia; 
o Traficarea românilor pe acest teritoriu, a avut loc în special prin exploatarea 

sexuală pe stradă, în cluburi, locuinţe private sau în bordeluri (50%), prin 

exploatarea prin muncă în agricultură sau construcţii (42%) sau prin 
cerşetorie; 

o Spre deosebire de Spania, principalele persoane care au avut rol de recrutor, au fost 
persoane necunoscute anterior victimelor, fiind urmat de persoanele care au făcut 
parte din cercul de cunoştinţe sau prieteni al victimelor; 

o Educaţia persoanelor ce au ajuns victime pe teritoriul Italiei are aceeaşi curbă a 
distribuţiei pe nivel de educaţie, cu a populaţiei totale de victime; astfel, majoritatea 
victimelor, 46% au avut studiile gimanziale finalizate la momentul intrării în 
trafic sau studii liceale (26 % din total); 

o Principalele 5 judeţe sursă pe relaţia Italia, ce au însumat aproape 60% din totalul 
victimelor exploatate la această destinaţie au fost: Maramureş (30 victime), Galaţi 
(20 victime), Cluj (16 ), Botoşani (13) şi Dolj (12) (a se vedea harta principalelor 5 
judeţe de provenienţă a victimelor traficate în Italia). 
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1.4.1.3. Destinaţia Republica Cehă 
 

Cehia este pe locul trei ca ţară de destinaţie a traficului de persoane cetăţeni români, 
cu 52 de victime traficate pe acest teritoriu, cu 45% mai puţine faţă de anul trecut, când 
94 de victime erau traficate în această ţară şi când Republica Cehă  ocupa locul 4 în 
ordinea destinaţiei externe. Din totalul de 52 de victime identificate în cursul anului 2009, 
numai pentru 5 victime traficarea a avut loc în cursul aceluiaşi an, în cazurile rămase, 
exploatarea având loc în perioade anterioare. 

 
 
 

Profilul victimei traficate în Republica Cehă 
 

 
o 85% dintre victime au fost de sex masculin; 
o 96% (50 de victime) au fost persoane adulte; 
o Vulnerabilitatea crescută a mediului rural, este indicată prin provenienţa din 

această arie în cazurile a  62% dintre victime (32 de victime);  
o Educaţia este aceeaşi cu a întregii populaţii de victime, principalele victime 

vulnerabile au fost cele cu studii gimnaziale, fiind urmate de victimele ce aveau 
finalizate la momentul traficării studiile liceale; 

o Toate victimele traficate pe acest teritoriu au fost exploatate prin muncă în 

construcţii (28 victime) sau muncă în agricultură (24 victime); 
o Recrutarea a fost realizată, pentru 58% din cazuri de către persoane 

necunoscute anterior victimelor, pentru toate victimele oferta de recrutare fiind 
conturată în jurul promisiunilor unui loc de muncă în străinătate; 

o Principalele judeţe sursă au fost: Prahova (15 victime), Botoşani (14 victime), 
Mureş (6), Harghita (4), Constanţa (4) (a se vedea harta principalelor 5 judeţe de 

provenienţă a victimelor traficate în Republica Cehă) 
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1.4.1.4. Destinaţia Grecia 
 

Grecia este în continuare una din principalele ţări de destinaţie ale traficului de 
persoane cu cetăţeni români, cu un număr de 45 de victime exploatate în acest an, dintre 
care 16 victime au fost traficate în cursul aceluiaşi an. În acest an, un număr semnificativ 
mai mic de persoane au ajuns victime în Grecia, diminuarea fiind cu 71% faţă de 2008, 
când 153 de victime au fost exploatate pe acest teritoriu. 

 
 
 

Profilul victimei exploatate în Grecia 
 

o Distribuţia pe gen a victimelor indică paritatea victimelor traficate în Grecia; 
o Mediul rural a fost sursă de provenienţă în cazul a 32 de victime (71%) din 

victimele exploatate la această destinaţie; 
o Vulnerabilitatea persoanelor cu studii gimnaziale este indicată prin traficarea unui 

procent de 42% din totalul victimelor exploatate la această destinaţie; 
o Principala  modalitate de exploatare a victimelor în Grecia a fost prin muncă 

forţată în agricultură (pentru 23 de victime, mai mult de 50% din cazuri), 
următoarea fiind exploatarea sexuală în bordeluri, cluburi sau locuinţe private 
(pentru 11 victime) sau  obligarea la cerşetorie; 

o Recrutarea a avut loc prin abordarea directă a recrutorului/traficantului şi ofertarea 
unor locuri de muncă în străinătate, ofertă care de cele mai multe ori este îmbrăcată 
în haina veniturilor uriaşe, a serviciilor şi asigurărilor deosebite ce nu poate fi 
refuzată de către viitoarea victimă (85% din cazuri); 

o Cele mai multe dintre victime au avut vârstele cuprinse între 26-40 de ani (23 de 

victime, mai mult de 50%  din victime); 
o Principalele 5 judeţe sursă pe relaţia Grecia, care au însumat 73 %, în ordinea 

amplorii fenomenului pe această rută au fost: Sibiu (9 victime), Teleorman (7 
victime), Călăraşi (6), Iaşi (6), Constanţa (5 victime) (a se vedea harta 

principalelor 5 judeţe de provenienţă a victimelor traficate în Grecia). 
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1.4.2.Traficul Intern 

 
În acest an traficul intern a cunoscut o amploare a exploatării semenilor, cu 145 de 

victime identificate, dintre care 52,5% (76 victime) au fost traficate în anul de raportare.  
Comparativ cu anul anterior, dar şi cu 2007, cifra victimelor traficate intern  a scăzut, însă 
amploarea fenomenului măsurată prin raportarea la totalul victimelor, indică o creştere 
procentuală la 18% în acest an, spre deosebire de 13% şi 12%, procente extrase din totalul 
populaţiei de victime identificate în 2008, respectiv 2007. 

Totalul de 145 de victime identificate intern, duce la situarea traficului intern pe 
locul al treilea, după Spania şi Italia, în „topul” destinaţiilor victimelor cetăţeni români, 
această poziţionare fiind identică cu cea din anul precedent. 
 

Profilul victimelor traficate intern: 
 

o Marea  majoritate a victimelor traficate intern sunt femei, mai mult de ¾ din total,   
(82%), spre deosebire de 79% în 2008; 

o Majoritatea victimelor au fost minori (67,5%-98 minori), dintre care 82% au fost 

fete; 
o Populaţia masculină nu a înregistrat nicio cincime din populaţia victimelor traficate 

intern; 
o Cifra victimelor minori a fost cu mai mult de două ori mai mare decât a victimelor 

adulte; 
o Recrutarea în traficul intern a fost realizată, pentru 47% din cazuri de către 

persoane cunoscute victimelor sau care făceau parte din cercul de prieteni, iar 
pentru 34,5% din cazuri, recrutarea a fost realizată de către persoane necunoscute 
anterior victimelor, cu care, probabil au intrat în contact în momentul prezentării 
„ofertei”; pentru restul cazurilor identificate, recrutarea a fost realizată de către 
parteneri sau soţi, vecini sau alte rude, etc. 

o Diferenţele între provenienţa victimelor urban/rural nu este foarte mare pentru a 
putea considera unul dintre aceste medii ca fiind un mediu de vulnerabilitate; 

mediul urban a înregistrat o  uşoară diferenţă faţă de rural,  54,5% dintre 
victime; 

o Principalele judeţe de provenienţă a traficului intern au fost: Iaşi (20 de victime), 
Argeş (16), Galaţi6 (16), Bacău (9), Constanţa (8); pentru mai multe detalii legate 

de provenienţa victimelor şi principalele moduri de exploatare în trafic inten, a se 
vedea Anexele 1şi 2. 

o 59% dintre victime se încadrează în categoria de vârstă 14-17 ani, putând 
considera astfel această vârstă ca un indicator al vulnerabilităţii la traficul intern; 

 
 
 

                                                 
6 Judeţul Galaţi a fost printre principalele judeţe ale traficului, atât în trafic intern cât şi în trafic extern cu 
destinaţia Italia şi Spania. 
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1.5.MODALITĂŢI DE EXPLOATARE A VICTIMELOR TRAFICULUI 
DE PERSOANE; JUDEŢE DE PROVENIENŢĂ 

 
Distribuţia pe modalităţi de exploatare a victimelor identificate în acest an, situează 

exploatarea sexuală pe primul loc însă la o mică diferenţă  de exploatarea prin muncă.  
Exploatarea sexuală a femeilor revine în actualitate ca principala modalitate de 

traficare a cetăţenilor români, cu un procent de 41% din totalul victimelor identificate. 
Exploatarea prin muncă ocupă locul al doilea în rândul modurilor  de traficare, cu 
40% din totalul populaţiei de victime identificate, restul modalităţilor de exploatare a 
victimelor în anul 2009, fiind detaliate explicit în graficul de mai jos: 
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Cerşetorie Obligarea la
comiterea de

furturi

Pornografie
infantilă
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organe

Tentativă 

Mod de exploatare 2009

 
Figura 16.. Distribuţia cantitativă pe moduri de exploatare a victimelor. 

 
 

1.5.1.Exploatarea Sexuală 
 

Exploatarea sexuală, prezentă numai în rândul victimelor femei, a cunoscut  
valori importante, cu 320 de victime identificate în acest an, situând astfel această 
modalitate de exploatare pe primul loc în rândul modurilor de traficare a victimelor 
cetăţeni români. Din aceste 320 de victime identificate, un procent de 46,5% (149 victime) 
au fost traficate în cursul aceluiaşi an. Cifra victimelor exploatate sexual în acest an, este 
cu 17% mai mică faţă de anul 2008 şi cu 56% mai mică decât în anul 2007. Din totalul 
victimelor exploatate sexual, 127 au fost minore, în timp ce 193 de victime au fost 
adulte. (fig.16) 
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Distributia victimelor exploatate sexual adulţi/minori

60%40%

Femei adulte Fete minore

 

…….a fost obligată să 
practice prostituţia. 
Laura trebuia să-şi 
vândă corpul pentru a-
şi plăti „pretinsele” 
cheltuieli de transport!  

…..nu avea dreptul să 
vorbească cu clienţii şi 
trebuia să întreţină 
relaţii sexuale chiar şi 
cu 5 clienţi într-o 
singură zi! 

Figura 16. Distribuţia victimelor femei traficate prin exploatare 
sexuală, în 2009. 

 
 Profilul acestor victime pe nivel de educaţie, prezintă majoritatea victimelor cu 
studii gimnaziale la momentul intrării în trafic (163 de victime), fiind urmate de 
victime ce urmau studiile liceale (98 de victime) dar şi de victime ce prezentau alt nivel 
de educaţie (fig.17). 
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Figura 17. Nivelul de educaţie al victimelor traficate în scopuri sexuale7. 

 
Principalele destinaţii ale traficului de persoane în scopuri sexuale, în ordinea 

amplorii cantitative a victimelor identificate, au fost: traficul intern - România (111 
victime), Italia (77 victime), Spania (59 victime), Olanda (14 victime) şi Marea Britanie 
(12 victime). 

                                                 
7 Diferenţa faţă de totalul înregistrat pe exploatarea sexuală a victimelor, se explică prin neraportarea 
nivelului de educaţie la 2 cazuri;. 
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 “……aveam câte zece, cincisprezece clienţi pe 

seară, pe care îi căutam disperată pe strada din 
Barcelona unde eram trimisă la “muncă”. ….gândul 
că ei mă foloseau ca pe un obiect şi eu nu puteam 
să opresc asta, se suprapunea mereu şi mereu, în 
fiecare noapte, cu spaima de a nu veni dimineaţa 
fără ca eu să am măcar zece clienţi….dacă nu 
aveam suficienţi clienţi eram bătută şi nu primeam 
nimic de mâncare toată ziua.”   
(mărturia unei victime) 
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1.5.2.Exploatarea prin muncă. 
 

La nivel naţional şi internaţional, exploatarea prin muncă a persoanelor devine un 
subiect din ce în ce mai mediatizat şi care pune numeroase întrebări în cadrul  forumurilor 
şi conferinţelor pe această problematică. 

Munca forţată a semenilor în nenumăratele sectoare de activitate, este în acest an a 
doua modalitate de traficare, cu o prezenţă de 314 victime identificate, 40% din total, fiind 
relocată de la principala modalitate de exploatare în 2008, când această modalitate de 
exploatare reprezenta 58 % din total. Exploatarea prin muncă a cunoscut o expansiune 
majoră, în 2007 şi 2008 devenind principala modalitate de exploatare a victimelor cetăţeni 
români pentru ca în 2009, activităţile grupărilor criminale să se reprofileze pe exploatarea 
sexuală a victimelor, conform statisticilor naţionale. 

Scăderea amplorii fenomenului de trafic prin muncă în 2009 este accentuată prin 
identificarea cu 46% mai puţine victime traficate prin muncă faţă de anul precedent. 
Principala categorie pe gen a victimelor traficate prin această modalitate este reprezentată 
de populaţia masculină,  adică 82,5% (259 
de victime) din totalul victimelor 
exploatate prin această modalitate, dintre 
care 8 minori. Distribuţia minori/adulţi 
arată cu un procent covârşitor de 96,5% 
vulnerabilitatea persoanelor adulte ce sunt 
preferate pentru acest tip de exploatare,  
majoritatea având vârsta între 26-40 de ani 
(151 de  victime - 48% din totalul 
victimelor explotate prin muncă). 

Majoritatea victimelor aveau  
studii gimnaziale sau liceale la momentul 
intrării în trafic. 

“…...după zece zile de muncă la o fermă în 
Spania,  m-am îmbolnăvit grav la plămâni. Când 
le-am spus paznicilor că sunt bolnav şi vreau 
să merg la doctor, m-au bătut şi au râs de 
mine. Spuneau că viaţa la ţară e sănătoasă şi 
ar trebui să am chef să muncesc mai mult în 
fiecare zi. Lucram de la 6 dimineaţa până la 10 
seara, împreună cu alte 10 persoane din 
diferite ţări şi mâncam o dată pe zi, la amiază. 
Dimineaţa şi seara mă hrăneam cu nişte prune 
care creşteau în curtea fermei. …noaptea 
dormeam într-un hambar pe pământul rece, iar 
ziua munceam în călduri insuportabile…..  
Toate acestea, mi-au spus medicii care 
colaborau cu ANITP, m-au lăsat cu nişte 
probleme de sănătate pentru tot restul vieţii. 
Am avut noroc de ajutorul pe care l-am primit 
după ce am scăpat de acolo şi am ajuns în ţară. 
Echipa care se ocupa de mine, mi-a găsit de 
muncă şi am mers zilnic la psiholog. Acum am 
coşmaruri mai rar noaptea, dar în unele 
dimineţi mă trezesc cu o spaimă insuportabilă 
în suflet şi parcă aştept să simt din nou 
lovitura de picior care mă trezea în fiecare 
dimineaţă” (mărturia unei victime) 

Principalele ţări de destinaţie 
pentru exploatarea victimelor prin muncă 
forţată au fost în acest an Spania (91 de 
victime), Italia (65 victime), Cehia (52 de 
victime), Grecia (23 de victime) şi 
Finlanda (21 de victime).  
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1.5.3.Exploatarea prin cerşetorie 

 
În acest an, exploatarea prin obligarea la cerşetorie a cunoscut o expansiune 

majoră,  fiind identificate un număr de 109  victime,  cu 19% mai mult faţă de anul 
precedent, când 91 de victime au fost traficate prin această modalitate.  Dintre aceste 109 
victime identificate în 2009, 14% din totalul populaţiei de victime, 41 de victime au fost 
traficate  în cursul acestui an. 

Dintre toate formele de exploatare a victimelor, obligarea la cerşetorie este cea mai 
vizibilă, desfăşurându-se în locuri publice (străzi, intersecţii, magazine, MALL-uri) şi este 
susţinută de milostenia, spiritul creştin şi bunăvoinţa societăţii civile. Spre deosebire de 
alte moduri de exploatare, ce pot fi consumate în spaţii private, circumstanţele în care 
traficanţii beneficiază de serviciile victimelor obligate la cerşetorie sunt dependente de 
spaţiul public, aglomerat, spaţii comerciale, etc. 

În ceea ce priveşte distribuţia victimelor pe gen şi vârstă, se constată o prezenţă 
foarte mare a victimelor de gen masculin, 84 de victime, dintre care 17 au fost minori. 

În acelaşi timp, mediul rural este un factor de vulnerabilitate la această 
modalitate de exploatare, 82 de victime (75% din totalul victimelor exploatate prin 
cerşetorie) fiind identificate ca provenind din  această arie. 

În cazul cerşetoriei, diferenţa pe categorii de gen este foarte mare, un procent de 
77% (84 victime) fiind de bărbaţi, dintre care 17 au fost minori.   

În ceea ce priveşte educaţia victimelor ce au ajuns să fie traficate prin cerşetorie, 
distribuţia majoritară este a educaţiei de nivel primar şi apoi gimnazial, după care au fost 
identificate şi numeroase victime ce nu aveau niciun fel de pregătire şcolară. 

Principalele ţări pe teritoriul cărora au fost identificate cele mai multe cazuri cu 
victime exploatate prin cerşetorie, au fost: Spania (25 de victime), Finlanda (18 victime), 
traficul intern (14 victime), Grecia (10 victime), Italia (10 victime) şi Germania (8 
victime). 
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1.5.4.Alte modalităţi de exploatare 

 
Aşa cum a fost descris în rândurile de mai sus ale acestui raport, au existat şi alte 

modalităţi de exploatare a victimelor identificate în acest an, pe lângă exploatarea sexuală, 
exploatarea prin muncă sau prin obligarea la cerşetorie. Raţiunea pentru care, nu se alocă 
un subcapitol distinct în cadrul acestui raport pentru fiecare din modalităţile de exploatare 
întâlnite în rândul victimelor identificate în 2009, nu este legată de neacordarea unei 
importanţe deosebite pentru combaterea şi prevenirea traficului de persoane ce poate 
apărea în aceste scopuri, ci pentru că amploarea fenomenului traficului de persoane nu a 
cunoscut cote importante ale acestora iar cazuistica redusă nu permite crearea unor 
generalităţi sau surprinderea unor tendinţe. 

 
Alte modalităţi de exploatare în trafic de persoane au fost:  

 obligarea la furturi - 11 victime de sex masculin dintre care 5 minori 

 exploatarea prin pornografie infantilă - 2 victime  
 
Au fost înregistrate şi cazuri de tentativă la trafic de persoane în scopul exploatării de 

orice fel (22 victime) precum şi două cazuri de tentativă la trafic de persoane în scopul 
prelevării de organe. 
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1.6. CONCLUZII 
 

 Exploatarea sexuală a femeilor este pe primul loc în rândul modalităţilor de 
exploatare a victimelor, spre deosebire de 2008, când principala modalitate de 
exploatare a fost munca forţată. 

 
 A crescut procentul fetelor minore exploatate sexual, raportat la totalul 

populaţiei de victime exploatate sexual, înregistrându-se o creştere procentuală 
faţă de 2008, de la 35% la 40%. 

 
 64% din femeile care ajung victime ale traficului de persoane prin exploatare 

sexuală aveau  finalizate la momentul intrării în trafic, cel mult studii 
gimnaziale.  

 
 Victimele provenite din mediul rural sunt mai vulnerabile la traficul în scopul 

muncii forţate şi pentru obligarea la cerşetorie. Victimele exploatate prin 
obligarea la cerşetorie şi muncă forţată provin în proporţie de 75% respectiv 
62% din mediul rural. 

 
 Mediul urban-factor de vulnerabilitate pentru exploatarea sexuală. 
 
 Vârsta victimelor exploatate prin muncă s-a înscris în mod majoritar la 

categoria 26-40 de ani,  48% din totalul victimelor exploatate prin muncă;  
„persoanele în putere de muncă” sau care au responsabilităţi în susţinerea 
familiei. 

 
 Principala ţară de destinaţie a traficului pentru exploatarea sexuală este 

România.  
 

 Exploatarea prin muncă sau obligarea la cerşetorie are loc în principal în 
străinătate. 

 
 Cea mai mare parte din minorii victime ale traficului de persoane au fost 

traficaţi intern. 
 
 Recrutarea victimelor exploatate sexual sau prin obligarea la cerşetorie, a fost 

realizată de către cunoştinţe sau prieteni, pentru un procent de 50% din 
victimele exploatate prin aceste moduri, spre deosebire de exploatarea prin 
muncă, unde 54% dintre victime au fost recrutate de către persoane necunocute 
anterior victimelor. 

 
 Cea mai mare parte a victimelor de sex feminin se înscriu în categoria de vârstă 

18-25 ani, în timp ce victimele de sex masculin se înscriu la categoria  26-40 de 
ani. 

 
 La extremitatea nivelului de vârstă se regăsesc în special victimele de sex 

masculin;  băieţi cu vârste foarte mici şi bărbaţi cu vârste peste 61 de ani, ce au 
fost exploataţi prin cerşetorie. 
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 S-a menţinut tendinţa de manifestare a fenomenului traficului de persoane 
extern pe relaţia Spania, Italia, Grecia şi Cehia, cu o apariţie de 56% din totalul 
populaţiei de  victime identificată în 2009. 

 
 Diferenţele pe gen şi nivel de educaţie indică o vulnerabilitate crescută în 

rândul persoanelor de sex masculin ce nu au educaţie sau care au avut finalizate 
şcoli profesionale şi în rândul persoanelor de gen feminin cu educaţie 
gimnazială. 

 
 Cel mai mare procent de diminuare a traficului extern pentru principalele  ţări 

de destinaţie a traficului de persoane a fost înregistrat de Grecia, unde au fost 
identificate cu 71% mai puţine victime faţă de anul trecut.  

 
 Mai mult de ¾ din populaţia de victime exploatată în trafic intern, este 

reprezentată de persoane de sex feminin, dintre care 67,5% sunt minore.  
 

 La două victime minore, intră în trafic intern şi o victimă adultă, iar la 5 victime 
de sex feminin, intră în traficul intern şi o victimă de sex masculin. 

 
 În trafic intern, majoritatea victimelor au fost femei traficate în scopuri sexuale. 

 
 Exploatarea prin muncă a femeilor s-a redus la jumătate faţă de anul precedent, 

de la 26% din totalul femeilor victime ale traficului de persoane în 2008 la 13% 
în 2009. 

 
 Persoanele de sex masculin provenite din mediul rural sunt cele mai vulnerabile 

la traficarea prin obligarea la cerşetorie. 
 

 Corelarea stării civile cu modalităţile de exploatare a victimelor traficului de 
persoane, prezintă majoritatea victimelor traficate în scopuri sexuale şi prin 
obligarea la cerşetorie ca fiind necăsătorite iar cele traficate prin muncă ca fiind 
căsătorite. 

 



 

Capitolul 2

EVOLUŢII ALE CADRULUI LEGISLATIV ŞI 
INSTITUŢIONAL PRIVIND TRAFICUL DE PERSOANE 

 

 2.1. Modificări legislative 
 

România a adoptat gradual, alături de alte state ale lumii şi, cu deosebire, ale 
Uniunii Europene, un ansamblu de măsuri legislative destinate construcţiei, consolidării şi 
eficientizării continue a dispozitivului naţional, în contextul consolidării cooperării 
internaţionale, în scopul prevenirii şi combaterii traficului de persoane. Ţara noastră a 
înregistrat progrese importante în lupta împotriva fenomenului traficului de persoane, prin 
reglementări legislative naţionale conforme cu dispoziţiile europene şi internaţionale, prin 
adoptarea şi reglementarea Mecanismului Naţional de Identificare şi Referire a Victimelor 
Traficului de persoane, prin focalizarea activităţiilor şi campaniilor de prevenire conform 
rezultatelor evaluărilor naţionale ale fenomenului, spre grupurile ţintă vulnerabile la trafic 
de persoane (copii, femei aflate în situaţii de risc, etc), destructurarea reţelelor de traficanţi 
şi trimiterea lor în judecată. 

La 27 aprilie 2009 a fost înfiinţat în Parlamentul României, Grupul Parlamentar 
pentru combaterea traficului de persoane în cadrul Comisiei pentru Afaceri Europene. 
Acest Grup sprijină cu mijloace parlamentare, activitatea instituţiilor competente în 
materie, contribuie la focalizarea şi eficientizarea acţiunilor actorilor relevanţi din toate 
sectoarele administraţiei publice, dar şi societăţii civile, susţine la nivelul UE şi al statelor 
membre poziţia naţională asupra propunerilor Uniunii, asigură buna reprezentare şi justa 
reflectare a eforturilor naţionale pentru combaterea traficului de persoane. Grupul lucrează 
pentru realizarea unui parteneriat eficient şi durabil cu toate instituţiile naţionale cu 
atribuţii în domeniu, concretizat într-un schimb de informaţii structurat la nivel naţional. 
Grupul elaborează Raportul Anual de Progres privind situaţia traficului în România.  

 
Lupta împotriva traficului de persoane a avut ca referinţă, în anul 2009 

responsabilităţile ce decurg din: 
 Strategia Naţională împotriva traficului de persoane pentru perioada 2006 

– 2010; 
 Planul Naţional de Acţiune 2008 - 2010 pentru implementarea SNITP, 

document care prezintă informaţii generale relevante, definirea problemei şi 
principalele domenii de acţiune şi obiective strategice în domeniul traficului de 
persoane; 

 Legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de 
persoane, cu modificările şi completările ulterioare. Prin această lege  s-au 
incriminat formele pe care le poate îmbrăca traficul de persoane, s-a creat 
cadrul juridic pentru utilizarea tehnicilor moderne de investigaţie, necesare 
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descoperirii acestor fapte, s-au introdus norme pentru protecţia şi asistenţa 
victimelor traficului, a familiilor acestora, precum şi a martorilor. 

ANITP a iniţiat un proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
678/2001. Proiectul a fost  realizat cu sprijinul instituţiilor membre în Grupul 

interministerial de lucru pentru coordonarea şi evaluarea activităţii de prevenire şi 
combatere a traficului de persoane (GIL)8. Prin proiectul de lege se urmăreşte: 

 introducerea unei definiţii a noţiunii de victimă a traficului de persoane; 
 reţinerea ca infracţiune de trafic de persoane şi a faptelor de recrutare, transport, 

transferare, cazare sau primire a unei persoane în scopul prelevării de ţesuturi 

sau celule de origine umană; 
 abrogarea alineatului (2) al articolului 17 prevăzut în Legea nr. 678/2001, dat 

fiind faptul că acest text poate crea, pentru fapta incriminată la alineatul (1) al 
aceluiaşi articol un regim sancţionator mai puţin sever decât cel din dreptul 
comun, care este mai aspru; 

 majorarea limitei minime a pedepsei care poate fi aplicată în cazul săvârşirii 
infracţiunii prevăzute de art.12 din Legea nr. 678/2001 (de la 3 ani la 5 ani) 
întrucât marja de apreciere acordată judecătorului este mult prea mare, ceea ce 
face ca legea să nu fie îndeajuns de previzibilă; 

 dispunerea obligatorie a unor pedepse complementare în cazul sancţionării 
persoanei juridice pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr.678/2001; 

 înfiinţarea de locuinţe protejate pentru a asigura victimelor traficului de 
persoane găzduire de tip familial în sistem protejat şi asistenţă în vederea 
reintegrării sociale a acestora. Preferinţa pentru oferirea de asistenţă în regim 
rezidenţial victimelor poate fi susţinută prin invocarea nevoii de siguranţă în 
faţa ameninţărilor traficanţilor, de aceea pentru această situaţie sunt indicate 
locuinţele protejate, unde este păstrată intimitatea domiciliului, fiind asigurată 
şi protecţia; 

 înfiinţarea, în cadrul Direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia 
copilului a unor structuri care să ofere servicii de asistenţă şi victimelor adulte 
ale traficului de persoane;  

 finanţarea cheltuielilor de capital şi de personal de la bugetele locale ale 
judeţelor pentru centrele, respectiv  locuinţele protejate, prevăzute în proiect; 

 introducerea dreptului victimelor infracţiunilor prevăzute în proiect  la asistenţă 
juridică gratuită; 

 suportarea de la bugetul local al judeţului pe a cărui rază administrativ-
teritorială funcţionează centrul sau locuinţa protejată a costurilor referitoare la 
cazarea, asistenţa şi protecţia victimelor traficului de persoane, precum şi la 
transportul acestora între unităţile administrativ-teritoriale unde au fost 
identificate şi cele în care se află centrul sau locuinţa protejată unde urmează să 
fie cazate/asistate; 

                                                 
8 G.I.L. este constituit prin Hotărârea Guvernului României nr. 299, din 13 martie 2003, pentru aprobarea 
regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de 
persoane. 
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 introducerea perioadei de reflecţie şi pentru cetăţenii români - victime ale 
traficului de persoane, pentru a elimina discriminarea între cetăţenii străini 
victime ale traficului de persoane şi cei români. 

După un lung traseu procedural legislativ (cele două camere ale Parlamentului, 
comisii de specialitate, instituţia prezidenţială), proiectul de lege a fost trimis, în data de 24 
noiembrie 2009 pentru aviz privind cererea de reexaminare formulată de Preşedintele 
României, la Comisia pentru egalitatea de şanse. 

 

2.2. Cadrul instituţional 
 

Anul 2009 a fost marcat de reorganizarea cadrului instituţional creat pentru 
coordonarea naţională în domeniul traficului de persoane. Astfel, la data de 11.03.2009, 
ANITP a fost reorganizată în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, conform 
cu O.U.G. nr. 20/11.03.2009, atribuţiile funcţionale fiind preluate de către IGPR. Prin 
această reorganizare, structurile de suport (financiar, logistică, IT, relaţii publice, resurse 
umane, juridic, programe şi relaţii internaţionale) au fost integrate direcţiilor de specialitate 
din IGPR. 

 
În luna noiembrie a anului 2009 a fost operaţionalizat 

Centrul de Cercetare şi Informare Publică, prin intermediul 
proiectului Phare 2006-018.147.05.01 „Îmbunătăţirea capacităţii 

instituţionale a agenţiilor implicate în prevenirea traficului de 
persoane conform cu standardele europene actuale şi cele mai 
bune practici”. Centrul funcţionează ca şi compartiment în cadrul 
Biroului Monitorizare al ANITP şi  se doreşte a fi motorul de 
evaluare şi analiză  a fenomenului traficului de persoane la nivel 
naţional prin demararea de studii exploratorii, analize ale riscurilor 
asociate fenomenului, identificarea de noi tendinţe şi destinaţii de 
exploatare, factori şi cauze ale fenomenului la nivel individual şi 
comunitar, precum şi interfaţa Agenţiei, în relaţia cu publicul larg. 

 
 
 
 

2.3. Studii şi publicaţii 
 
 În cadrul Centrului de Cercetare şi Informare Publică în domeniul traficului de 
persoane au fost elaborate lucrări ştiinţifice în domeniu, şi anume: 

1. „Traficul de copii în România. Studiu asupra procesului de recrutare” 
2. „Manual de Cercetare Sociologică în domeniul traficului de copii” 
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 Alături de aceste două publicaţii, personalul ANITP cu experienţă în domeniul 
prevenirii traficului de persoane, au întocmit ghidul „Realizarea campaniilor de 
prevenire în domeniul traficului de persoane-ghid practic”, ce poate deveni un 
important instrument de orientare în eforturile de conturare a strategiilor de prevenire a 
fenomenului traficului de persoane în România. 
 
 Toate publicaţiile sunt diseminate partenerilor instituţionali din ţară şi străinătate, 
fiind însă accesibile şi publicului larg pe site-ul agenţiei, la anitp.mai.gov.ro . 
 
 În cadrul Proiectului pentru dezvoltarea unui Mecanism Transnaţional de 
Referire a persoanelor traficate în Europa de Sud - Est (MTR - USAID), desfăşurat de 
Centrul Internaţional de Dezvoltare a Politicilor privind Migraţia (ICMPD) şi finanţat de 
USAID la care ANITP este partener a fost elaborat şi publicat Manualul mecanismului 
transnaţional de referire pentru persoanele traficate în Europa de Sud Est, disponibil 
în varianta electronică pe site-ul ICMPD.  
 

2.4. Formarea profesională a specialiştilor 
 

Ca şi în anii trecuţi, în anul 2009, instituţiile de aplicare a legii, alte instituţii publice 
partenere şi/sau responsabile în implementarea PNA 9 , precum şi organizaţii 
neguvernamentale specializate în acordarea de asistenţă victimelor traficului de persoane au 
iniţiat şi implementat activităţi şi/sau programe de formare iniţială şi/sau continuă, precum şi 
programe sau activităţi de informare specifice, după cum urmează: 
 
a. Autoritatea Naţională pentru Protecţia Familiei şi Drepturilor Copilului  
 

În 19 judeţe (Arad, Arges, Bihor, Bistrita-Nasaud, Botosani, Constanta, Călăraşi, Cluj, 
Dolj, Giurgiu, Harghita, Ialomiţa, Iaşi, Maramures, Mehedinţi, Prahova, Suceava, 
Teleorman, Vrancea) şi în două dintre sectoarele municipiului Bucureşti (2 şi 6) au fost 
organizate 34 de acţiuni de formare profesională în domeniul traficului de persoane. 
Numărul total al beneficiarilor acestor acţiuni a fost de aproximativ 410, dintre care: 140 de 
specialişti din cadrul DGASPC (13 DGASPC), 150 de lucrători sociali din primării (3 
judeţe), 75 de specialişti din cadrul unor organizaţii neguvernamentale şi 50 de copii 
pregătiţi ca formatori. 

ANITP a iniţiat 23 din acţiunile de formare menţionate, 3 acţiuni au fost organizate de 
către organizaţii neguvernamentale (Salvati Copiii şi Child Focus), 3 acţiuni au fost 
organizate de către DGASPC (Cluj, Vrancea şi Mehedinţi), 4 acţiuni s-au desfăşurat în 
judeţul Harghita şi în sectorul 4 Bucureşti, în cadrul PIN 4/2009, finanţat de către ANPFDC, 
iar o acţiune de formare a avut loc în judeţul Ialomiţa, fiind organizată de către DGASPC în 
colaborare cu ANPFDC. 

Acţiunile organizate de către DGASPC/ANPFDC au fost următoarele: 
                                                 
9 Hotărârea nr. 982/27 august 2008 privind aprobarea Planului Naţional de Acţiune 2008 - 2010 pentru 
implementarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2006 - 2010. 
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- curs de formare adresat reprezentanţilor instituţiilor partenere din Echipele 
Intersectoriale Locale (EIL pentru prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin 
muncă) - judeţul Ialomiţa, precum şi celorlalte instituţii relevante, dar fără 
reprezentare în EIL, organizat în colaborare cu ANPFDC (25 de beneficiari); 

- formarea profesională a personalului din centrele de plasament din cadrul DGASPC 
Prahova privind prevederile legii 272/2004, care a inclus şi problematica traficului 
de copii - organizată în cadrul PIN 4/2009 (50 de beneficiari); 

- 3 sesiuni de formare profesională organizate pentru asistenţii sociali şi referenţii din 
cadrul primăriilor din judeţul Harghita, prin programul "Dezvoltarea reţelei de 
servicii sociale comunitare pentru copil şi familie în judeţul Harghita”, finanţat prin 
PIN2/2008-2009- în care a fost inclusă şi problematica traficului de copii (40 de 
beneficiari); 

- curs de formare continuă în cadrul DGASPC Vrancea - prezentarea de aspecte 
legislative şi modele de intervenţie în cazurile de trafic şi/sau migraţie (5 
beneficiari); 

- Program de perfecţionare cu tema "Bune practici în protectia şi asistenţa victimelor 
traficului", organizat de DGASPC Mehedinţi (5 beneficiari). 

 
b. Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a abordat problematica traficului 

de persoane, în interiorul strategiilor educaţionale, în cursul anului 2009, dintr-o dublă 
perspectivă10: 

 
 Activităţi de prevenire a traficului de persoane 
 Programe de formare cu beneficiari din sistemul de educaţie 

 
Activităţile de prevenire a traficului de persoane au inclus crearea (sau participarea 

la crearea) de reţele comunitare, participarea la crearea şi la activităţile echipelor judeţene 
interinstituţionale anti-trafic, participarea la activităţi de prevenire şi senibilizare a opiniei 
publice şi multe altele, descrise detaliat în Anexa 3.  
  Programele de formare specifice pe linia prevenirii traficului de persoane, a 
asistenţei victimelor acestui flagel cu participarea şi a personalului din învăţământ sunt 
prezentate detaliat  în Anexa 4. 
  
c. Potrivit datelor oferite de către Institutul Naţional al Magistraturii11, acesta a organizat 

următoarele programe de formare iniţială şi continuă: 
 

În ceea ce priveşte pregătirea în anul I de studiu, în perioada 2002 - 2009 „Dreptul 
familiei” reprezintă o disciplină de specialitate, fiind studiat 2 ore pe săptămână, pe parcursul 
a 32 de ore de curs. Începând cu anul universitar 2006-2007 la disciplina dreptul familiei a 
fost introdusă organizarea unui proces simulat ca parte practică a pregătirii în acest domeniu. 

                                                 
10 Conform informaţiilor primite de la MECI, în data de 24.04.2010 
11 Conform informaţiilor primite de la INM, în data de 12.05.2010 
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În cadrul proceselor simulate fiecare dintre auditori poate avea rolul de judecător, procuror, 
avocat, parte sau martor. În cadrul acestei discipline sunt studiate inclusiv aspecte privind:  
 Traficul de minori. Protecţia victimei şi martorului în legislaţia internaţională; 
 Opinii privind conduita procurorului în asigurarea exercitării drepturilor victimelor 

traficului de minori; 
 Procedura judiciară specială prevăzută în Legea nr. 678/2001, privind prevenirea şi 

combaterea traficului de persoane; 
 Copiii - victime ale infracţiunii de trafic de persoane în viziunea Legii nr. 678/2001. 

Tot pentru anul I de studiu, la disciplinele fundamentale „Drept penal” şi „Drept 
procesual penal” sunt abordate inclusiv aspectele privind „interpretarea şi aplicarea unitară a 
dispoziţiilor art. 33 lit. a şi art. 41 alin. 2 din Codul penal cu privire la fapta de trafic de 
persoane, prevăzută de Legea nr. 678/2001, ce vizează mai mulţi subiecţi pasivi în aceleaşi 
condiţii de loc şi de timp”. 
În ceea ce priveşte evaluarea cunoştinţelor auditorilor de justiţie din anul I de studiu, aceasta 
se realizează prin susţinerea unor examene finale pentru fiecare disciplină de studiu. 
 

Începând cu anul 2003, în programa de învăţământ a auditorilor de justiţie din anul 
II de studiu, a fost introdus modulul de curs „Justiţia pentru minori” (24 de ore de studiu), 
unde sunt studiate inclusiv aspecte legate de prevenirea şi combaterea traficului de minori, 
evaluarea cunoştinţelor realizându-se prin susţinerea unui examen final.  
 

În anul 2009, din cauza dificultăţilor financiare nu au fost programate activităţi în 
domeniul prevenirii traficului de persoane în Programul de Formare Continuă pentru anul 
2009, aprobat de către plenul Consiliului Superior al Magistraturii, prin Hotărîrea nr. 1488 
din data de 17 decembrie 2007 şi completat de Hotărârea Plenului CSM nr. 500 din data de 
17 martie 2009, prin care a fost aprobat calendarul formării continue profesionale pentru anul 
2009 şi numărul de seminarii pentru fiecare domeniu. 
 
 
d. La nivelul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate au fost iniţiate şi 
realizate 2 programe de perfecţionare profesională în domeniul combaterii traficului de 
persoane, după cum urmează: 

o În baza Planului de cooperare bilaterală româno - francez pentru 2009 a fost 
primită o delegaţie franceză la Bucureşti,  în perioada  9-13 noiembrie 2009, în 
vederea susţinerii unui curs de pregătire destinat unor specialişti care îşi desfăşoară 
activitatea în domeniul combaterii traficului de persoane - Direcţia de Combatere a 
Criminalităţii Organizate. 

o Programul de instruire, cu durata de 3 zile, a inclus teme precum: 
 Prezentarea Oficiului Central de Luptă împotriva Traficului de Fiinţe 

Umane 
 Prezentarea Oficiului Central de Luptă împotriva Muncii Ilegale 
 Lupta împotriva traficului de persoane - cadrul legal francez utilizat în 

lupta împotriva exploatării sexuale 
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 Prezentarea bazei de date ROCSANES - Recuperarea Operativă 

Cartografică şi Strategică a Activităţii Naţionale legată de Exploatarea 
Sexuală 

 Prezentarea diferitor modalităţi de exploatare prin muncă 
 Prezentarea unor cazuri concrete de exploatare sexuală şi exploatare prin 

muncă 
 
e.  Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane 
 

1. În cadrul proiectului PHARE 2006 „Întărirea capacităţii instituţionale a 

agenţiilor implicate în prevenirea traficului de persoane conform cu standardele europene şi 
cele mai bune practici actuale, s-au desfăşurat următoarele activităţi:  

- seminar la care au participat atât reprezentanţi ai centrelor regionale cât şi ai 
aparatului central al ANITP şi în cadrul căruia au fost abordate aspecte 
referitoare la formele de prevenire ale traficului de persoane, elementele 
importante în dezvoltarea strategiilor de prevenire, cooperarea între actorii 
implicaţi, dezvoltarea campaniilor, identificarea grupului ţintă şi a modelului de 
campanie, identificarea mesajului campaniilor, evitarea stereotipurilor în 
campanii; 

- două sesiuni de instruire adresate personalului Centrelor Regionale pentru 
îmbunătăţirea cunoştinţelor în domeniul cercetării fenomenului traficului de 
persoane, în special însuşirea cunoştinţelor necesare în colectarea datelor din 
teren în scopuri ştiinţifice, la care au participat, în total, 45 lucrători; 

- 2 lucrători ANITP au participat pentru o perioadă de 3 săptămâni la un 
internship dedicat îmbunătăţirii şi însuşirii cunoştinţelor de cercetare în 
domeniul traficului de persoane, organizat în cadrul Agenţiei Europene pentru 
Drepturi Fundamentale ale Omului, Viena; 

- o sesiune de instruire adresată personalului ANITP, centrată pe strategii de 
comunicare a rezultatelor evaluărilor fenomenului traficului de persoane, 
publicului larg, prin implicarea mass-mediei şi organizarea de conferinţe de 
presă; 

- 4 lucrători din centrele regionale ANITP, au efectuat o vizită de lucru în Grecia, 
în vederea instruirii pe tema identificării şi referirii victimelor traficului de 
persoane, a cooperării instituţionale, a reabilitării şi reintegrării victimelor 
acestui fenomen; 

- workshop-uri privind dezvoltarea campaniilor şi a materialelor de campanie, 
identificarea grupului ţintă şi a modelului de campanie, mesajul de campanie, 
evitarea stereotipurilor în campanii, cu participarea ofiţerilor de poliţie implicaţi 
în combaterea traficului de persoane şi identificarea victimelor. 

 
2. În cadrul proiectului “Creşterea implicării autorităţilor locale în lupta împotriva 

traficului de persoane”, aprobat în cadrul exerciţiului de finanţare MATRA PRE-
ACCESSION PROGRAMME 2007 şi implementat în parteneriat cu Ministerul Muncii, 
Familiei şi Egalităţii de Şanse, Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Agenţia Naţională 
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de Poliţie Olanda, ANITP a participat în calitate de beneficiar în vederea îmbunătăţirii 
cooperării locale, regionale şi naţionale între actorii implicaţi în activităţile de prevenire a 
traficului de persoane şi asistenţă a victimelor acestuia. 
Astfel, putem exemplifica: 

a) Sesiuni de instruire adresate personalului Centrelor Regionale: 
- îmbunătăţirea cunoştinţelor necesare în colectarea datelor din teren, în scopuri 

ştiinţifice, la care au participat reprezentanţi ai ONG, ai DGASPC, ai DCCO 
şi ANITP;  

- constituirea unui grup de lucru şi  realizarea unui ghid pentru abordarea 
victimelor traficului de persoane - cetăţeni străini, la care participat specialişti 
din cadrul compartimentelor responsabile cu asistenţa victimelor adulte ale 
traficului de persoane şi specialişti din cadrul ONG; 

- instruirea în domeniul administrării şi analizei informaţiilor, sistemului de 
avertizare timpurie, schimbul de informaţii între instituţiile care oferă 
asistenţă victimelor şi autorităţile de poliţie, instruire adresată ofiţerilor de 
poliţie specializaţi în combaterea traficului de persoane, reprezentanţilor 
ANITP, ai ONG şi ai Oficiului Român pentru Imigrări; 

b) Activităţi de instruire, cu participarea experţilor din Olanda şi a 
reprezentanţilor principalelor instituţii/organizaţii cu atribuţii în domeniul traficului de 
persoane (ANITP, DCCO, DIICOT, DGASPC, AJOFM, IŞJ, ONG - ex. ADPARE, Serviciul 
APEL, Asociaţia Alternative Sociale, Centrul Resurse pentru Dezvoltare Socială şi 
Economică şi Asociaţia Tinerilor şi Studenţilor Romi). 

c) Seminarii de instruire, care s-au axat pe analizarea metodelor folosite de către 
statul român în acordarea fondurilor către ONG din domeniul asistenţei şi prevenirii 
traficului de persoane, cu participarea psihologilor din cadrul compartimentelor responsabile 
cu asistenţa victimelor adulte ale traficului de persoane, reprezentanţilor Consiliilor Judeţene, 
reprezentanţilor ONG şi ai aparatului central şi centrelor regionale ale ANITP. 
 

3. ANITP alături de Ambasada Confederaţiei Elveţiene în România, Organizaţia 
Internaţională pentru Migraţie (OIM.), Asociaţia Alternative Sociale, Asociaţia pentru 
Dezvoltarea Practicilor Alternative de Reintegrare şi Educaţie (ADPARE), Serviciul APEL – 
Centrul de Resurse pentru Dezvoltare Socială şi Economică şi Asociaţia Tinerilor şi 
Studenţilor Romi ROMANITIN, a devenit partener cu drepturi depline în cadrul proiectul 

„Consolidarea Asistenţei pentru Victime ale Traficului în România”. 
În acest sens, în cadrul proiectului au fost organizate, cu implicarea Agenţiei 

Naţionale împotriva Traficului de Persoane, două seminarii de instruire, la Iaşi, respectiv 
Bucureşti. În vederea asigurării unei colaborări active, partenerii implicaţi şi-au exprimat 
dorinţa de a dezvolta, pe viitor, cooperarea în domeniul de activitate prin desfăşurarea de 
activităţi comune la nivel naţional şi internaţional. 
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Capitolul 3 

PREVENIREA TRAFICULUI DE PERSOANE - activitatea 
instituţiilor publice 
 

3.1. Campanii de prevenire 
 
 
Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane12 

Activitatea de prevenire este, alături de combaterea şi asistenţa victimelor, o 
dimensiune importantă a luptei împotriva traficului de persoane. Creşterea gradului de 
conştientizare a opiniei publice se poate realiza prin informarea şi sensibilizarea cu 
privire la fenomenul traficului de fiinţe umane, deoarece orice strategie de luptă împotriva 
acestui fenomen se bazează atât pe corecta înţelegere a fenomenului, cât şi pe motivaţia 
clară de a împiedica acest fenomen.  

ANITP a continuat şi în anul 2009 să îşi dezvolte strategia de prevenire a traficului 
de persoane prin iniţierea şi implementarea campaniilor naţionale, centrate pe prevenirea 
primară a victimizării, în vederea conştientizării opiniei publice asupra fenomenului 
traficului de persoane şi asupra consecinţelor acestuia în vederea reducerii dimensiunilor 
acestui fenomen şi înlăturarea efectelor negative pe care acesta le are asupra cetăţenilor 
şi asupra societăţii, în general. 

În cursul anului 2009, ca urmare a recomandărilor Departamentului de Stat al 
Statelor Unite ale Americii, s-au continuat activităţile pe linia prevenirii traficului de 
persoane iniţiate în anul 2008, în special pentru reducerea cererii. Totodată, au fost depuse 
eforturi pentru atragerea de fonduri europene prin intermediul unor proiecte naţionale şi 
transnaţionale. Acţiunile ANITP s-au canalizat spre cea mai cunoscută şi răspândită formă 
de manifestare a fenomenului, respectiv exploatarea sexuală,     urmărindu-se diminuarea 
numărului posibilelor victime ale traficului de persoane. 

Pentru început, analiza activităţilor din anul precedent a relevat necesitatea 
continuării campaniei naţionale intitulată “Banii tăi îi îmbogăţesc pe traficanţi...Banii tăi 
ucid suflete!”. Astfel, această campanie a fost defsăşurată începând cu luna octombrie 2008 
până în luna iunie 2009. Partenerii  Inspectoratului General al Poliţiei Române au fost 
Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, Ambasada Regatului Ţărilor de Jos, 
AIDRom, Caritas, Fundaţia Raţiu România, Confederaţia Naţională Sindicală Cartel 
ALFA (Metrorex, RATB) şi Confederaţia Patronală din Industria României,  

Obiectivul campaniei a fost atât de a sensibiliza opinia publică referitor la 
consecinţele exploatării sexuale, exploatării prin muncă, cerşetoriei forţate, cât şi 

                                                 
12 Sursa: IGPR-ANITP 
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cunoaşterea şi respectarea prevederilor legale care sancţionează traficul de persoane, în 
toate formele sale. 

Grupurile ţintă al campaniei au fost reprezentate de către clienţii care apelează la 
serviciile sexuale ale femeilor ce pot fi victime ale traficului de persoane, de către patronii 
care angajează, fără contract de muncă, forţă de muncă ieftină şi de către persoanele care 
oferă bani cerşetorilor ce pot fi obligaţi să cerşească. 

Campania a fost lansată în data de 17.10.2008 în cadrul Conferinţei de presă 
organizată în cadrul proiectului „18 octombrie ziua europeană de luptă  împotriva 

traficului de persoane” . 
 Pentru transmiterea mesajului campaniei au fost elaborate diferite materiale 

informative13, ce au fost disemniate în cadrul activităţilor desfăşurate în centrele regionale 
ale ANITP. 

Fiecare partener care a fost atras de către ANITP pentru implementarea campaniei 
la nivel naţional, respectiv structuri guvernamentale, neguvernamentale, patronale şi 
sindicale, a primit materiale de campanie care au fost diseminate prin structurile teritoriale 
proprii în vederea promovării mesajului campaniei către grupul ţintă. Succesul 
implementării campaniei a fost reprezentat, în primul rând, de implicarea participanţilor, 
deoarece ei au fost factorul determinant în transmiterea şi promovarea mesajului iar 
personalul ANITP a fost promotor în procesul de planificare şi desfăşurare a activităţilor, 
utilizând logistica proprie.  

  Pe parcursul celor opt luni de implementare a campaniei la nivel naţional, prin 
intermediul centrelor regionale, au fost desfăşurate un număr de 300 de activităţi de 
informare în instituţiile de învăţământ şi un număr de 375 de activităţi de instruire a 
specialiştilor din diverse domenii de activitate.  

  Pe toată durata implementării la nivel naţional a campaniei au fost desfăşurate un 
număr de 178 de dezbateri publice (bursa locurilor de muncă, parcuri, discoteci etc) şi un 
număr de 23 mese rotunde. 

 
Activităţi desfăşurate în vederea implementării campaniei:  

 distribuirea afişelor în instituţiile de învăţământ, în mijloacele de transport în comun, 
atât din Bucureşti cât şi din cele mai importante oraşe ale ţării  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
13 De exemplu, 1.000 buc. afişe, 5.000 buc. pliante, 300 buc. mape personalizate, 200 buc. calendare de 
buzunar, 800 buc. odorizante auto personalizate, 300 buc. pix personalizat, 800 buc. breloc personalizat, 
1.600 buc. suport pahar personalizat, 16 buc. banner personalizat. 
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 postarea afişelor de campanie în staţiile de metrou şi în alte locuri publice din ţară. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 producerea materialelor de campanie şi diseminarea acestora către parteneri şi către 

centrele   
            regionale ale ANITP. 
 desfăşurarea de activităţi de prevenire în instituţiile de învăţământ şi în alte  structuri în 

care se  
             regăseşte grupul ţintă. 
 organizarea în şcoli a concursurilor având ca temă „traficul de persoane” . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 distribuirea materialelor de campanie în discoteci . 
 distribuirea odorizantelor auto cu mesajul campaniei şi numărul Telverde 0800 800 678 

către firmele de taxi etc.  
                        

 
Estimativ, un număr de 600.000 de persoane, dintre 

care 350.000 de specialişti pe diferite domenii (protecţie 
socială, învăţământ, autorităţi locale) au intrat în contact 
cu mesajul campaniei sau au beneficiat de  informaţii cu 
ajutorul materialelor de campanie.  
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Pe timpul desfăşurării campaniei s-a urmărit atingerea următoarelor obiective: 
- implementarea campaniei la nivel naţional pe o perioadă de 8 luni; 
- producerea materialelor de campanie şi difuzarea lor către parteneri şi centrele 

regionale ale ANITP; 
- dezvoltarea parteneriatelor cu diverse instituţii/firme pentru educarea populaţiei cu 

privire la situaţii de trafic de persoane. 
 
O dată cu implementare a campaniei, numărul apelurilor efectuate la linia gratuită a 

avut un trend ascendent, constantându-se creşterea gradului de apelare a serviciului 
telefonic TelVerde de la o medie de 3 apeluri /zi la o medie de 9 apeluri/zi. De asemenea, 
s-au primit numeroase feed-back-uri pozitive din partea diferitelor structuri 
guvernamentale sau neguvernamentale, ceea ce a confirmat atingerea scopului pentru care 
a fost realizată campania. 

 
Deoarece România este implicată în numeroase activităţi pentru obţinerea unor 

drepturi pentru cetăţenii proprii în statele U.E şi non-U.E., trebuie să îndeplinească anumite 
condiţii speciale. Pentru atingerea standardelor solicitate de către forurile internaţionale sau 
de către statele U.E., România a implementat  măsuri de protecţie, în special cu privire la 
piaţa muncii dar şi în celelate domenii conexe. 

În consecinţă, pe toată durata lunii august a anului 2009, la nivelul Poliţiei Române s-
a desfăşurat o campanie de prevenire, în mass-media, în scopul conştientizării populaţiei cu 
privire la posibilitatea reală de a deveni potentiale victime ale traficului de persoane, 
precum şi în privinţa pericolelor pe care le reprezintă şederea şi munca ilegală într-o altă 
ţară. 

Această campanie de prevenire a fost realizată ca urmare a unui Planului de măsuri, 
privind organizarea şi desfăşurarea unei campanii de presă pe linia prevenirii şi combaterii 
traficului de persoane, dat fiind faptul că unii românii care călătoresc în străinătate fie 
încalcă legislaţia ţărilor în care ajung, fie devin victime ale traficului de persoane, în 
anumite cazuri, 

La nivelul Inspectoratelor Judeţene de Poliţie au fost elaborate 78 de comunicate de 
presă şi buletine informative, care au fost trimise mass-media. În mass-media locală au 
apărut 214 articole în presa scrisă şi 500 de materiale informative în presa audio-vizuală. 
Reprezentanţii Centrelor Regionale ale ANITP au participat la peste 50 de emisiuni la 
posturi de radio şi televiziune locale, reuşind astfel să tragă un semnal de alarmă şi să 
informeze populaţia. 

În presa centrală au apărut 14 articole care făceau referire expresă la campania care a 
fost orientată pe exploatarea prin muncă. Reprezentanţii ANITP au participat la zece 
emisiuni de radio şi televiziune. 

În cuprinsul materialelor mediatizate au fost inserate de către specialiştii ANITP 
recomandări care au vizat, în special, categoriile vulnerabile şi predispuse a deveni victime 
ale traficului de persoane. 

Pentru prevenirea victimizării, cetăţenii au fost îndrumaţi să se informeze în mod 
obligatoriu la părăsirea ţării, indiferent de scopul deplasării (scop turistic, pentru studii sau 
pentru muncă). S-a făcut referire şi la consecinţele pe care le poate avea plecarea la muncă 
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în străinătate fără forme legale şi nerespectarea reglementărilor legale specifice ţării de 
destinaţie, dat fiind faptul că „necunoaşterea legii nu este considerată exoneratoare de 
răspundere civilă şi penală”.  

Pe toată durata implementării la nivel naţional a campaniei au fost desfăşurate un 
număr de 60 activităţi de informare, dezbateri publice şi un număr de 7 mese rotunde. 

Numărul persoanelor care s-au încadrat în grupul ţintă şi care au fost informaţi în 
cadrul activităţilor de prevenire desfăşurate a fost de aproximativ 300.000 (elevi, studenţi, 
profesori, specialişti din diverse domenii).  

În ţara noastră traficul de persoane este cunoscut, în special, din prisma exploatării 
sexuale a femeilor ceea ce a determinat atragerea de fonduri europene în vederea 
dezvoltării şi implementării unui proiect complex care să cuprindă mai multe obiective 
importante şi să fie direcţionat pe categoriile vulnerabile, reprezentate de femei.  

De la începutul anului 2009 au fost iniţiate diverse activităţi în cadrul proiectului 
PHARE 2006-018-147.05.01, „Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale a agenţiilor 

implicate în prevenirea traficului de persoane în conformitate cu standardele europene 
şi cele mai bune practici actuale”. Proiectul a fost implementat de către de Agenţia 
Naţională împotriva Traficului de Persoane  împreună cu   Institutul Ludwig Boltzmann al 
Drepturile Omului din Austria, Fundaţia Germană pentru Cooperare Juridică Internaţională 
şi Centrul European pentru Drept Public din Grecia. Obiectivul general al proiectului a fost 
reducerea dimensiunilor fenomenului traficului de persoane la nivel naţional şi regional 
prin prevenire şi îmbunătaţirea sistemului integrat de asistenţă, servicii sociale şi reinserţie 
socială a victimelor. Scopul proiectului a fost acela de a operaţionaliza şi întări sistemul 
national de monitorizare, evaluare şi prevenire a traficului de persoane în vederea 
reintegrării sociale a victimelor. 

În cadrul proiectului PHARE 2006-018-147.05.01, „Îmbunătăţirea capacităţii 

instituţionale a agenţiilor implicate în prevenirea traficului de persoane în conformitate 
cu standardele europene şi cele mai bune practici actuale”, cel mai important obiectiv al 
său a fost reprezentat de realizarea unei campanii naţionale. Astfel, în data de 7 iulie 2009 
a fost lansată campania naţională de prevenire a exploatării sexuale a femeilor intitulată 
„Omul cu două feţe”.  

Campania a urmărit creşterea conştientizării la nivel naţional cu privire la riscurile 
traficului de persoane în scopul exploatării sexuale şi s-a desfăşurat pe o perioadă de 3 luni. 

Analizarea comportamentului adolescentin, a modalităţilor şi modului de petrecere a 
timpului liber de către tineri precum şi a resurselor materiale, financiare şi umane 
disponibile la nivelul IGPR-ANITP au orientat activităţile de prevenire ale acestei 
campanii spre taberele şcolare, organizate în sezonul estival pentru recreerea elevilor şi 
studenţilor şi spre instituţiile de învăţământ (după începerea activităţilor şcolare). 

Pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în cadrul campaniei şi totodată, pentru 
atingerea grupului-ţintă au fost produse şi diseminate un spot TV, un spot radio precum şi 
următoarele tipuri de materiale de campanie: 4.000 buc. afiş format A2, 15.000 buc. fly-
ere, Sisteme roll-up, 4.000 buc. post-it personalizat, 2.000 buc. sticker autocolant 
personalizat, 1.700 buc. mousepad-uri personalizate, 1.300 buc. pix persoanlizat, 500 buc. 
mape de prezentare; 1.000 buc. genţi de pânză cu mâner lung, 1.000 buc. brăţări de silicon 
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personalizate, 1.800 buc. breloc P.V.C. 2D personalizat, 1.200 buc. tricou personalizat, 
1.000 buc. huse telefon personalizate, 1.800 buc. portmoneu personalizat, 550 buc. USB-
uri Memory Stick, 300 buc. şnururi prevăzute cu carabină. 

În urma eforturilor depuse de către ANITP şi partenerii din proiect pentru 
promovarea campaniei, s-a reuşit publicarea mesajului campaniei “Omul cu două feţe” pe 
o perioadă de 19 zile în 4 ziare naţionale: Adevărul, România Liberă, Libertatea şi 
Evenimentul Zilei. 

Publicarea mesajului campaniei a început în data de 02.10.2009 şi s-a terminat în data 
de 20.10.2009. Pe perioada publicării mesajului campaniei numărul tirajului celor patru 
ziare a fost cuprins între 30.225 şi 72.000 apariţii zilnice.  

În acelaşi timp, şefii echipelor de campanie, realizate la nivel regional, au reuşit 
publicarea mesajului campaniei în ziarele locale din judeţele aflate în responsabilitatea 
centrelor regionale ale ANITP. Astfel, au fost identificate  60 de ziare locale în care au 
apărut articole referitoare la activităţile desfăşurate în cadrul campaniei de către 
reprezentanţii ANITP şi a fost inserată imaginea campaniei şi mesajul campaniei “Omul cu 
două feţe”, raportându-se un număr total de 166 apariţii. 

Pe toată durata implementării la nivel naţional a campaniei au fost desfăşurate un 
număr de 465 de dezbateri publice şi un număr de 41 mese rotunde.  

Numărul elevilor care fac parte din grupul ţintă şi care au fost informaţi în cadrul 
activităţilor prin intermediul materialelor de campanie, a fost de aproximativ 29.768, iar 
numărul profesorilor a fost de aproximativ 530.  

Prin difuzarea spotului video la posturile de televiziune naţionale şi locale de 
aproximativ 11.505 de ori şi a spotului radio la posturile de radio naţionale şi locale de 
aproximativ 10.798 ori, precum şi prin promovarea acestora în mijloacele de transport ale 
R.A.T.B şi în staţiile METROREX  s-a reuşit obţinerea unei foarte bune vizibilităţi a 
mesajului campaniei. Astfel, având în vedere şi datele statistice puse la dispoziţia ANITP 
de către parteneri s-a constatat faptul că un număr mediu de 43.112 de pasageri pe oră 
călătoresc cu aceste mijloace de transport şi un numărul de 580.000 de pasageri pe zi 
călătoresc cu metroul. 

In colaborare cu experţii din cadrul Institutului Boltzmann au fost realizate două 
tipuri de chestionare pre şi post activitate, destinate a fi aplicate grupului ţintă (elevi şi şefii 
echipelor de campanie, precum şi alţi specialişti). Acestea au fost îmbunătăţite de către 
specialiştii din cadrul ANITP şi utilizate la toate activităţile desfăşurate în cadrul 
campaniei “Omul cu două feţe”. 

 Chestionarele pre şi post activitate aplicate la nivel regional au fost trimise la ANITP 
de către coordonatorii Centrele Regionale şi au fost procesate într-un program SPSS. După 
procesarea lor, experţii din cadrului Institutului Boltzmann au interpretat rezultatele 
obţinute şi au întocmit un studiu privind evaluarea impactului campaniei “Omul cu două 
feţe”. S-a constatat că, cele două elemente media, respectiv spotul audio şi spotul video, au 
avut un impact puternic asupra grupului ţintă, spotul audio situându-se pe primul loc în 
preferinţele reprezentantelor grupului ţintă.  
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Proiectul a fost finalizat în termen şi evaluat prin intermediul celor patru Rapoarte 
intermediare şi a Raportului Final, în care au fost prezentate obiectivele, modalităţile de 
realizare şi rezultatele obţinute. 

Succesul de care s-a bucurat campania naţională de prevenire a exploatării sexuale a 
femeilor, a determinat atragerea de fonduri europene prin scrierea de proiecte aplicate pe 
diferite programe ale Comisiei Europene, în vederea continuării eforturilor de prevenire a 
traficului de persoane. 

 
În cadrul proiectului „Reducerea numărului de victime române şi bulgare traficate 

în Italia şi Spania”, cofinanţat de către Comisia Europeană în cadrul programului 
Prevenirea şi lupta împotriva criminalităţii 2007, ANITP va lansa campania de prevenire 
„Traficul de persoane nu iartă”, campanie ce se va realiza prin intermediul celor 15 Centre 
Regionale ale ANITP pe o perioadă de 8 luni. 

 
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Familiei şi Drepturilor Copilului14 

Un număr de 24 de D.G.A.S.P.C. au raportat 40 de acţiuni de campanie publică 
pentru informarea şi sensibilizarea unui număr de aproximativ 14.700 de beneficiari 
(judeţele Alba, Arad, Argeş, Bacău, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Constanţa, Călăraşi, Cluj, 
Dolj, Gorj, Galaţi, Hunedoara, Ialomiţa, Iaşi, Mehedinţi, Neamţ, Sălăj, Suceava, Tulcea, 
Vâlcea, Vrancea şi sectoarele 1-2 şi 4 Bucureşti). Majoritatea acestor campanii au fost 
organizate de către centrele regionale IGPR-ANITP, cu implicarea directă a DGASPC, a 
altor instituţii judeţene şi a comunităţilor locale, alţi iniţiatori fiind Organizaţia 
Internaţională pentru Migraţie, Centrul Raţiu pentru Democraţie - Turda sau în mod direct 
unele DGASPC. 

Campaniile organizate de către DGASPC  sau în cadrul cărora au fost implicaţi 
specialişti, s-au desfăşurat în judeţele: 

 Călăraşi - campanie locală - municipiul Călăraşi; 
 Dolj - campanii de informare în domeniul prevenirii traficului de persoane, 

beneficiarii fiind funcţionarii din 106 primării din judeţul Dolj; de asemenea, s-au 
desfăşurat campanii de informare privind prevenirea abuzului, neglijării, exploatării 
copilului şi traficului de persoane, cu prilejul Zilei naţionale împotriva violenţei asupra 
copilului în Romania, în două instituţii de învăţământ din judeţul Dolj, beneficiarii fiind 
elevii din ciclul gimnazial şi liceal şi cadrele didactice; 

 Gorj - campania "Ziua Mondială împotriva Exploatării prin Muncă"- de 
promovare a numarului telefonic unic European, 116000, prin care se pot sesiza situaţiile 
de copii dispăruţi; 

 Ialomiţa - campania „Copiii noştri într-un oraş sigur; campania „Stop 
cerşetoriei”; campania „Fiintţele umane nu au preţ”; 

 Iaşi - caravană informaţională în 18 comune din judeţ; 
 Mehedinţi - proiectul educational "E dreptul tău să ştii" - campania " 

Traficul de fiinţe umane"; 

                                                 
14 Sursa: ANPFDC. 
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 Suceava - campania "Diminuarea vulnerabilităţilor şi prevenirea implicării 
copiilor în diverse forme de abuz fizic, psihic, sexual, exploatare prin muncă şi trafic de 
minori". 

 
 
 

3.2. Activitatea Centrelor regionale ale ANITP în domeniul 
prevenirii traficului de persoane15 

 
Un rol important în activitatea de prevenire a traficului de persoane  a revenit 

Centrelor Regionale ale ANITP care au iniţiat, desfăşurat şi monitorizat activităţi de 
prevenire la nivelul judeţelor aflate în responsabilitatea lor. Aceste structuri regionale au 
participat la desfăşurarea şi implementarea la nivel regional a 41 de campanii locale, prin 
colaborarea cu parteneri instituţionali locali şi regionali din sistemul public sau privat.  

Descentralizarea activităţilor de prevenire şi elaborarea de campanii la nivel local 
reprezintă un demers de bun augur, deoarece acestea s-au axat pe specificul zonal al 
fenomenului traficului de persoane. Astfel, prin cooperarea activă între Centrele Regionale 
ale ANITP şi organizaţiile neguvernamentale, precum şi a celorlalţi actori implicaţi în 
domeniul prevenirii traficului de persoane,  s-au putut determina cu exactitate categoriile 
vulnerabile, nevoile populaţiei din judeţele aflate în responsabilitate, precum şi modalităţile 
de răspuns pentru rezolvarea problemelor. Dintre numeroasele proiecte de prevenire locale, 
exemplificăm: 

 Judeţul Ploieşti: - campania „Noi pentru noi” iniţiată în noiembrie 2008; 
 Judeţul Bacău: 

   - campania „Contribuie la siguranţa oraşului tău” realizată în parteneriat cu 
I.P.J.                 Bacău - Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii şi 
Compartimentul de Proximitate, Consiliul Local al municipiului Bacău, T.V. Bacău, 
EURO TV 1 Bacău, Radio ALFA, KISS FM, Radical FM Bacău, Vertigo Center, Acces 
Media, Media Gab, S.C. ”Transport Public” S.A. Bacău, Zile şi Nopţi S.R.L. Braşov; 
  -  campania „Plan Comun de Măsuri” a fost realizată în parteneriat cu DGASPC 
Bacău; 
            - campania „SUNTEM OAMENI” a fost organizată în parteneriat cu I.P.J. Bacău 
- Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii şi Compartimentul de 
Proximitate, Consiliul Local al oraşului Comăneşti, judeţul Bacău, Centrul European de 
Informare „Europe Direct”; 

  - campania „Decizia ta contează!” iniţiată în parteneriat cu Fundaţia de Sprijin 
Comunitar Bacău. 

 Judeţul Galaţi: - a fost organizată activitatea „18 octombrie” care a avut loc prin 
participarea activă a membrilor Clubului Studenţilor din Galaţi.  

 Judeţele Cluj, Bistriţa - Năsăud, Maramureş, Sălaj: - campania „Traficul de 
persoane, realitate a secolului XXI” implementată prin colaborarea Centrului Raţiu 
pentru Democraţie. 
                                                 
15 Sursa: IGPR-ANITP 
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 Judeţul Cluj:  
  -  campania stradală organizată cu ocazia zilei de 1 iunie; 
  - campania iniţiată de Soroptimist Internaţional România în parteneriat cu Centrul 

Regional       Cluj - Napoca şi alte 13 instituţii clujene ”STOP traficului de fiinte umane”; 
- campania „16 Zile de Activism impotriva Violentei asupra Femeilor”; 

    - campania de responsabilizare socială „Lupta pentru existenta” - campanie anti 
- SIDA, în cadrul căreia Centrul Regional Cluj - Napoca a avut responsabilitatea de 
informare a grupului ţintă asupra riscurilor asociate traficului de persoane; 

 Judeţul Oradea: - campanie intitulată „Tineri împotriva violenţei” iniţiată de 
către Consiliul Judeţean Bihor, în parteneriat cu Centrul Regional Oradea şi Inspectoratul 
de Poliţie al Judeţului Bihor; 

 Judeţul Alba:  
            - campanie iniţiată de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba „Deschideţi 
inima, nu strânge pumnul” în parteneriat cu Centrul Regional Alba Iulia şi alte instituţii 
locale; 

      - „Campania celor 16 zile de activism împotriva violenţei femeii”, campanie 
iniţiată, de către Serviciul Public de Asistenţă Socială Alba, în cadrul căreia Centrul 
Regional este partener, cu scopul conştientizării abuzurilor suferite de femeile victime ale 
traficului de persoane; 

 Judeţul Timiş:  
          - campania „Informează-te! Refuză să fii o victimă” a fost iniţiată de către 
Organizaţia „Salvaţi Copiii”- Filiala Timiş, având ca partener ANITP - Centrul Regional 
Timişoara.  

 - campania „STOP Traficului de fiinţe umane” a fost iniţiată de către Clubul 
Soroptimist Timişoara, având ca parteneri Societatea pentru Copii şi Părinţi – SCOP 
Timişoara, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Timiş, Centrul Judeţean de Resurse si 
Asistenţă Educaţională, Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Timişoara, 
Direcţia Poliţiei de Frontieră Timişoara, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Timiş, Poliţia 
Comunitară Timişoara, Inspectoratul de Jandarmi al Judeţului Timiş, Autoritatea de 
Sănătate Publică, Direcţia Generală de Asistentă Socială şi Protecţia Copilului Timiş, 
Asociaţia Generaţie Tânără, Fundaţia Filantropia Timişoara. 

 - campania „Nu te lăsa vândut, alege să fii o persoană liberă” - Justiţie şi 
Comunitate” a fost organizată în parteneriat cu Prefectura Timiş, Serviciile Sociale, 
Tribunalul Timiş, ONG-uri locale, precum şi cu alte instituţii specifice la nivelul fiecărui 
judeţ etc. 

   - campania „Şcoala ta în siguranţă” a fost iniţiată în parteneriat cu Inspectoratul 
Şcolar al Judeţului Timiş şi Inspectoratul de Jandarmi al Judeţului Timiş în cadrul 
„Proiectului de prevenire a infracţiunilor prevăzute de Codul Penal şi Legile Speciale şi 
evitarea victimizării”. 

 Judeţul Harghita: - campania „Aceasta este realitatea! ţi se poate întâmpla şi 

ţie!” 
 Judeţul Braşov : 

          - campania „Mirajul promisiunilor deşarte” este un proiect iniţiat în cursul 
anului 2008, în parteneriat cu Colegiul Tehnic „Astra” Braşov; 
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     - campania „Sunt liber să fiu liber”, proiect desfăşurat în parteneriat cu Primăria 
Predeal; 

 
În urma eforturilor depuse de către reprezentanţii Centrelor Regionale pentru 

monitorizarea, participarea şi iniţierea de activităţi specifice domeniului prevenirii 
traficului de persoane, au fost înregistrate un număr total de proiecte şi campanii derulate la 
nivel local şi/sau regional a fost de 41, cu participarea a peste 56.000 de beneficiari. 

Totodată, ca şi activităţi cu vizibilitate desfăşurate pe tot parcursul anului putem să 
amintim informările, mesele rotunde şi dezbaterilor publice organizate cu ocazia derulării 
unor evenimente publice ce au însumat 182 de activităţi. 

 

3.3. Linia Telverde 
 Linia Telverde16 din cadrul Biroului Prevenire reprezintă o componentă 

importantă a mecanismului de identificare şi referire a victimelor traficului de 
persoane către sistemul de asistenţă şi protecţie a acestora.  

Linia Telverde are nu doar rolul de a prelua, înregistra, verifica, repartiza şi 
referi solicitările, ci şi de a informa publicul cu privire la aspecte referitoare la fenomenul 
traficului de persoane.  

În anul 2009 procesul de eficientizare a serviciilor derulate în cadrul Liniei 
Telverde a continuat. Astfel, pentru perioada de referinţă, în cadrul Liniei Telverde a fost 
primit un număr de 3.739 apeluri. La începutul anului 2009, în lunile ianuarie şi februarie 
au fost înregistrate - în medie - 27 de apeluri, urmând ca în luna martie să fie înregistrat un 
număr de 553 de apeluri. Această diferenţă spectaculoasă, respectiv un procent de 20 de 
ori mai mare decât media,  s-a datorat şi faptului că – din această  perioadă – linia de 
telefonie 0800.800.678 a devenit accesibilă din toate reţelele de telefonie fixe şi mobile.  

De asemenea, în luna iulie s-a înregistrat o creştere a numărului de apeluri, evoluţie 
ce s-a menţinut până în luna septembrie a anului 2009. Ciclicitatea apelurilor primite se 
datorează activităţii de promovare a Liniei Telverde prin afişarea numărului de  telefon 
0.800.800.678 pe materialele realizate în cadrul campaniilor implementate la nivel naţional 
şi, totodată, prin mediatizarea acestuia prin intermediul mass-media, respectiv prin 
difuzarea spoturilor video şi audio, în cadrul campaniei de prevenire “Omul cu două feţe”. 

În aceeaşi măsură, putem face o apreciere cantitativă, prin comparaţie, a situaţiei 
apelurilor în anul 2009 cu cea a apelurilor primite în anul 2007, respectiv 2008. Din 
evidenţele statistice ale A.N.I.T.P se constată faptul că, pentru anii 2007, 2008 şi 2009, 
numărul apelurilor primite oscilează de la 52 apeluri/lună la 36 de apeluri pe lună în anul 
2008, ajungând la 340 de apeluri pe lună în anul 2009. 

Pregătirea profesională a inspectorilor de specialitate a continuat şi în anul 2009, de 
acest aspect depinzând şi calitatea  informaţiilor pe care aceştia le pun la dispoziţie 

                                                 
16 Constituie punctul de preluare, înregistrare, verificare, repartizare către alte birouri ale Agenţiei sau 
referire către alte servicii comunitare (poliţie, direcţii de asistenţă socială şi protecţie a copilului, organizaţii 
internaţionale, organizaţii non-guvernamentale, etc.) a tuturor solicitărilor venite din partea oricărei tip de 
sursă, fie ea persoană fizică sau juridică (organizaţie/instituţie).  
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cetăţenilor, informarea fiind una din modalităţile de prevenire, micşorând astfel 
posibilitatea de a deveni victimă a traficului de persoane. În acest sens, în luna august a 
anului 2009 a fost organizat un grup de lucru cu reprezentanţii Centrului Român pentru 
Copii Dispăruţi şi Exploataţi Sexual – FOCUS în vederea îmbunătăţirii calităţii 
serviciilor "Telverde" prin consilierea celor 4 inspectori de specialitate din cadrul 
Compartimentului Telverde. 

În contextul celor enunţate mai sus, se accentuează rolul deosebit de important pe 
care Linia Telverde îl are în prevenţia fenomenului de trafic de persoane, ANITP 
încercând, în acest sens, să acţioneze, prin toate mijloacele de care dispune asupra cauzelor 
fenomenului.  



 

 

Capitolul 4

 COMBATEREA TRAFICULUI DE PERSOANE 
 

4.1. Traficul de persoane ca infracţiune 
 

Exploatarea victimelor de către traficanţi17 
 

În anul 2009 traficanţii au folosit aceleaşi metode de contrângere ca şi în anii 
anteriori pentru determinarea victimelor la acceptarea unui comportament obedient în 
relaţia cu reţelele de traficanţi/exploatatori, înregistrându-se o uşoară tendinţă de renunţare 
la folosirea violenţelor fizice. 

Deşi etapele traficului sunt relativ bine determinate, înscriindu-se într-o tipologie 
cunoscută, devine din ce în ce mai evident faptul că exploatarea/controlul psihologic al 
victimei, începe încă din momentul recrutării şi continuă pe perioada transportării acesteia. 
În cele mai multe situaţii transportul este organizat de recrutor sau de complici ai acestuia, 
fiind efectuat pe trasee stabilite şi verificate anterior. Din analiza cauzelor investigate în 
cursul anului 2009 rezultă că, la fel ca şi în anii precedenţi, transportarea victimei are loc la 
scurt timp după recrutare, astfel încât victima să nu beneficieze de timpul necesar pentru a 
se răzgândi. Controlul psihologic şi fizic al victimei continuă pe parcursul traversării 
frontierelor, victima trecând graniţa însoţită de recrutor şi/sau de o "călăuză" şi fiind apoi 
preluată de primul cumpărător/intermediar. În majoritatea cazurilor, acesta îi opreşte 
victimei documentele de identitate. Se realizează astfel nu numai controlul libertăţii de 
mişcare a victimelor, dar se reuşeşte şi inducerea unei stări de vulnerabilitate atât pentru 
victimă cât şi pentru persoanele apropiate acesteia, prin exercitarea de către traficanţi de 
presiuni variate (telefoane de ameninţare, agresiuni directe, etc), la adresa din ţară, indicată 
în C.I., unde de cele mai multe ori rămân rude de gradul I sau II ale victimei.  

Traficul continuă prin vânzarea victimei, în vederea exploatării, aceasta 
reprezentând faza finală a traficului de fiinţe umane, când victimele sunt efectiv 
transformate în marfă şi sortate ca atare de traficanţii-cumpărători. Este momentul în care 
victima conştientizează situaţia în care a ajuns, dar în acelaşi timp incep să opereze 
metodele de intimidare şi reţinere a victimei în procesul de trafic. 

Pe parcursul procesului de exploatare victimele sunt ameninţate, abuzate fizic şi 
psihologic, supuse unor tratamente inumane şi, în final, se doreşte ca această perioadă să 
dureze cât mai mult pentru a spori profiturile organizaţiei criminale. În numeroase cazuri, 
victima este constrânsă prin şantaj, fiind ameninţată cu represalii asupra rudelor rămase în 
ţară.  

 
 

                                                 
17 Sursa: DCCO 
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Profilul recrutorilor/ traficanţilor18 
Din analiza cauzelor investigate în cursul anului 2009 de D.C.C.O. şi structurile 

corespondente din teritoriu, reiese faptul că, la fel ca şi în anii precedenţi, profilul 
recrutorilor/ traficanţilor păstrează acelaşi tipar social, demografic şi profesional.  

Ca infracţiune şi ca fenomen social, traficul de persoane are la bază o formă de 
relaţie între victimă şi recrutor. Primul dintre cei care profită de naivitatea viitoarelor 
victime, speculând dificultăţile sociale şi economice ale acestora, este recrutorul - cel care 
atrage victima în istoria de trafic, pentru a fi ulterior exploatată în scopul obţinerii de 
profituri ilicite. Recrutorii ţintesc, deloc întâmplător, către potenţiale victime identificate 
atent din rândul celor cu care au o minimă relaţie socială, de „prietenie”, ale căror nevoi 
socio-economice, dorinţe fireşti de bunăstare şi disponibilitatea de a pleca din ţară, le sunt 
cunoscute. 

Din analiza cazurilor investigate a rezultat un profil relativ comun al celor implicaţi 
în calitate de recrutori/traficanţi, în astfel de infracţiuni. 

Astfel, majoritatea recrutorilor/ traficanţilor au vârste cuprinse între 20 şi 45 de 
ani. Există şi traficanţi cu vârste în afara acestui interval.  

Potrivit stadiilor de dezvoltare propuse de psihologul american Erik H. Erikson, 
acest grup de vârstă se caracterizează prin dezvoltarea capacităţii de a intreţine relaţii 
intime, ca urmare a formarii identităţii personale, în stadiul anterior (12 - 18 ani). Aceasta 
etapă de vârstă se caracterizează, din punct de vedere psiho-social prin orientarea 
vocaţională şi structurarea carierei. În cazul recrutorilor, experientele de viaţă, valorile 
socio-culturale accesibile au determinat orientarea spre activităţi cu caracter ilicit, ca 
rezultat al lipsei unor modele alternative şi a suportului afectiv necesar unei bune 
dezvoltări a identităţii personale. 

 Au un aspect fizic îngrijit - statisticile arată că traficul de persoane reprezintă una 
din cele mai „profitabile” infracţiuni după traficul de arme si droguri. Pe de altă parte, 
poveştile de succes presupun reflectarea „realizărilor” prin vestimentaţie şi accesorii nu 
neaparat conservatoare, ci mai degrabă conforme cu valorile socio-culturale ce promovează 
gusturi pentru produsele „de marcă”. Toate acestea devin vizibile sub forma unui aspect 
fizic îngrijit ce promovează, alături de ceilalţi factori, imaginea succesului promis. 

Au un nivel mediu de educaţie. 
Recrutarea şi traficarea persoanelor presupun abilităţi de comunicare şi de 

persuasiune achiziţionate într-o formă de educaţie formală, peste nivelul minim. 
Majoritatea recrutorilor / traficanţilor sunt absolvenţi de licee sau şcoli profesionale, deşi 
acest criteriu nu este unul general valabil; în multe cazuri experienţa de viaţă şi, implicit, 
experienţa în cadrul reţelelor de crimă organizată au contribuit substanţial la „educarea” 
abilităţilor necesare. 

Au un istoric de abuz in familie. 
Cercetările psihologice confirmă teoria conform căreia recrutorul/traficantul a fost, 

la rândul său, victimă a unor abuzuri săvârşite în familie, devenind astfel, la rândul său, 
abuzator. Dintre caracteristicile abuzatorului se pot enumera: martor la manifestările 
violente dintre părinti, victimă a abuzurilor fizice şi/sau emoţionale în familie în perioada 

                                                 
18 Sursa: DCCO 
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copilăriei, stimă de sine scăzută, minimalizarea propriilor responsabilităţi, nevoia de a se 
impune şi de a controla persoanele cu care intra în contact. 

Prezintă inteligenţă emoţională. 
Termenul a fost introdus mai întâi de scriitorul Daniel Goleman, în anul 1995. 

Inteligenţa emoţională a fost subiectul multor cercetări din domeniul psihologiei, 
cunoscând mai multe definiţii, de la "abilitatea de a procesa informaţii cu caracter 
emoţional ce includ în mod special percepţia, asimilarea, întelegerea şi managementul 
emoţiilor” (Mayer si Cobb, 2000), la caracteristicile sugerate de psihologul David Caruso 
în 2004: „identificarea cu acurateţe a emoţiilor; folosirea emoţiilor în procesul cognitiv; 
întelegerea cauzelor diferitelor tipuri de emoţii; acceptarea emoţiilor cu scopul dobândirii 
semnificaţiilor sentimentelor noastre” până la „Capacitatea mentală înnăscută ce ne oferă 
sensibilitatea emoţională şi potenţialul pentru învăţarea abilităţilor de management al 
emoţiilor, cu scopul maximizării şanselor de supravietuire ca specie” (Steve Hein, 2005).  

În contextul fenomenului traficului de persoane, inteligenţa emotională reprezintă o 
caracteristică întâlnită în special în cazul recrutorilor, care folosesc tehnici de manipulare 
mai subtile, sugerând abilitatea unei persoane de a empatiza cu ceilalţi pentru a veni în 
întâmpinarea nevoilor celor din urmă, prin aceasta asigurându-şi atingerea scopului final şi 
anume, recrutarea. 

Face parte dintr-o reţea de traficanţi. 
Definiţia traficului de persoane, conform Protocolului de la Palermo19 (2000) face 

referiri la un proces complex care necesită construirea unor relaţii în măsură să faciliteze 
parcurgerea tuturor etapelor, de la recrutare, transportare, vânzare, adăpostire până la 
exploatarea propriu zisă. Cu toate acestea, în special în ţara de destinaţie, recrutorul poate 
acţiona de unul singur, folosindu-se de relaţii ce nu ţin neapărat de o structură organizată. 

Comportament violent. 
Acest tip de comportament este întâlnit în special în cazul traficanţilor care se 

folosesc de agresiunile verbale şi fizice ca metodă de control, dar şi ca metodă coercitivă 
(reală sau „anticipată”) în scopul obţinerii obedienţei privind interdictiile impuse şi 
comportamentele aşteptate (ex. interdicţia de a vorbi despre anumite subiecte cu clienţii 
sau acceptarea tuturor clienţilor). 

Este foarte bine organizat. 
Deşi în etapa recrutării poate lăsa impresia că acceptă dreptul victimei de a se 

răzgândi, adaptându-se la situaţie, în realitate traficantul urmează un plan prestabilit, cu 
date şi rute exacte, evenimentele neprevăzute fiind de cele mai multe ori anticipate sau 
combătute prin folosirea unor tehnici de manipulare (ex. dacă persoana doreşte să amâne 
data plecării i se spune „acum ori niciodată”sau i se solicită plata unor penalităţi 
imaginare). 

Ca şi celelalte componente ale modului de operare al infractorilor implicaţi în 
traficul de persoane şi modelele/strategiile de recrutare, traficare şi exploatere  a victimelor 
sunt relativ asemănătoare cu cele utilizate în anii precedenţi, cu menţiunea că rezultă o 
uşoară tendinţă de renunţare la folosirea violenţelor fizice pentru determinarea victimelor 

                                                 
19 Protocolul privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor şi 
copiilor, adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate (Textul 
actului publicat în M.Of. nr. 813/08.11.2002). 
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la acceptarea unui comportament obedient în relaţia cu reţelele de traficanţi/exploatatori, 
optându-se fie spre constrângerea psihică, fie chiar spre cointeresarea materială a victimei 
prin cedarea unei părţi din privilegiul absolut al câştigul acumulat către victimă. 

Cele mai uzitate modele/strategii de recrutare rămân în continuare promisiunile 
false privind angajarea în ţările de destinaţie, în diferite poziţii profesionale, în concordanţă 
cu pregătirea posibilei victime (barman, ospătar, animator, etc).  

Traficul de persoane continuă să cuprindă toate formele de muncă forţată, sclavie şi 
aservire în toate ramurile industriale sau agricultură, precum şi în industria sexului sau a 
producţiei de filme pornografice. 

Victimele au fost exploatate, în funcţie de specificul activităţii infracţionale conexe 
(sexual, prin muncă, prin obligarea la practicarea cerşetoriei sau la comiterea de alte 
activităţi ilicite, etc.) în zone sau locuri deja consacrate, cum ar fi şoselele de centură ale 
marilor oraşe europene, intersecţiile aglomerate, zonele de cult sau atracţie turistică, staţiile 
de metrou, gări  sau baruri, cluburi, hoteluri, discoteci, sau prin folosirea internet-ului, prin 
accesarea diferitelor site-uri de profil. 

Problemele cu care se confruntă victimele sunt multiple, de nenumărate ori acestea 
fiind urmărite în instanţă pentru intrare ilegală în ţara respectivă sau pentru alte infracţiuni, 
din simplul motiv că legile sunt aplicate în mod mecanic, împotriva unor persoane care nu 
au fost încă identificate ca victime ale unor infracţiuni mai grave. În plus, 20identificarea şi 
asistarea posibilelor victime adulte (exploatate pentru oferirea de servicii sexuale), în 
străinătate, este dificilă, în condiţiile în care, atunci când sunt interogate de poliţie acestea 
afirmă că au consimţit la întreţinerea de raporturi sexuale, temându-se de repercusiuni 
asupra membrilor de familie rămaşi în ţară. Minorii sunt adeseori exploataţi cu 
consimţământul părinţilor sau al altor membri apropiaţi ai familiei.  

Exemple semnificative evidenţiate de Ambasada României la Londra21: 

 şase minori au fost protejaţi ca victime ale traficului de persoane, doi adulţi, 
cetăţeni români, au fost arestaţi şi se află în penitenciar, acuzaţi că ar fi traficat proprii 
copii şi o altă minoră. Secţia consulară a acordat asistenţa consulară solicitată din 
momentul intrării în posesie a unei informaţii privind existenţa în ţara de reşedinţă a unor 
cetăţeni români victime ale traficului de persoane; 

 secţia consulară a solicitat de la autorităţile locale competente datele de identificare 
a persoanelor în cauză şi alte informaţii pertinente, în vederea repatrierii acestora în 
condiţii de siguranţă; a menţinut legătura cu familiile victimelor, pentru asigurarea cazării 
şi întreţinerii acestora până la momentul repatrierii şi a acordat asistenţă consulară în 
vederea eliberării de titluri de călătorie pentru victimele traficului de persoane care nu 
dispuneau de un document de identitate; 

 cooperarea cu ANPFDC şi serviciile sociale britanice a fost esenţială pentru a 
asigura protecţia interesului superior al minorilor, cetăţeni români, însă uneori cooperarea 
cu autorităţile britanice competente s-a dovedit anevoioasă, în principal datorită 
procedurilor complicate din această ţară; 

                                                 
20 Sursa: MAE 
21 Sursa: MAE 

 66



 

 instanţele de judecată din Marea Britanie au pronunţat condamnări împotriva unor 
cetăţeni români care au fost acuzaţi de comiterea de infracţiuni de trafic de persoane, în 
scopul exploatării sexuale, în timp ce alte procese se află pe rolul instanţelor britanice sau 
în faza urmăririi penale. 
 

22Obligarea la practicarea cerşetoriei este, în unele cazuri, dublată de starea de semi-
sclavie în care sunt ţinute victimele. În multe cazuri copiii sunt trimişi să cerşească de către 
rude apropiate sau părinţi. Adesea copii foarte mici sunt purtaţi în braţe de mame în 
vederea accentuării sensibilităţii donatorilor faţă de persoanele aflate în nevoie.  

Exemple semnificative evidenţiate de Ambasada României la Londra23: 
Preocuparea autorităţilor britanice s-a manifestat în mod deosebit în ultimul 

trimestru al anului 2009, în legătură cu cazurile minorilor cetăţeni români care au fost 
traficaţi de proprii părinţi în scopul exploatării, motiv pentru care au ajuns să fie preluaţi 
de serviciile sociale britanice şi încredinţaţi temporar unor familii de plasament din Marea 
Britanie în cadrul unor procese civile care au ca obiect luarea unei decizii cu privire la 
răspunderea părintească. În acest sens, dintre operaţiunile derulate de Golf Investigation 
Team, două au avut ca rezultat preluarea a patru, respectiv şase minori iar în cadrul 
Operaţiunii Epee (Manchester) au fost implicaţi 15 minori cetăţeni români. 
 

Realităţi evidenţiate de misiunea diplomatică şi oficiile consulare din Spania24: 

 s-a observat faptul că victimele sunt racolate de către intermediari - cetăţeni români 
rezidenţi în străinătate (Spania) sau de către reţele de traficanţi - prin intermediul unor 
persoane domiciliate în România. Cetăţenilor aduşi la muncă li se promite la plecarea din 
România că vor fi plătiţi cu salarii ce le vor permite realizarea de economii, vor avea 
contracte de muncă, asigurări de sănătate; pentru cei care ar urma să lucreze în agricultură 
li se promit în plus: condiţii decente de cazare, hrană gratuită. Transportul acestora se 
efectuează cu microbuzele traficanţilor sau cu autocare închiriate. Biletele de transport sunt 
achitate de către persoanele care îi trafichează, urmând ca după ce vor lucra în străinătate, 
cei racolaţi să returneze intermediarilor costul transportului. Odată ajunşi în străinătate, 
mulţi dintre cetăţenii români racolaţi să lucreze în agricultură sunt cazaţi în condiţii 
insalubre, în zone agricole situate departe de orice mijloc de comunicare, li se confiscă 
documentele de identitate/călătorie româneşti pentru a limita posibilitatea părăsirii taberei 
de muncă. Cea mai mare parte a salariilor este reţinută de către traficanţi, în timp ce 
muncitorilor li se plătesc sume modice, doar pentru a le putea asigura supravieţuirea; în 
cazul în care refuză să muncească, lucrătorii sunt ameninţaţi inclusiv cu represiuni asupra 
membrilor familiilor din România.  

 traficanţii, identificaţi de autorităţile spaniole şi ulterior arestaţi sunt de cele mai 
multe ori rezidenţi în Spania, cunosc foarte bine zonele agricole, plantaţiile, perioadele de 
recoltare, proprietarii de ferme. Odată ajunşi în Spania, majoritatea românilor se trezesc în 
câmp, departe de orice mijloc de comunicare, în locuinţe improvizate ad-hoc. Odată ajunşi 
li se confiscă documentele de identitate româneşti, pentru a limita posibilitatea părăsirii 
                                                 
22 Sursa: MAE 
23 Sursa: MAE 
24 Sursa: MAE 
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taberei de muncă, sunt plătiţi cu 5-10 euro pe zi, restul banilor fiind confiscaţi de traficanţi; 
dacă nu mai pot să muncească, sunt ameninţaţi ei cât şi familiile din România. Acesta este 
momentul când fug şi ajung la sediul oficiului consular unde solicită ajutor urgent, 
repatriere, transport în ţară.  

Eforturile unor autorităţi străine de a combate traficul de persoane prin urmărirea 
victimelor în instanţă pentru delicte legate de prostituţie a implicat faptul că anumite 
guverne consideră încă traficul de persoane ca fiind egal, din punct de vedere juridic, cu 
diferitele forme ale infracţiunilor legate de muncă în industria sexului. Şi asta indiferent 
dacă victimele au participat la  activităţile respective sub constrângere sau de bunăvoie. În 
unele state, au existat situaţii în care, chiar dacă traficul de persoane era prevăzut de lege ca 
infracţiune separată, s-a pedepsit numai traficul pentru scopuri sexuale şi s-au omis 
celelalte forme de exploatare, în care victimele traficate au fost ţinute în condiţii de muncă 
forţată, sclavie sau aservire. În acest context, au existat situaţii în care nu s-a reuşit 
protejarea victimelelor traficate în scopul muncii forţate în gospodărie sau în fabrici, în 
scopul oferirii de servicii sexuale altele decât prostituţia, cum ar fi pornografia, practicarea 
strip-tease sau a masajului. În toate aceste cazuri, traficanţii nu au fost urmăriţi în justiţie. 

Din analiza cazurilor investigate de D.C.C.O. şi structurile corespondente din 
teritoriu, a rezultat că persoanele implicate în săvârşirea infracţiunilor de trafic de 
persoane, continuă să facă parte din grupări formate pe criterii etnice sau geografice. 
 În acelaşi timp, se observă o mutaţie la nivelul structurii grupărilor criminale în 
sensul includerii în activităţile infracţionale a unor cetăţeni străini. De regulă, membrii unei 
grupări indigene de crimă organizată cooperează cu membrii unor grupări din alte state (de 
destinaţie sau tranzit), în procesul infracţional: asigurarea transportului, accesul în cluburi 
sau în zone de exploatare şi exploatarea propriu-zisă. Fiind o infracţiune al cărei produs 
material este unul considerabil, participaţia la săvârşirea infracţiunii de trafic de persoane 
este relativ mare, de cele mai multe ori făptuitorii provenind din grupuri infracţionale 
organizate. 
 Grupurile infracţionale sunt formate în general din 3-12 membri, cu atribuţii bine 
definite pe etapele traficului de persoane (recrutare, transport, exploatare). Membrii 
grupurilor nu acţionează independent, ci se subordonează unor lideri în cadrul unei 
structuri piramidale.  
 Grupările care acţionează pe linia traficului de fiinţe umane folosesc uneori 
activităţi legale drept paravan pentru cele ilegale, pentru a-şi facilita activitatea 
infracţională, dar şi pentru a justifica veniturile substanţiale. Aceste afaceri sunt dezvoltate 
în principal în domeniul transportului internaţional de persoane, în domeniul recrutării 
forţei de muncă, dar şi în domeniul cluburilor de noapte. 

Numărul relativ mare al grupărilor care au ca activitate principală traficul de 
persoane determină o concurenţă puternică, colaborarea între aceste grupări fiind astfel 
redusă. Specificul acestei infracţiuni face însă necesară colaborarea cu reţelele de 
falsificatori de documente, pentru a procura victimelor diferite identităţi şi contracte de 
muncă, cu grupările ce acţionează în domeniul spălării banilor şi, în ultima perioadă mai 
ales, s-a dezvoltat interesul colaborării cu grupurile care se axează pe criminalitatea 
informatică. 
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Datorită complexităţii cazurilor investigate, este dificil de realizat o descriere a 
modului în care victimele fac faţă istoriilor de trafic, fiecare dintre acestea având 
propria-i experienţă. Dintre victimele identificate, un număr redus au fost retraficate iar 
motivele pentru care s-au regăsit în aceaşi ipostază au fost explicate prin lipsa educaţiei şi 
credulitatea de care au dat dovadă. De altfel, manipularea naivităţii victimelor este unul 
dintre atuurile traficanţilor, de care aceştia continuă să profite din plin. 
 

Inspectoratul General al Poliţiei Române - Direcţia de Combatere a Crminalităţii 
Organizate (DCCO) a investigat, în anul 2009 un număr de 925 de persoane pentru trafic 
de persoane. 

Obiectivul prioritar de acţiune al DCCO - 
Serviciul de Combatere a Traficului cu Fiinţe Umane - 
în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de 
persoane l-a constituit continuarea luptei împotriva 
acestui fenomen, cu un trend descendent, aspect 
apreciat pozitiv de către forurile internationale, 
Guvernul României şi societatea civilă. 

În anul 2009 s-a înregistrat o creştere a 
numărului de  suspecţi de trafic de persoane identificaţi, 
comparativ cu anul anterior, astfel încât evaluarea 
situaţiei operative în anul 2009 indică: 1/un număr de 
925 suspecţi investigaţi pentru trafic de persoane, dintre 
care 14 au fost cetăţeni străini şi 2/scăderea numărului de victime cetăţeni români.  

Laura a reuşit să 
transmită prin telefonul 
mobil mesaje text 
familiei, aceştia luând 
imediat legătura cu 
ofiţerii români . Ofiţeri 
români, în coolaborare 
cu ofiţeri din Londra, au 
acţionat rapid şi au 
reuşit salvarea Laurei 
din mâinile traficantului. 

 
Analiza datelor statistice arată că traficul de persoane ce victimizează cetăţeni 

români se înscrie pe o curbă descendentă, însă certitudinile vor fi evidente în următorii ani.
  

În perioada de referinţă s-a urmărit concertarea activităţilor de combatere atât la 
nivel naţional cât şi internaţional pentru anihilarea reţelelor criminale din ce în ce mai bine 
structurate, având ca deziderat identificarea tuturor membrilor grupărilor infracţionale. 

Astfel, printr-o susţinută activitate investigativă, de sesizare proprie  a faptelor de 
natură penală relaţionate traficului de persoane, precum şi prin activităţile de cercetare 
penală (audierea victimelor şi a martorilor, activităţi procedurale de recunoaştere a 
traficanţilor, efectuarea de percheziţii, etc.) desfăşurate de către ofiţerii de poliţie din cadrul 
DCCO (prin instituţia delegării, dispusă de către procurori din cadrul DIICOT, în 
competenţa cărora se află urmărirea penală a infracţiunilor relaţionate traficului de 
persoane), în anul 2009 s-a reuşit destrămarea a 55 de grupuri specializate în traficul de 
persoane, la nivel naţional. 
 

Activitatea investigativă a ofiţerilor de poliţie specializaţi în combaterea traficului 
de persoane s-a fundamentat pe opţiuni de investigare bine statuate în instrumentarea unui 
asemenea gen de fapte, respectiv: 

 Investigaţia reactivă – în situaţiile în care punctul de plecare l-a constituit declaraţia 
victimei; 
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 Investigaţia pro-activă - se bazează pe informaţiile produse de către poliţiştii 
specializaţi în combaterea traficului de persoane ; 

 Opţiunea discontinuă - este abordată atunci când investigaţia ar putea dăuna 
siguranţei victimei sau când dovezile nu au valoare sau nu sunt suficiente pentru a conduce 
o investigaţie reactivă sau pro-activă. 

Toate aceste alternative de investigare au dat ofiţerilor de poliţie posibilitatea ca, 
împreună cu celelalte forţe de aplicare a legii să poată ajunge la soluţionarea unor cauze 
complexe din acest domeniu şi prin aceasta să asigure: 
 Salvarea victimelor si protecţia drepturilor acestora, 
 Prinderea şi condamnarea traficanţilor, 
 Confiscarea bunurilor traficanţilor, rezultate din săvârşirea de  infracţiuni. 

Activitatea investigativă şi de cercetare a DCCO s-a bazat pe o cooperare judiciară 
eficientă la nivel internaţional, cu autorităţile de  aplicare a legii din ţările de destinaţie, 
arătându-şi disponibilitatea consolidării schimbului de date şi informaţii de interes judiciar 
şi poliţienesc. Astfel, ofiţerii de poliţie din cadrul DCCO au oferit expertiză partenerilor 
poliţişti din ţările de destinaţie, în cadrul unor investigaţii comune, pentru a putea identifica 
eventualele situaţii de exploatare a victimelor cetăţeni români de către traficanţi şi astfel să 
se poată interveni formal faţă de săvârşirea unor asemenea fapte. Ofiţerii români au 
beneficiat, la rândul lor de expertiză specifică din partea autorităţilor de aplicare a legii din 
aceste state. 
 

Poliţiştii DCCO şi-au arătat disponibilitatea faţă de partenerii din ţările de 
destinaţie pentru dezvoltarea relaţiilor de cooperare, în special cu autorităţile de aplicare a 
legii care au responsabilităţi precise în combaterea acestui fenomen, astfel încât datele şi 
informaţiile vehiculate să fie exploatate în timp real şi să conducă la aplicarea măsurilor 
legale de combatere. DCCO a exprimat necesitatea detaşării de ofiţeri specializaţi în 
domeniul traficului de persoane în ţările de destinaţie, pentru a se implica punctual în 
identificarea şi soluţionarea unor cazuri concrete, sub dezideratul mobilităţii necesare 
participării ca  forţă de sprijin al partenerilor, pe teritoriul statelor respective. 

În documentarea cauzelor de trafic de persoane ofiţerii de poliţie au folosit tehnici 
speciale de investigare (specifice domeniului combaterii criminalităţii organizate), propuse 
de către procuror şi  autorizate de judecător.  

În activităţile de combatere, ofiţerii de poliţie au acordat o importanţă deosebită 
victimei traficului de persoane şi în special victimei minor, indiferent de modalitatea de 
exploatare. Astfel, în timpul derulării investigaţiei poliţiştii au informat victimele cu privire 
la toate problemele, responsabilităţile, potenţialele consecinţe şi riscuri ce derivă din orice 
decizie pe care trebuie să o ia şi că deasemenea, cooperarea şi  implicarea acestora va putea 
reprezenta mereu un element de risc faţă de acestea şi/sau familiile lor. Audierea victimei 
traficului de persoane, de către ofiţerul de poliţie însărcinat cu astfel de atribuţii, indiferent 
de calitatea pe care aceasta o are în procesul penal (martor/parte vătămată) s-a desfăşurat 
cu respectarea principiilor drepturilor omului, avându-se în vedere evitarea revictimizarii şi 
protejarea intimităţii persoanei. În acest sens,  DCCO a dezvoltat o politică de resurse 
umane care a condus la creşterea numărului de ofiţeri femei cu atribuţii în domeniul 
combaterii traficului de persoane. Acest lucru s-a reflectat într-o mai facilă relaţionare 
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poliţist - victimă femeie sau minor şi implicit în cooperarea acestora în cadrul procesului-
penal. 

Ofiţerii de poliţie specializaţi în combaterea traficului de persoane realizează un 
proces continuu de evaluare a riscului, sub aspectul siguranţei şi al bunăstării victimelor şi 
familiilor acestora, în orice fază a procesului de investigare şi a celui judiciar, precum şi 
odată cu finalizarea acestora. Toate aceste aspecte sunt abordate cu atenţie de către ofiţerii 
de poliţie, aceştia bazându-se pe faptul că o victimă bine protejată şi asistată dispune de o 
mai bună abilitate de a coopera cu instituţiile de aplicare a legii şi cu organele judiciare şi 
de a depune mărturie împotriva făptuitorilor. 
 

Investigarea cazurilor de trafic de persoane de către echipele mixte, cu scopul 
identificării şi eliminării surselor de finanţare25: 

În anul 2009 procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate 
Organizată şi Terorism au soluţionat 527 de cauze penale având ca obiect săvârşirea 
infracţiunilor de trafic de persoane şi trafic de minori, fiind întocmite 101 rechizitorii.  

Au fost trimişi în judecată 262 de inculpaţi (205 bărbaţi şi 57 femei, din care 277 
cetăţeni români şi 5 cetăţeni străini), din care 116 în stare de arest preventiv.  
 

Potrivit datelor oferite de către Consiliul Superior al Magistraturii, numărul de 
cauze soluţionate în fond la nivelul tribunalelor, privind infracţiunile la Legea 678/2001 a 
fost de 147, vizând 318 inculpaţi. Dintre aceştia, 263 au primit soluţii de condamnare,  
pentru 9 inculpaţi s-a dispus achitarea, pentru 2 persoane a fost încetat procesul penal, 
pentru 15 inculpaţi s-a dispus retrimiterea dosarului la parchet pentru continuarea 
cercetărilor, iar pentru 29 de inculpaţi au fost pronunţate alte soluţii.  
Dintre cei 318 inculpaţi, 141 au fost judecaţi în stare de arest preventiv. 

Cauzele existente în stoc la data de 01.01.2009 au fost de 192, în timp ce cauzele 
nou intrate în anul 2009 au fost de 142. 

În ceea ce priveşte condamnările definitive pronunţate pentru aceeaşi perioadă la 
Legea 678/2001, situaţia arată astfel: au fost condamnate definitiv 183 persoane, dintre 
care 141 bărbaţi şi 177 majori. În acest sens, o persoană a fost condamnată la pedeapsa 
închisorii cu executare între 0 şi 6 luni, 72 de persoane au fost condamnate la pedeapsa 
închisorii cu executare între 1 şi 5 ani, 64 de persoane la pedeapsa închisorii cu executare 
între 5 şi 10 ani, 5 persoane la pedeapsa închisorii cu executare între 10 şi 15 ani şi o 
persoană la pedeapsa închisorii cu executare de peste 15 ani. Suspendarea executării 
pedepsei sub supraveghere fost pronunţată pentru 12 condamnaţi, iar suspendarea 
condiţionată a executării pedepsei a fost pronunţată pentru 22 de condamnaţi. Persoanele 
minore au fost condamnate astfel: o persoană a fost condamnată la pedeapsa  închisorii cu 
executare, 4 persoane au fost condamnate la pedeapsa închisorii cu suspendarea executării 
sub supraveghere şi pentru un condamnat au fost aplicate măsuri educative. 

Din totalitatea condamnaţilor, 24 au fost recidivişti iar 13 persoane au înregistrat alte 
antecedente penale.  

                                                 
25 Sursa: Ministerul Public - Parchetul  de  pe  lângă  Înalta Curte  de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de 
Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, structura centrală. 
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Numărul de cauze soluţionate în fond la nivelul tribunalelor privind infracţiunile la 
Legea 39/2003 a fost de 71, vizând 519 inculpaţi. Dintre aceştia, 183 au fost judecaţi în 
stare de arest şi 226 în stare de libertate. De asemenea, 202 inculpaţi au primit soluţii de 
condamnare, 25 de inculpaţi au fost achitaţi, pentru un inculpat s-a dispus încetarea 
procesului penal, pentru 43 de persoane a fost dispusă restituirea dosarului la parchet 
pentru continuarea cercetărilor, iar pentru 248 de persoane au fost pronunţate alte soluţii. 

Persoanele condamnate definitiv pentru infracţiunile prevăzute de Legea 39/2003 au 
fost în număr de 41, dintre care 34 de bărbaţi, toţi majori.  

Dintre aceştia, 7 persoane au fost condamnate la pedeapsa  închisorii cu executare 
cuprinsă între 1 şi 5 ani, 3 persoane au fost condamnate pedeapsa închisorii cu executare 
cuprinsă între 5 şi 10 ani, pentru 23 de persoane s-a dispus suspendarea condiţionată a 
executării pedepsei, iar 8 persoane au fost condamnate la pedeapsa închisorii cu 
suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei 

Referitor la condamnaţii definitiv, 3 dintre aceştia sunt recidivişti, iar 4 persoane au 
fost înregistrate ca având alte antecedente penale. 

 
  
Situaţia condamnaţilor definitiv, pe zone geografice, este următoarea:  

Curtea de Apel 

Condamnaţii 
definitiv la 
Legea 
678/2001 

Condamnaţii 
definitiv la 
Legea 
39/2003 

Alba 25 0 

Piteşti 11 0 

Bacău 17 0 

Oradea 5 0 

Suceava 2 0 

Braşov 18 0 

Bucureşti 15 8 

Cluj 11 15 

Constanţa 0 0 

Craiova 29 10 

Galaţi 10 0 

Iaşi 17 0 

Tg Mureş 0 0 

Ploieşti 14 0 

Timişoara 9 8 

Total 183 41 
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4.2. Statul împotriva traficanţilor - studii de caz 
 
Notă de caz „CHIRA”26 
 

Lucrători din cadrul B.C.C.O. Bucureşti, coordonaţi de procurori din cadrul 
D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, în perioada 2008 –2009, au reuşit destructurarea unei 
grupări de criminalitate organizată, specializată în săvârşirea infracţiunilor de trafic de 
persoane, trafic de persoane urmat de moartea victimei şi trafic de droguri de mare risc. 
Gruparea era formată din următorii membrii: 
B1, din Mun. Bucureşti, 
B2, din Mun. Bucureşti,  
B3, din Mun. Bucureşti,  
B4, din Orş. Pantelimon, Jud. Ilfov, 
B5, din Mun. Bucureşti,  aceştia făcând parte din clanul “C”. 
 

Cercetările efectuate în cauză au relevat faptul că inculpaţii B1, B2, B3 şi B4,  încă 
din cursul anului 2001,  „cumpărau” persoane de sex feminin pe care le obligau să practice 
prostituţia în folosul lor. Inculpaţii racolau clienţi, cu care fetele întreţineau relaţii sexuale, 
fie în autoturismele sau casele clienţilor, fie în parc, iar uneori chiar la domiciliile 
traficanţilor.  

Inculpatul B3 practica o metodă inedită, în sensul că obişnuia să „vândă” fetele de 
mai multe ori (una din fete a fost vândută de 11 ori, de fiecare dată când o vindea o 
ameninţa că-i va face rău dacă după câteva zile nu va fugi de la proxenetul care a 
cumpărat-o şi nu se va întoarce la ei). 

În cursul anului 2002, în apropierea sărbătorilor de Paşti, într-una din locaţiile în 
care se practicau aceste activităţi de prostituţie a fost adusă o tânără, respectiv victima 
B.M, care a fost cumpărată de  inculpatul B1 .  

Acesta i-a adus la cunoştinţă faptul că, din acel moment, a fost „cumpărată” de el şi 
va trebui să se prostitueze pentru el. Tânăra a rămas surprinsă de cele aflate, a susţinut că 
nu este prostituată şi nici nu doreşte să facă acest lucru, precizând că are un copil mic 
acasă. Inculpatul B1 nu a ţinut cont de cele spuse de victimă, ba mai mult a plecat să-i 
găsească un client, cu care, de altfel, a şi obligat-o să întreţină relaţii sexuale, în beciul 
locuinţei sale (din Bucureşti). Întrucât fata a refuzat să se prostitueze, clientului i-a fost 
adusă o altă fată. După plecarea clientului, inculpatul B1 a rămas cu victima în cameră şi a 
început să o lovească cu pumnii şi picioarele peste tot corpul, aducând-o astfel în stare de 
inconştienţă. A doua zi, pentru că victima B.M. a refuzat să mănânce, inculpaţii B1, B2, şi 
B3 au coborât în beciul unde se afla victima şi, considerând că se preface bolnavă pentru 
a nu merge cu clienţii, au hotărât să-i aplice o nouă corecţie. După ce au bătut-o violent, 
dându-şi seama că victima nu mai mişcă, au intenţionat să o ducă la un spital, au pus-o 
într-un cearşaf şi au scos-o din beci, dar ulterior s-au răzgândit şi au dus-o înapoi în beci 
unde a fost lăsată până a doua zi când a fost găsită de organele de poliţie. 

Activitatea infracţională a inculpaţilor a fost susţinută de declaraţii de martor, din 
rândul fetelor care practicau prostituţia pentru aceştia sau chiar ale persoanelor care au 
locuit de-a lungul timpului la inculpaţi. 

Potrivit raportului medico-legal întocmit în cauză, a rezultat că moartea victimei a 
fost violentă şi s-a datorat „insuficienţei cardio-respiratorii, consecinţă a unui traumatism 
cranian şi abdominal cu contuzie cerebrală...  
Leziunile cranio-cerebrale, care prin ele însele au dus la moartea victimei, s-au putut 
produce prin lovire cu şi de corp plan dur… Victima a suferit ruptură de splină care s-a 
putut produce prin lipire cu şi de corp dur”.                
                                                 
26 Sursa: IGPR-DCCO 
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La data de 11.04.2008, procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală au fost sesizaţi 
despre faptul că există indicii temeinice că a fost săvârşită sau se pregăteşte comiterea 
infracţiunilor de trafic ilicit de droguri de mare risc (heroină) de către numitul B1 şi ceilalţi 
locatari ai imobilului situat în Bucureşti. 
  Astfel, a fost autorizată folosirea unui investigator sub acoperire şi a unui 
colaborator al acestuia, în vederea procurării cantităţii de 50 grame de heroină de la 
persoanele în cauză.  

Totodată, a fost autorizată de către magistraţii Tribunalului Bucureşti interceptarea 
şi înregistrarea de imagini audio/video în mediu ambiental privind activităţile ilicite de 
trafic de droguri desfăşurate de inculpatul B1 şi alte persoane aflate în legătură 
infracţională. 

În urma percheziţiilor domiciliare efectuate în data de 24.04.2008, au fost prinşi şi 
conduşi la sediul D.I.I.C.O.T.- Structura Centrală toţi inculpaţii. În cursul zilei de 
25.04.2008, inculpaţii B1, B2, B3 şi B4 au fost prezentaţi magistraţilor Tribunalului 
Bucureşti cu propunere de arestare preventivă, instanţa dispunând arestarea preventivă a 
celor 4 inculpaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de persoane, urmat de moartea 
victimei, trafic de persoane şi trafic de droguri de mare risc. 
 În cursul anului 2008 a fost  emis Rechizitoriul în cauză, fiind trimişi in judecată în 
stare de arest preventiv incupaţii B1, B2, B3, B4 şi B5 pentru săvărşirea infracţiunilor 
reţinute în sarcina lor. 
 În cursul anului 2009  lucrătorii B.C.C.O.B. au asigurat în mai multe rânduri 
prezenţa în faţa instanţei de judecată şi protecţia martorilor cu identitate protejată, 
procesul penal finalizându-se în cursul anului 2010, Curtea de Apel Bucureşti 
pronunţând în premeiera mai multe condamnări la detenţie „pe viaţă” pentru 
inculpaţii B1, B2, B3 şi condamnări de 30 de ani pentru ceilalţi doi inculpaţi, pentru 
săvârşirea infracţiunilor reţinute în sarcina lor. 
 
 
Nota de caz „VULPEA”27 
 

La nivelul DCCO a fost soluţionată o cauză penală în care au fost cercetate două 
grupuri infracţionale organizate, care acţionau de o perioadă de timp (2005-2009) în scopul 
obţinerii de foloase materiale prin savârşirea infracţiunii de trafic de persoane. 

Pentru aducerea la îndeplinire a scopului infracţional grupările acţionau în mod 
clasic prin oferirea de locuri de muncă bine plătite în străinătate, respectiv în Finlanda, 
unde victimele erau exploatate prin obligarea la cerşetorie sau prin executarea unei munci 
în mod forţat, ori cu încălcarea normelor legale privind condiţiile de muncă, salarizare şi 
securitate. 
 Gruparea specializată în obligarea la cerşetorie era formată dintr-un număr de 17 
membrii, fiind coordonată de către numitul R.S., restul membrilor având atribuţiuni exacte 
de racolare, transport, cazare, supraveghere şi exploatare a victimelor în Finlanda. 
 Cea de-a doua grupare, specializată în obligarea victimelor la executarea unei 
munci în mod forţat ori cu încălcarea normelor legale privind condiţiile de muncă, 
salarizare şi securitate, era formată din 4 membri, fiind coordonată de către numitul C.C., 
restul membrilor având atribuţiuni exacte de racolare, transport, cazare, supraveghere şi 
exploatare a victimelor. C.C. beneficia în Finlanda de sprijinul altei grupări infracţionale 
organizată, formată de cetăţeni din Kosovo, care erau folosiţi pentru intimidarea victimelor 
în situaţia în care acestea refuzau să mai muncească. 

                                                 
27 Sursa: IGPR-DCCO 
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Cele doua grupări erau în strânsă legatură. Gruparea condusă de către R.S. furniza 
forţa de muncă (victime - după ce acestea erau exploatate prin obligarea la cerşetorie) către 
gruparea condusă de către C.C., unde victimele erau exploatate prin executarea unei munci 
în mod forţat. Banii obtinuţi în urma exploatării victimelor erau împărţiţi între membrii 
celor două grupări infracţional organizate. 

În această cauza penală s-a cooperat cu autorităţile din Finlanda prin intermediul 
Unităţii Naţionale Europol, membrii celor două grupări fiind obiectul mai multor 
investigaţii şi în Finlanda. Ca urmare a schimbului de date şi informaţii dintre autorităţi au 
fost identificate tranzactii financiare realizate între membrii grupărilor prin intermediul 
sistemului de plată Western Union,  în valoare de peste 200.000 euro. 

În această cauză penală a fost începută urmărirea penală împotriva celor 21 de 
membri ai celor două grupări infracţionale organizate, iar sub coordonarea procurorului de 
caz din cadrul D.I.I.C.O.T poliţiştii DCCO au declanşat operaţiunea de prindere şi tragere 
la răspundere penală a traficanţilor. Au fost efectuate percheziţii domiciliare simultane, 
fiind depistaţi o parte dintre traficanţi, au fost ridicate înscrisuri, bunuri şi valori care au 
constituit mijloace materiale de probă.  

Faţă de traficanţi, procurorul a dispus reţinerea pentru săvârşirea infracţiunilor de 
constituire de grup organizat infracţional şi trafic de persoane, fapte prevăzute şi pedepsite 
de articolul 7, alineatul 1 din Legea 39/2003 şi de articolul 12, alineatele 1 şi 2 din Legea 
678/2001, iar instanţa de judecată a emis mandate de arestare preventivă pentru aceste 
fapte. 

 
 
Notă de caz „EUROPA” 
  
Un caz important, aflat în desfăşurare este investigaţia denumită Operaţiunea 

Europa, derulată de către DCCO, în cadrul proiectului REFLEX, sub îndrumarea 
procurorilor DIICOT, împreună cu Metropolitan Police Service din Londra - Marea 
Britanie, în cadrul unei echipe comune de anchetă finanţată de Comisia Europeană. Cazul 
are în vedere o reţea formată din 78 de cetăţeni români de etnie rromă, din oraşul Ţăndărei, 
judeţul Ialomiţa. Pentru schimbul operativ de date şi informaţii, în desfăşurarea 
investigaţiei au fost detaşaţi în Marea Britanie doi ofiţeri români. 

Gruparea infracţională este implicată în activităţi de crimă organizată, în aria 
migraţiei ilegale şi a traficului de persoane, folosind cu precădere minori de etnie rromă, 
pentru exploatarea prin obligare la cerşetorie şi infracţionalitate stradală, în ţări de 
destinaţie din Europa occidentală, în special în Marea Britanie. Ca urmare a investigaţiilor 
a reieşit faptul că, în perioada 2002-2007, un număr foarte mare de copii au călătorit în 
afara graniţelor ţării, în aceleaşi mijloace de transport cu membrii grupării. În urma 
schimbului de informaţii s-a stabilit că există conexiuni cu Spania şi Italia, în acest 
moment fiind realizate măsuri premergătoare în vederea includerii Spaniei în cadrul 
echipei comune de investigaţii.28 

 
 

 

                                                 
28 Sursa: IGPR-CCPI, Unitatea Naţională Europol 
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4.3. Cooperarea internaţională în domeniul combaterii traficului 
de persoane 

 
Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate29 
 
Istoricul cooperării internaţionale a DCCO în domeniul combaterii traficului de 

persoane (adulţi şi copii), traficului de migranţi şi de organe, în anul 2009 este 
semnificativ. 

Au fost solicitate 1230 informaţii şi verificări la Centrul de Cooperare Poliţienească 
(661), Interpol (100), Europol (75), Centrul SECI (122), ofiţerii de legătură români (364), 
ofiţerii de legătură străini, prin SCOPS (223), prin alte structuri (346). Au fost primite 
1199 solicitări de informaţii şi verificări prin Centrul de Cooperare Poliţienească (571), 
Interpol (130), Europol (136), Centrul SECI (80), ofiţerii de legătură români (225), ofiţerii 
de legătură străini, prin SCOPS (267), prin alte structuri (361).  

În perioada de referinţă au fost realizate mai multe întâlniri cu ofiţerii de contact 
străini sau cu autorităţile străine cu atribuţii în combaterea infracţiunilor de trafic de 
persoane, iar ofiţerii Serviciului de Combatere a Traficului de Persoane (SCTP) au 
participat la seminarii, misiuni pe termen lung în străinătate, s-au deplasat în străinătate în 
cauze operative, vizite de lucru, au participat la  conferinţe şi schimburi de experienţă.  

Astfel, în cursul anului 2009 ofiţerii SCTP au participat la primirea unui număr de 
12 delegaţii, dintre care 4 reuniuni strategice şi 8 delegaţii operative, după cum urmează: 
 18-21 mai - participare la Reuniunea Strategică în cadrul Echipei Comune de 

Investigaţii JIT EUROPA, 
 15-20 iunie - participare la Reuniunea Strategică în cadrul Echipei Comune de 

Investigaţii JIT EUROPA, 
 6-8 iulie - vizita în România a Grupului Parlamentar Transpartinic pentru 

Combaterea Traficului de Femei şi Copii din cadrul Parlamentului Regatului Unit 
al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, 

 19-21 octombrie - participarea la „A şasea Reuniune a Şefilor Structurilor de Crimă 
Organizată din Sud-Estul Europei, privind Combaterea Traficului de Persoane şi a 
Pornografiei Infantile la nivel internaţional”. 
 

 
Tot în cursul anului 2009 au fost schimbate cu poliţiile străine sau cu structurile 

însărcinate cu aplicarea legii din străinătate un număr de 387 de mesaje operative.30. 
 

31 La invitaţia autorităţilor olandeze o delegaţie IGPR-DCCO a participat, în 
perioada 19.11-27.11.2009 la Conferinţa Zile tematice: Aspecte financiare, destinată  
experţilor practicieni pe linia combaterii traficului de persoane şi combateri spălării 
banilor, în vederea susţinerii unor mese de lucru pe specificul domeniului de competenţă al 
experţilor. 

                                                 
29 Sursa: DCCO 
30 Sursa DCCO 
31 Sursa: DCCO 
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Activitatea desfăşurată de delegaţia română a constat în realizarea atelierelor de 
lucru în beneficiul ofiţerilor de poliţie olandezi - prezentarea metodelor de investigare şi 
probare a infracţiunilor de trafic de fiinţe umane şi spălare a banilor. 

Modelul de lucru român a fost apreciat de partea olandeză, prezentările realizate 
suscitând dezbateri din partea audienţei. Atelierele de lucru au fost susţinute în cadrul unei 
Conferinţe ce a avut loc în localitatea Apeldoorn, Olanda, la Academia de Poliţie. 

Contactul avut cu echipele de combatere a traficului de persoane a dus la întărirea 
cooperării între partea olandeză şi partea română, prin schimbul de date şi informaţii 
referitoare la tinere de cetăţenie română, posibile victime ale traficului de persoane şi la 
suspecţi. 

În localitatea Zwolle delegaţia română a vizitat Centrul de Expertiză împotriva 
Traficului de Fiinţe Umane şi Migraţiei Ilegale, care reprezintă centrul naţional de 
colectare a datelor privind traficul de persoane. 

 
 
Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism 
 
În anul 2009 procurorii DIICOT au realizat un intens schimb de informaţii cu 

structuri similare din alte ţări pe cauzele de trafic de persoane. Au fost primite un număr de 
70 cereri de comisii rogatorii (din care au fost soluţionate 59) şi a fost trimis un număr de 
85 de cereri (dintre care au fost soluţionate 48), în domeniul traficului de persoane. 

De asemenea, procurorii DIICOT au avut în desfăşurare o anchetă comună (J.I.T. 
joint investigation team) cu autorităţile competente din Marea Britanie, în materia 
traficului de persoane, anchetă care se va finaliza în cursul anului 2010. 

 

4.4. Cooperarea interinstituţională în domeniul combaterii 
traficului de persoane 

 
Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate32 

 

Lucrători specializaţi din cadrul structurii de combatere a traficului de persoane la 
nivel central şi teritorial au participat la întâlniri de lucru şi seminarii organizate în ţară, 
după cum urmează: 

- întâlnirea de lucru organizată de către ANITP la sediul DCCO, cu experţi austrieci, 
pentru implementarea proiectului PHARE 2006 - “Înfrăţire instituţională - 
consolidarea capacităţii instituţionale pentru prevenirea traficului de persoane în 
România” 

- întâlnirea de lucru, la sediul DCCO, cu reprezentanţi ai ANITP, Spaniei, Italiei, 
Angliei şi Bulgariei, pentru implementarea proiectului co-finanţat de Comisia 
Europeană, intitulat “Reducerea numărului victimelor din România şi Bulgaria 
traficate în Italia şi Spania” 

- participarea la grupul de lucru privind proiectul ICMPD „Dezvoltarea unor 
mecanisme transnaţionale de referire pentru persoanele traficate în Europa de 
Sud-Est”, 

                                                 
32 Sursa: DCCO 
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- participare la seminariile organizate de proiectul MATRA (ANITP - Olanda) 
privind traficul de persoane - Bucureşti, 

- participare la seminarul CEPOL EUROMED II, „Lupta împotriva traficului de 
persoane”, Bucureşti. 

În perioada de referinţă au avut loc 27 de întâlniri cu ofiţerii de legătură străini 
aflaţi la post în România, dintre care 11 cu ofiţerii din Germania, 4 din Cehia, 2 din 
Slovacia, 5 din Spania, 1 din Canada, 1 din Franţa, 1 din Olanda şi 2 din Suedia. 

 
 

Constituirea echipelor mixte de investigatori din domenii specializate în combaterea 
traficului, în supravegheri operative şi investigaţii financiare, sub coordonarea procurorului 
de caz33 
 

În toate cazurile instrumentate în anul 2009 de către procurorii DIICOT, având ca 
obiect cercetarea infracţiunilor de trafic de persoane şi trafic de minori, s-au constituit 
echipe mixte de investigare, formate din procurori şi poliţişti de poliţie judiciară din cadrul 
Inspectoratului General al Poliţiei Române - Direcţia de Combatere a Criminalităţii 
Organizate. 

 Conform procedurilor, procurorul (titular al anchetei penale) stabileşte echipa de 
lucru şi competenţele acestei echipe: conturarea cercului de suspecţi, localizarea 
victimelor, tehnicile şi mijloacele specifice de investigare, etc. Sunt identificate posibilele 
mijloace de probă, estimându-se valoarea probantă a acestora, se analizează oportunitatea 
folosirii mijloacelor intruzive de investigare, riscurile (cu privire la victime, la activitatea 
ofiţerilor de poliţie introduşi sub acoperire din punct de vedere al deconspirării) etc. 
 Infracţiunile de trafic de persoane sunt abordate şi din perspectiva identificării 
surselor de finanţare, acest tip de infracţiuni fiind generator de profituri uriaşe care, de 
regulă sunt reintroduse în activitatea infracţională, profitul fiind uneori investit în activităţi 
adiacente, semilegale, în scopul legitimării averii. 
 Monitorizarea tranzacţiilor financiare mari şi chiar a unor operaţii de plată mărunte 
- note de plată, cumpărarea unor bunuri, facturi telefonice etc., precum şi monitorizarea 
standardului de viaţă al traficanţilor oferind probe pentru declanşarea unor investigaţii 
financiare paralele celor de trafic de persoane, sub aspectul infracţiunii de spălare de bani 
având ca scop lipsirea grupărilor de traficanţi de mijloacele financiare necesare continuării 
activităţii. 

 

                                                 
33 Sursa: DIICOT 



 

 

Capitolul 5

PROTECŢIA, ASISTENŢA ŞI REINTEGRAREA SOCIALĂ A 
VICTIMELOR TRAFICULUI DE PERSOANE 

 
 

5.1. Cadrul instituţional al serviciilor publice de asistenţă a 
victimelor traficului de persoane 

 
În cursul anului 2009, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, în 

calitate de autoritate de reglementare, a avizat înfiinţarea serviciilor sociale rezidenţiale 
destinate persoanelor cu handicap victime ale traficului de persoane din judeţul Galaţi 
(locuinţă protejată). 

Serviciile de protecţie şi asistenţă sunt oferite victimelor traficului de persoane, fie în 
centre de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de persoane, înfiinţate în baza Legii nr. 
678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane, cu modificările şi 
completările ulterioare, fie în centrele sau adăposturile organizaţiilor neguvernamentale. 
Furnizorii pot organiza şi acorda servicii victimelor traficului de persoane la domiciliul 
acestora, în centre de zi sau în centre rezidenţiale.   

Centrele de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de  persoane au fost 
constituite în baza Legii nr. 678/2001 aflate în subordinea Consiliilor judeţene, care asigură 
asistenţa şi protecţia victimelor traficului de persoane în regim de urgenţă. Durata de 
asistare este de maxim 10 zile, iar în cazul participării victimelor în procesul intentat 
traficanţilor, acestea pot beneficia de asistenţă până la terminarea procesului penal. Aceste 
centre îşi desfăşoară activitatea în judeţele: Arad, Botoşani, Galaţi, Giurgiu, Iaşi, 

Mehedinţi, Satu-Mare, Ilfov, Timiş. 
În prezent, sunt funcţionale, cu destinaţia iniţială, 6 centre specializate pentru 

protectia şi asistenta copiilor repatriati şi victime ale traficului. Aceste servicii sunt 
destinate în exclusivitate copiilor, au o capacitate totală de cazare de 85 de locuri, 
funcţionează în regim rezidenţial de urgenţă şi se află în subordinea Direcţiilor Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din judeţele Arad, Galaţi, Mehedinţi, Satu-Mare, 
Timiş şi Sector 2 Bucureşti34. 

În subordinea DGASPC-urilor judeţene funcţionează Centre de plasament şi centre 

de primire în regim de urgenţă care oferă servicii minorilor abuzaţi, neglijaţi, 
exploataţi sau aflaţi în pericol de orice fel, prin dispunerea unei măsuri de plasament. 
Aceste centre pot adăposti şi oferi asistenţă victimelor minori ale traficului de persoane în 
caz de necesitate (sau în situaţiile când pe aria administrativ teritorială nu există centru 

specializat pentru victimele  minori şi, conform planului inividualizat de protecţie, 
asistenţa trebuie asigurată în această regiune). 

                                                 
34 Sursa: ANPFDC, conform DSP/cs/5800/18.05.2010 
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5.2. Servicii de protecţie şi asistenţă oferite de către D.G.A.S.P.C. 
copiilor victime şi copiilor aflaţi în situaţii de risc de traficare35 

 
Copiii victime au beneficiat, în functie de situaţia lor personală şi familială, fie de 

servicii de asistenţă în familie, fie de măsuri de protecţie în afara familiei, conform legii nr. 
272/2004.  

Astfel: 
 52 de copii au beneficiat de măsura plasamentului în urgenţă (40 de hotărâri 

emise de către DGASPC şi 12 de către instanţă), din care 40 de copii victime ale traficului 
intern şi 12 copii victime ale traficului extern; 

 104 copii au rămas în propria familie sau au fost încredinţaţi direct familiei 
(după repatriere), cu servicii de suport în cadrul familial, acordate în baza evaluării situaţiei 
copiilor şi a elaborării, de către DGASPC, a unui Plan de servicii destinat reabilitării şi 
reintegrării sociale a copiilor. 
 

Tipurile de servicii de care au beneficiat copiii victime au fost următoarele: 
 consiliere psihologică: 124 de copii, din care 69 de copii victime ale traficului 

intern şi 55 de copii - trafic extern), 
 psihoterapie: 23 de copii (13 - trafic intern şi 9 trafic extern), din care 21 de copii 

au fost victime ale exploării sexuale şi 2 copii au fost traficaţi pentru prelevarea 
de organe, 

 alte tipuri de terapii - 4 copii (trafic intern, din care 2 copii victime pentru 
prelevare organe), 

 servicii medicale: 75 de copii (41 - trafic intern şi 26 - trafic extern), din care 73 
de copii victime ale exploatării sexuale (dintr-un total de 74 de cazuri), 

 servicii de integrare/reintegrare şcolară: 53 de copii (29 - trafic intern şi 23 - trafic 
extern); 

 orientare profesională, sprijin pentru găsirea unui loc de muncă şi iniţierea 
pregătirii profesionale: 44 de copii, din care 29 victime trafic intern şi 16 - 
victime trafic extern, 

 consiliere/asistenţă juridică: 151 de copii, din care 92 - trafic intern şi 59 - trafic 
extern; 

 consiliere familială: 104 copii, 
 mediere pe lângă serviciile şi instituţiile abilitate în vederea obţinerii unor 

drepturi pentru copii şi familiile lor. 
 
 
 

                                                 
35 Sursa: ANPFDC. 
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5.3. Servicii de asistenţă oferite victimelor pentru anul 2009 
 

Legea stabileşte responsablităţi unui număr mare de instituţii, în domeniul protecţiei 
şi asistenţei victimelor traficului de persoane. Cu toate acestea, asistenţa psihologică, socială, 
medicală sau cea juridică sunt serviciile cel mai des menţionate de specialişti ca fiind 
deficitare.  

Coordonarea sistemului de servicii specializate este încă deficitară iar furnizorii de 
servicii specializate sunt puţini. Centrele regionale ale ANITP şi-au asumat acest rol din ce în 
ce mai mult, deşi eforturile lor ar fi trebuit să se concentreze asupra coordonării politicilor în 
domeniul traficului. 

Distribuţia cantitativă a victimelor, pe tipuri de servicii oferite de funizori publici sau 
privaţi, acreditaţi în acest sens36, este următoarea : 

 Victime incluse în programe de reintegrare profesională – 84 

 Victime care au absolvit cursuri de calificare/recalificare – 51 

 Victime care au obtinut loc de munca – 97 

 Victime reintegrate socio-familial – 264 

 Victime reintegrate scolar – 35 

 Victime asistate la domiciliu în sistem privat – 85 

 Victime asistate la domiciliu în sistem public – 317 

 Victime asistate în adăposturi private – 27 

 Victime asistate în adăposturi publice – 48 
 
 

5.4. Coordonarea participării victimelor în procesele penale 
 
Colaborarea cu structurile de combatere a păstrat un ritm susţinut în anul 2009, 

structurile de combatere ale DIICOT solicitând în cele mai multe cazuri participarea 
inspectorilor de specialitate ai ANITP la audierea victimelor. Ca urmare a colaborării 
interinstituţionale eficiente un număr mare de victime au fost citate direct la sediile centrelor 
regionale. Procurorii DIICOT şi-au exprimat mulţumirea cu privire la programele de 
protecţie şi susţinere a victimelor (prin coordonarea lor în proces şi asistarea specializată), 
remarcând eficienţa colaborării şi în etapa de judecată a proceselor (prin modul în care 
victimele se prezintă în instanţă - nivelul lor de cunoştinţe cu privire la proceduri şi drepturi). 
De asemenea, pe parcursul coordonării victimelor în procesul penal inspectorii de 
specialitate au beneficiat de sprijinul I.J.J. şi a structurilor de poliţie, în scopul asigurării 
protecţiei victimelor la sediul instanţelor.  

Deşi procurorii DIICOT nu au atribuţii directe în domeniul asigurării mijloacelor 
logistice în vederea deplasării victimei către instanţe, aceştia se implică de multe ori în 
asigurarea transportării victimelor către sediul instanţei sau al parchetului. 

                                                 
36 Numărul victimelor asistate prin orice formă face referire la  victimele identificate pe perioada de referinţă 
a raportării (anul 2009) dar şi la victimele identificate anterior care beneficiază în continuare de anumite 
servicii sau care în această perioadă au dorit integrarea în anumite programe de asistenţă comunitară, 
conform datelor ANITP deţinute la nivel teritorial. 
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Din totalul celor 780 de victime identificate în anul 2009, un număr de 537 au ales să 

se constituie parte vătămată în procesul penal, 158 şi-au ales calitatea de martor în cadrul 
procesului penal, 7 victime au refuzat să se implice în procesul penal, iar pentru 78 calitatea 
procesuală nu a fost stabilită. 

Distribuţia cantitativă a victimelor sprijinite de  către lucrătorii centrelor Regionale 
ANITP în cadrul programului de coordonare a victimelor martori şi pentru asigurarea şi 
informarea cu privire la drepturile victimelor: 

 Victime/martori pt. care au fost asig. mijloace logistice pt. deplasare instanta – 289 
 Victime/martori care au participat la desfăsurarea procesului penal – 664 
 Victime care au renuntat la cooperare inainte de terminarea procesului penal – 12 
 Victime/martori care au primit informatii referitoare la procesul penal – 865 
 Victime care au primit informatii cu privire la serviciile din comunitate – 629 
 Victime ce au solicitat compensatii financiare – 116 
 Victime ce au primit compensatie financiara – 1 
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Capitolul 6 

ACTIVITATEA ORGANIZAŢIILOR NEGUVERNAMENTALE 
ÎN DOMENIUL PREVENIRII TRAFICULUI DE PERSOANE 
ŞI AL ASISTENŢEI VICTIMELOR 

 
 

Rolul organizaţiilor societăţii civile în participarea la implementarea politicilor de 
prevenire a traficului de persoane şi asistenţa victimelor a fost, încă înainte de înfiinţarea 
ANITP, unul de avangardă. Mobilizând resurse umane şi financiare importante, prin 
mecanisme manageriale şi instrumente de finanţare din interiorul şi din afara ţării, o serie 
de organizaţii neguvernamentale au creat servicii specializate pentru asistenţa victimelor 
traficului de persoane, au iniţiat şi implementat programe de prevenire a victimizării, 
adresate unui număr important de potenţiale victime ale traficului de persoane pentru 
exploatare prin muncă, pentru oferirea de servicii sexuale sau pentru alte forme de 
exploatare. 

Mecanismele de cooperare dintre organizaţiile neguvernamentale şi instituţiile 
publice investite de lege cu responsabilităţi în domeniul traficului de persoane (prevenire, 
combatere şi asistenţa victimelor) s-au dezvoltat şi şi-au produs efectele favorabile de-a 
lungul anilor, cu deosebire în ultimii ani, odată cu înfiinţarea ANITP, ca autoritate centrală 
în domeniul prevenirii victimizării şi coordonării serviciilor de asistenţă oferite victimelor. 
Timp de doi ani, mai multe organizaţii au obţinut resurse financiare - prin intermediul 
Programelor de Interes Naţional gestionate de către ANITP, cu fonduri publice, reuşind să 
acopere parte din cheltuielile previzionate pentru asistenţa victimelor. 

În anul 2009 eforturile ANITP şi ale organizaţiilor societăţii civile de a cultiva 
bunele practici parteneriale au avut efecte favorabile continuării funcţionării programelor 
de asistenţă a victimelor traficului de persoane, precum şi a proiectelor/programelor din 
aria prevenirii victimizării. În acelaşi timp, limitele introduse de puţinătatea resurselor 
financiare au provocat dificultăţi în perenizarea programelor de prevenire şi asistenţă a 
victimelor dezvoltate de către unele dintre organizaţii. 

Din informaţiile oferite de către unele organizaţii neguvernamentale, activităţile 
acestora pot fi sumarizate după cum urmează: 
 

Fundaţia CONEXIUNI  
 
Fundaţia a oferit victimelor traficului de persoane, în anul 2009, servicii gratuite de 

asistenţă în vederea reintegrării sociale, după cum urmează: consiliere psiho-socială şi 
juridică, asistenţă medicală, acompaniament pe durata reintegrării, suport material, 
îndrumare spre un  adăpost extern organizaţiei. Astfel, au fost asistaţi 3 beneficiari şi s-a 
continuat asistenţa pentru alte 5 victime ale traficului de persoane. 

Fundaţia a iniţiat şi implementat campanii de prevenire şi informare desfăşurate în 
liceele judeţului Hunedoara. Numărul beneficiarilor a fost de 500 de persoane.  
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Începând cu anul 2009, fundatia Conexiuni a devenit partener, alături de organizaţii 
din ţările baltice, Polonia şi România, în proiectul COPSAT - proiectul este implementat 
de către Poliţia oraşului Stockholm, în cooperare cu organizaţii de poliţie, autorităţi sociale 
şi organizaţii neguvernamentale din Suedia, Polonia, România şi Estonia. 
 

Fundaţia RAŢIU PENTRU DEMOCRAŢIE 
 
Proiecte implementate în domeniul traficului de persoane în anul 2009 

1. Program de mobilizare a comunităţii în prevenirea şi combaterea traficului de 
persoane, numit “Nu e de vânzare - alege pentru binele tău”. Programul a urmărit 
creşterea nivelului de conştientizare şi informare a publicului, reprezentând o legătură între 
comunitate, societatea civilă şi instituţiile publice. Programul a fost partener al campaniei 
iniţiată de PATRIR Cluj-Napoca datorită implicaţiilor violenţei domestice considerată 
drept factor de risc în victimizarea prin traficul de persoane. 

Obiectivele programului au fost:  
- iniţierea a 25 de asistenţi sociali, psihologi şi consilieri şcolari din regiunea de 

NV a României, în domeniul prevenirii traficului de persoane şi al asistării 
victimelor, 

- implementarea unor campanii de conştientizare şi informare în rândul 
comunităţilor deservite de partenerii programului, 

- mobilizarea membrilor comunităţii regionale pentru marcarea Zilei Europene de 
Luptă împotriva Traficului de Persoane, în semn de solidaritate cu victimele 
traficului de persoane. 

 
 2. „Traficul de persoane - realitate a secolului XXI” (februarie - iunie 2009) a 
fost un proiect regional cu durata de 7 luni în care au fost implicate şi alte organizaţii 
neguvernamentale şi instituţii publice din judeţele Cluj, Bistriţă, Sălaj şi Maramureş. 
Principalele activităţi ale proiectului au fost: 

-Seminar de instruire a psihologilor şi asistenţilor sociali în subdomeniile: 
 Traficul de persoane în România: statistici şi legislaţie. 
 Problemele întâmpinate cu privire la prevenire şi intervenţie din punct de 

vedere psihologic în cazul victimelor traficului de persoane. 
 Contextul social favorizant traficului de persoane. 
 Modele de bună practică în prevenirea traficului de persoane. 
 Campanii de prevenire şi efecte multiplicatoare 

-Seminar pentru diseminare şi evaluare. 
La sfârşitul proiectului a fost organizat un seminar dedicat diseminării rezultatelor 

obţinute şi problemelor întâmpinate în acţiunile de prevenire şi combatere a traficului de 
persoane. Seminarul a cuprins şi ateliere de lucru pentru diseminarea de informaţii privind 
asistarea victimelor şi combaterea fenomenului traficului de persoane. 

Proiectul a fost sponsorizat de Fundaţia Familiei Raţiu, având ca parteneri ONG şi 
instituţii publice şi a avut un buget de  5,981 RON 
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 3. „Am fost înşelată, dar a greşi e omeneşte” (6 iulie - 30 august 2009). Acesta a 
fost un proiect-pilot desfăşurat la nivel local, cu scopul de a creşte gradul de conştientizare 
a comunităţii locale cu privire la amploarea şi efectele traficului de persoane. 

Activităţile proiectului au fost: 
 Organizarea unei campanii media: 3 posturi locale de radio şi televiziune au 

difuzat spoturi cu informaţii legate de proiect, articole de presă care îi invitau pe cetăţeni să 
se implice în proiect, 

 Organizarea unei campanii stradale: 1.000 de materiale informative au fost 
distribuite pe parcursul a 4 săptămâni în municipiul Turda. 2.000 de oameni au avut acces 
la informaţii, 

 Spune-ţi povestea: 50 de cutii pentru mesaje, confecţionte de voluntari, au 
fost amplasate în municipiul Turda, 

 Amplasarea a 4 banner-e de mărime 2x3m, create de voluntarii Centrului de 
Voluntariat Ion Raţiu, în diverse locaţii, pentru încurajarea cetăţenilor la 
atitudinea  împotriva traficului de personae, 

 Proiecţii de film: cu sprijinul ANITP au fost proiectate 2 filme pe tema 
traficului de persoane. 

Proiectul a fost sponsorizat de Gender and Development, Fundaţia Familiei Raţiu şi 
a avut un buget de 2,181 RON. 
 
 4.  „Ziua Europeană de Luptă împotriva Traficului de Persoane” 

Proiectul a vizat desfăşurarea de acţiuni şi activităţi în semn de solidaritate cu 
victimele traficului de persoane. 

Activităţile proiectului au fost: 
 Campanie de informare a femeilor din mediul rural - Dezmir, Cluj. 
 Concurs de desen “Şi eu lupt împotriva sclaviei moderne”- Cluj . 
 Campanie de informare a elevilor din şcolile şi liceele din Cluj. 
 Distribuirea de materiale informative în centre de plasament din judeţul 

Cluj. 
 Distribuirea de materiale informative în campusurile universitare din 

municipiul Cluj-Napoca. 
 Distribuirea de materiale informative în internatele liceelor din Turda 
 Proiecţie de film - ‘Human trafficking’- la Casa de Cultură “Ionel Floaşiu” 

Câmpia Turzii şi în campusul universitar Hasdeu din Cluj-Napoca 
 Campanie stradală la nivel judeţean. 

Acoperirea media a constat în: 25 de articole online, 5 articole în ziarele locale, 
apariţii TV şi radio la nivel local şi naţional, anunţuri difuzate la posturile radio locale şi 
naţionale de 3 ori pe zi, timp de o săptămână. Mijloacele de mediatizare online folosite 
pentru a promova evenimentele: bloguri, site-uri web, site-ul de socializare Facebook. 

- Proiectul a fost sponsorizat de Fundaţia Familiei Raţiu şi a avut un buget de 1.868 
RON. 
Parteneri în implementarea proiectului au fost: Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj; 

Inspectoratul Judeţean de Poliţie Cluj- Biroul de Analiză şi Prevenire a Infracţiunilor; 
Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane - Centrul Regional Cluj-Napoca; 
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Consiliul Local Cluj-Napoca - Direcţia de Asistenţă Socială; Consiliul Judeţean Cluj - 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului; Primăria Turda - Serviciul 
Public de Asistenţă Socială; Fundaţia World Vision Cluj-Napoca; Soroptimist 
Internaţional, Clubul Soroptimist Internaţional Cluj-Napoca; PATRIR; Societatea pentru 
Educaţie şi Contracepţie Sexuală Cluj; Asociaţia pentru Sprijinirea Dezvoltării Rurale 
Dezmir; Asociaţia Atelier 7 - Turda; Liga Tinerilor Creştin-Ortodoxi Câmpia Turzii. 
 
 5. „16 Zile de Activism împotriva Violenţei asupra Femeilor” (25 noiembrie - 
10 decembrie 2009): 

În urmă cu 10 ani, Women’s Global Leadership Institute a iniţiat campania 16 Zile 
de Activism pentru Eliminarea Violenţei asupra Femeilor, în parteneriat cu peste 1000 de 
organizaţii din 130 de ţări. Centrul Raţiu pentru Democraţie a participat la campanie ca 
partener activ, prin programul “Nu e de Vânzare - Alege pentru Binele Tău” şi prin 
proiectul “Fă-ţi vocea auzită!”.  

Campania a furnizat informaţii cu privire la violenţa asupra femeilor şi a condus 
activităţi de creştere a gradului de conştientizare în Cluj-Napoca privind violenţa culturală 
şi structurală asupra femeilor. Pe parcursul campaniei au fost puse bazele grupului de lucru 
local pentru iniţierea modificărilor în legislaţia referitoare la violenţa domestică. 

Campania a constat în următoarele activităţi: expoziţia martorelor tăcute, prezentări 
în şcolile din Cluj-Napoca, cafenele de idei, producţia teatrală “Coroana. Exerciţiu de 
Putere”, expoziţie de artă, proiecţii de film, un seminar, prezentări pentru tinerii 
instituţionalizaţi din comunitatea romă Pata-Rât, sesiuni de consiliere juridică şi de 
asemenea a fost organizată o seară de veghe pentru victimele violenţei domestice 

Rezultate activităţilor întreprinse în anul  2009 
- Crearea unei reţele de profesionişti implicaţi în prevenirea şi combaterea traficului 

de persoane la nivel regional. 
- Creşterea nivelului de conştientizare cu privire la amploarea traficului de persoane şi 

la vulnerabilitatea tinerilor de a deveni victime, 
- Identificarea de opţiuni şi oportunităţi de intervenţie în cadrul comunităţilor expuse 

riscului în ceea ce priveşte traficul de persoane, la nivelul municipiului Cluj-Napoca. 
- Formarea unei echipe de lucru complexe la nivelul judeţului Cluj, 
- Creşterea vizibilităţii activităţilor programului anti-trafic, 
- Identificarea unui număr mare de resurse locale şi folosirea lor în lupta împotriva 

traficului de persoane. 
Servicii oferite victimelor traficului de persoane. 

 în martie 2009, acoperirea costurilor de repatriere din Cipru pentru trei 
femei, victime ale traficului de persoane. Repatrierea a fost planificată la solicitarea 
ANITP - CR Cluj Napoca, fiind contractate serviciile şi acoperite costurile de repatriere. 

 în iunie 2009 o tânără de 14 ani a fost victima unei tentative de trafic de 
persoane. Fundaţia a sesizat BCCO Cluj şi a asistat-o pe adolescentă şi pe mama acesteia 
în vederea protejării lor împotriva potenţialilor traficanţi, 

 în iulie 2009, Fundaţia a oferit unei mame o opţiune pentru fiica sa, în 
vârsta de 23 ani, pentru evadarea din situaţia de exploatare. 
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Cooperarea inter-organizaţională şi inter-instituţională în domeniul prevenirii şi 
combaterii traficului de persoane 

 Participarea activă în cadrul întâlnirilor inter-instituţionale organizate de 
ANITP, 

 Stabilirea de parteneriate şi colaborări cu instituţii publice şi ONG interesate 
de tema prevenirii şi combaterii traficului de persoane la nivel local, 
naţional, internaţional. 

 Realizarea a 16 vizite de studiu în cadrul organizaţiilor şi instituţiilor care 
oferă servicii de asistenţă victimelor traficului de persoane la nivel naţional. 

 

Asociaţia ALTERNATIVE SOCIALE  
 
Asociaţia a derulat, în anul 2009, în parteneriat cu Misiunea Organizaţiei 

Internaţionale pentru Migraţie în România (aplicant principal), programul Consolidarea 
asistenţei pentru victime ale traficului în România, finanţat de către Guvernul 
Confederaţiei Elveţiene, prin Biroul Federal Elveţian pentru Migraţie. 

Aplicantul principal a fost Misiunea în România a Organizaţiei Internaţionale 
pentru Migraţie (OIM), iar perioada de implementare a programului a fost 1 ianuarie 2009 
- 31 mai 2010. Aria de acoperire: nivel naţional. Parteneri în implementarea programului 
au fost: ANITP, Asociaţia Alternative Sociale, Asociaţia pentru Dezvoltarea Practicilor 
Alternative de Reintegrare şi Educaţie (ADPARE), Serviciul APEL - Centrul de Resurse 
pentru Dezvoltare Socială şi Economică, Asociaţia Tinerilor şi Studenţilor Rromi 
ROMANITIN. 

Scopul programului a constat în oferirea de asistenţă directă victimelor traficului de 
persoane, precum şi în consolidarea instituţiilor locale pentru oferirea de servicii 
victimelor. 

Activităţile desfăşurate de Asociaţia Alternative Sociale în interiorul programului 
au fost:  

 16 victime ale traficului de persoane (referite de către Centrele Regionale 
Iaşi şi Suceava ale ANITP, organele de urmărire penală şi instanţele de 
judecată implicate în cazurile de trafic de persoane) au beneficiat de servicii 
constând în: asistenţă medicală, consiliere psihologică, asistenţă 
educaţională, consiliere juridică şi sprijin material, 

workshop-uri: un atelier de lucru a fost dezvoltat la Iaşi. Atelierul a fost adresat 
reprezentanţilor ANITP şi a abordat cele două teme principale: (a) cooperarea şi crearea de 
reţele şi (b) creşterea capacităţii instituţionale. 

În anul 2009, specialiştii Asociaţiei Alternative Sociale au întocmit Rapoarte de 
evaluare psihologică pentru un număr de 6 victime ale traficului de persoane. 
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Organizaţia SALVAŢI COPIII 
 

În anul 2009, organizaţia a implementat, în domeniul traficului de persoane, 
proiecte ce au urmărit: furnizarea de servicii copiilor din comunităţi vulnerabile la trafic, 
încurajarea participării copiilor la schimbarea politicilor şi strategiilor din domeniu, 
întărirea cooperării interinstituţionale la nivel naţional şi local, cercetare, promovarea 
responsabilităţii sociale, pregătirea profesioniştilor cu atribuţii în furnizarea de servicii 
pentru grupurile vulnerabile. Aceste activităţi au fost dezvoltate în cadrul următoarelor 
proiecte:  

 Child Trafficking Response Program (CTRP), Faza a III-a 
 AGIRE -  Acting for stronger private-public partnerships in the field of 

identification and support of child victims and at risk of trafficking in 
Europe. 

Rezultatele obţinute conform direcţiilor de acţiune urmărite în cadrul proiectelor 

1. Stabilirea unor mecanisme de participare a copiilor şi familiilor în dezvoltarea  
strategiilor şi politicilor de protecţie a drepturilor copiilor, la nivel local. 

Reprezentanţi ai consiliilor locale, primării, prefecturi, ONG, doctori şi inspectori 
şcolari din Iaşi şi Suceava au participat la workshop-uri ce au avut ca obiectiv găsirea unor 
modalităţi de implicare a copiilor în campanii de conştientizare, cu scopul de a creşte 
nivelul de informare al comunităţii cu privire la protecţia drepturilor copilului. În urma 
participării la aceste grupuri de lucru a fost schiţată o strategie de lucru ce subliniază 
oportunităţile unei abordări integrate în dezvoltarea de politici de protecţie a drepturilor 
copilului la nivel local.  

2. Dezvoltarea de modele şi strategii de intervenţie în promovarea drepturilor copilului şi 
diseminarea acestora către agenţiile partenere şi alţi reprezentanţi relevanţi ai instituţiilor 
cu atribuţii în domeniu. 

Salvaţi Copiii România a identificat, ca model nou de intervenţie şi bună practică  
în promovarea drepturilor copilului şi oferirea de suport copiilor aflaţi în situaţii dificile, 
Unitatea Mobilă. Creat iniţial ca un instrument educaţional alternativ, Unitatea Mobilă 
intervine la nivel local, în comunităţi vulnerabile, în care accesul familiilor şi copiilor la 
servicii sociale este foarte scăzut. Unitatea Mobilă este în mod activ implicată în 
identificarea şi referirea copiilor în risc către servicii specializate şi în furnizarea de suport 
direct copiilor. Acest model de intervenţie este promovat în cadrul seminariilor, întâlnirilor 
şi conferinţelor care au ca obiectiv de lucru protecţia drepturilor copilului şi dezvoltarea 
măsurilor de prevenire a traficului de copii şi migraţiei. 

3. Pregătirea profesioniştilor din locaţiile ţintă pentru a interveni adecvat în cazuri în care 
copiii sunt victime ale abuzului sau în risc de trafic. 

Filialele Salvaţi Copiii din Iaşi şi Suceava au organizat cursuri de formare pentru 
73 profesionişti care sunt în contact direct cu copii aflaţi în situaţii de risc şi copii victime 
ale traficului (psihologi, asistenţi sociali, doctori, asistenţi medicali). Cursurile au urmărit 
îmbunătăţirea abilităţilor şi cunoştinţelor acestor specialişti cu privire la furnizarea de 
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servicii sociale pentru copii aflaţi în situaţii de risc şi copii victime ale traficului.  

4. Evaluarea nivelului de cunoştinţe pentru prevenirea abuzului şi exploatării în rândul 
copiilor din grupul ţintă. Înţelegerea percepţiei copiilor asupra serviciilor oferite în cadrul 
proiectului. 

În Iaşi au avut loc consultaţii directe cu 15 copii (copii aflaţi în situaţii de risc de 
traficare), pentru a testa nivelul de cunoştinţe şi informaţii asupra modului în care se pot 
proteja împotriva abuzului şi traficului. 

În Suceava au avut loc consultaţii directe cu 26 de copii (copii aflaţi în situaţii de 
risc de traficare), pentru a înţelege percepţia copiilor asupra serviciilor furnizate prin 
intermediul proiectului şi pentru a evalua cunoştinţele lor despre trafic. Rezultatul evaluării 
a indicat faptul că majoritatea copiilor cunosc principalele caracteristici ale fenomenului, 
fetele fiind mai informate decât băieţii în această privinţă. Ca surse principale de 
informare, copiii consultaţi au indicat: televizorul, şcoala şi profesioniştii Salvaţi Copiii 
România. 

5. Pregătirea copiilor (ca educatori) pentru a se implica activ în oferirea de sprijin 
copiilor aflaţi în situaţie de risc. 

În perioada primului an de implementare al CTRP-III, 71 de copii au fost formaţi 
pentru a desfăşura activităţi educative în comunităţile din care fac parte. Cu ocazia Zilei 
Internaţionale Antitrafic, 20 de copii educatori au organizat un marş public şi au împărţit 
chestionare prin care a fost testată percepţia publicului cu privire la trafic şi migraţia 
ilegală.   

În Iaşi, prin intermediul Unităţii Mobile, 21 de copii s-au implicat în acţiuni de 
identificare a copiilor aflaţi în situaţie de risc. Acţiunile preferate de copiii educatori au 
vizat sfera comunicării şi creşterii conştientizării cu privire la fenomenul traficului de 
copii. Astfel, în această perioadă, copiii educatori s-au implicat în 17 evenimente de 
informare, acestea având ca beneficiari un număr de 360 de copii. 

6. Lobby 

În 2009, Salvaţi Copiii România a participat la numeroase evenimente la nivel 
naţional şi internaţional pentru a susţine implementarea standardelor în domeniul protecţiei 
drepturilor copilului şi a lupta împotriva tuturor formelor de violenţă asupra copilului.  

Ca parte a Coaliţiei Internaţionale pentru stoparea prostituţiei, pornografiei infantile 
şi traficului de copii în scopul exploatării sexuale (ECPAT), Salvaţi Copiii România a 
susţinut şi furnizat recomandări pentru elaborarea unui document-sinteză de evaluare a 
progresului naţional în ceea ce priveşte protecţia copiilor împotriva traficului. 

Ca parte a echipei interinstituţionale responsabile cu monitorizarea şi evaluarea 
implementării Planului Naţional Împotriva Traficului de Persoane şi a Planului de Acţiune 
pentru Protecţia Drepturilor Copilului 2008-2013, reprezentanţii Salvaţi Copiii România au 
participat la întâlniri organizate de către Ministerul Administraţiei şi Internelor şi 
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. Întâlnirile de lucru au urmărit evaluarea 
eficienţei implementării celor două documente programatice în cadrul cărora au fost 
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incluse numeroase sugestii şi recomandări pentru dezvoltarea unor abordări integrate şi 
intervenţii eficiente cu scopul de a evita revictimizarea copiilor victime ale traficului.  

Salvaţi Copiii România a fost implicată în activităţile desfăşurate de GIL37 şi a luat 
parte la sesiunile consultative organizate de către ANITP ce au urmărit recenzia 
furnizorilor de servicii sociale şi îmbunătăţirea mecanismului naţional de identificare şi 
referire a victimelor traficului de persoane. 

Salvaţi Copiii România şi-a exprimat punctul de vedere în privinţa cooperării la 
nivel naţional a ONG active în domeniul traficului de persoane, în cadrul Programului 
Matra de pre-aderare, proiect implementat de Inspectoratul General al Poliţiei Române-
Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane. 

7. Informare şi prevenire  

Materiale informative referitoare la traficul de persoane şi migraţia ilegală au fost 
distribuite prin intermediul Unităţii Mobile. Astfel, în comunităţile vulnerabile, 600 flyere, 
250 broşuri şi 110 cărţi au fost distribuite către 377 copii şi 191 adulţi.  

Pentru a creşte protecţia copiilor la trafic şi a preveni abuzul împotriva copiilor, 
echipele Salvaţi Copiii România au desfăşurat activităţi de informare dedicate părinţilor şi 
copiilor din comunităţile vulnerabile. În Iaşi au fost organizate 4 sesiuni de informare cu 
privire la efectele migraţiei ilegale, la care au participat 47 femei (între 37 şi 47 ani) şi 11 
bărbaţi (între 40 şi 51 ani). În Suceava, 40 părinţi au fost pregătiţi în cadrul unei sesiuni de 
informare pe tema respectării drepturilor copilului. 

Programele de informare derulate la nivelul municipiului Bucureşti au inclus un 
număr de 309 elevi şi cadre didactice şi au urmărit furnizarea de informaţii cu privire la: 
riscurile asociate traficului de persoane; metode de întărire a capacităţii de autoprotecţie la 
ameninţările acestui fenomen; metode de reducere a vulnerabilităţii grupurilor de risc. 

Cu ocazia Zilei Europene de luptă împotriva traficului au fost desfăşurate activităţi 
de informare cu privire la  trafic şi migraţie ilegală, în 10 şcoli din judeţul Iaşi. Au 
participat 1193 copii, 249 părinţi şi 79 profesori. În Suceava, 20 de copii-educatori au 
organizat un marş anti-trafic adresat publicului larg şi au împărţit chestionare de evaluare 
unui număr de 131 persoane. 

În concluzie, în perioada 01.01.2009 - 31.12.2009, Organizaţia Salvaţi Copiii a 
desfăşurat următoarele activităţi: 
 Programe de prevenire a traficului de persoane, la care au participat elevi şi cadre 

didactice. Aceste programe au inclus informarea cu privire la: 
- riscurile asociate traficului de persoane; 
- metode de întărire a capacităţii de autoprotecţie la ameninţările acestui 

fenomen; 
- metode de reducere a vulnerabilităţii grupurilor de risc.  

În cadrul proiectelor Child Trafficking Response Program şi AGIRE: 

                                                 
37 Grupul interministerial de lucru pentru coordonarea şi evaluarea activităţii de prevenire şi combatere a 
traficului de persoane. 
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 Prevenire: 42 copii aflaţi în situaţii de risc, din zone rurale din judeţele Iaşi şi 
Suceava, ai căror părinţi lucrează în străinătate au fost pregătiţi pentru a-şi evalua nevoile 
şi a conştientiza riscul de a deveni victime ale traficului sau migraţiei ilegale şi pentru a 
deveni peer educators (copii educatori). Aceşti copii au informat la rândul lor alţi 391 
copii. 
 Servicii de asistenţă psihosocială - în judeţele Iaşi şi Suceava: 2 victime ale 

traficului (evaluare psihosocială şi asistenţă socială - asigurare transport, alimente şi 
produse sanitare); 26 de copii aflaţi în risc - 12 băieţi şi 14 fete, cu vârste cuprinse între 7 şi 
16 ani. O întâlnire cu ajutorul Unităţii Mobile pentru 19 copii (11 fete şi 8 băieţi, cu vârste 
între 10 şi 12 ani). 
 Cursuri neacreditate de formare profesională 

Cursuri de formare pentru 73 profesionişti care sunt în contact direct cu copii aflaţi în 
situaţii de risc şi copii victime ale traficului (psihologi, asistenţi sociali, doctori, asistenţi 
medicali) - implementate de către filialele Salvaţi Copiii Iaşi şi Suceava.  
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Capitolul 7 

COOPERAREA INTERINSTITUŢIONALĂ în domeniul 
prevenirii traficului de persoane şi al asistenţei acordate 
victimelor acestuia 

  
  Cooperarea interinstituţională reprezintă pilonul de bază pentru desfăşurarea 

unitară, coordonarea şi evaluarea activităţilor de prevenire şi combatere a fenomenului 
traficului de persoane. În acest sens, autorităţile publice cooperează în permanenţă cu 
organizaţiile neguvernamentale române şi străine, precum şi cu organizaţiile 
interguvernamentale, pentru desfăşurarea de activităţi specifice prevenirii traficului de 
persoane, în special pentru conştientizarea opiniei publice asupra fenomenului traficului de 
persoane şi consecinţelor acestuia. 

 Demersurile orientate către controlul fenomenului, către cunoaşterea naturii şi 
complexităţii sale în vederea reducerea numărului de victime,  au avut, şi în anul 2009, un 
loc important pe agenda guvernelor, instituţiilor publice şi organizaţiilor societăţii civile. 

Numărul mare de instituţii implicate în prevenirea şi combaterea traficului de 
persoane se explică prin amploarea şi diversitatea fenomenului, atât la nivel naţional, cât şi 
internaţional. Fiecărei instituţii, prin lege, i-au fost atribuite sarcini în prevenirea şi 
combaterea traficului de persoane, sarcini care au fost realizate separat sau prin cooperare 
între ele. 

 Necesitatea concentrării eforturilor pe linia prevenirii criminalităţii este o problemă 
ce vizează întreaga societate, activitate ce trebuie desfăşurată în mod sistematic şi 
coordonat, cu folosirea tuturor resursele sociale, mai ales în cazul traficului de persoane.  

În acest sens, în anul 2009, între instituţiile, autorităţile statului şi organizaţiile 
neguvernamentale a existat o cooperare activă în direcţia prevenirii şi combaterii acestui 
fenomen, indiferent de forma acestuia.  

Cooperarea interinstituţională s-a menţinut, atât pe plan intern, cât şi pe plan 
internaţional, prin participarea personalului A.N.I.T.P. de la nivel central şi teritorial, la o 
serie de conferinţe, vizite de lucru, seminarii/sesiuni de perfecţionare a activităţii sau 
îmbunătăţire a cunoştinţelor, în domeniul prevenirii fenomenului traficului de persoane, 
precum şi prin cooperarea naţională şi internaţională cu organizaţii neguvernamentale, 
organizaţii internaţionale şi alte instituţii, în cadrul proiectelor şi programelor menite a 
îmbunătăţi cunoştinţele şi aptitudinile lucrătorilor, a sprijini schimbul de experienţe şi bune 
practici, a eficientiza proceduriile de lucru cu victimele traficului în funcţie de 
caracteristicile acestora sau  pentru armonizarea cu specificul fenomenului a serviciilor 
acordate victimelor traficului de persoane. 

În contextul cooperării interinstituţionale au fost derulate activităţi de instruire a 
specialiştilor, prezentate detaliat la subcapitolul 2.2. „Formarea profesională a 
specialiştilor” şi au fost derulate proiecte şi programe în domeniu prezentate detaliat la 
subcapitolul 8.1. „Proiecte în domeniul traficului de persoane”. 
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 Astfel, între Autoritatea de Sănătate Publică, Oficiului Român pentru Imigrări, 
Inspectoratelor Şcolare Judeţene, Direcţia Generală de Combatere a Criminalităţii 
Organizate, Autoritatea Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Direcţia Generală de 
Asistenţă şi Protecţia Copilului, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate 
Organizată şi Terorism s-a realizat o colaborare strânsă prin implementarea proiectului 
“Creşterea implicării autorităţilor locale în lupta împotriva traficului de persoane”, 
aprobat în cadrul exerciţiului de finanţare MATRA PRE-ACCESSION PROGRAMME 
2007, ANITP având calitatea de beneficiar în vederea îmbunătăţirii cooperării locale, 
regionale şi naţionale între actorii implicaţi în activităţile de prevenire a traficului de 
persoane şi asistenţă a victimelor acestuia. 

 
La nivelul anului 2009 au fost iniţiate şi semnate două protocoale de colaborare, 
respectiv:   

 protocol de colaborare cu Asociaţia Caritas Bucureşti privind prevenirea traficului 
de fiinţe umane; 

 declaraţie de parteneriat cu Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (O.I.M.), 
IGPR – ANITP, devenind partener cu drepturi depline în cadrul proiectul 

„Consolidarea Asistenţei pentru Victime ale Traficului în România”. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
În primul semestru al anului 2009 au fost organizate două şedinţe ale Grupului 

Interminsterial de Lucru, ocazie cu care a fost prezentat chestionarul care a stat la baza 
elaborării Raportului privind situaţia traficului de persoane în 2008 al Departamentului de 
Stat, subliniindu-se necesitatea elaborării unor răspunsuri cuprinzătoare, precum şi 
importanţa transmiterii lor în termenul solicitat de Ambasada S.U.A la Bucureşti. 

 
 

Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi (ANES)38 

                                                 
38 ANES este  un organ specializat al administraţiei publice centrale din România, aflat în subordinea 
Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, al cărui obiectiv principal constă în  promovarea 
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  39ANES a elaborat  Strategia Naţională pentru Egalitatea de Şanse  între Femei şi 
Bărbaţi 2006-2009 şi Planul General de Acţiuni pentru implementarea strategiei naţionale. 
Planul a stabilit ca acţiune pentru obiectivul referitor la susţinerea măsurilor de prevenire şi 
combatere a traficului de femei necesitatea consolidării cooperării cu instituţiile şi 
organizaţiile care au activitate în domeniu (Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul 
Educaţiei şi ANITP). 
  Din punctul de vedere al stabilirii unor obiective legate de traficul de persoane, cea 
mai importantă este  aria de intervenţie în viaţa socială. Aceasta stabileşte ca obiectiv 
susţinerea măsurilor de prevenire şi combatere a traficului de femei. Conform acestui 
obiectiv, lupta împotriva traficului de femei în scopul exploatării sexuale trebuie direcţionată 
către: măsuri de prevenire a traficului de femei, asistenţă şi protecţie a victimelor şi 
anihilarea reţelelor de traficanţi, avându-se în vedere că femeile reprezintă victimele 
exploatate sexual ale căror traume fizice şi psihice sunt profunde şi mult mai grave. 
  În cadrul domeniului de acţiune „Prevenirea traficului de persoane” şi în vederea 
promovării egalităţii de gen şi combaterii discriminării, în conformitate cu Strategia 
Naţională împotriva Traficului de Persoane şi PNA pentru implementare, ANES a derulat în 
cursul anului 2009 o serie de activităţi de informare şi educare, campanii de informare 
adresate publicului larg, axate pe promovarea principiului egalităţii de şanse între femei şi 
bărbaţi şi a drepturilor ce decurg din acest principiu. În cadrul acestor acţiuni desfăşurate de 
reprezentanţii ANES în teritoriu au fost diseminate numeroase pliante informative cu privire 
la fenomenul traficului de persoane (adresate în special potenţialelor victime). 
  În baza protocolului de colaborare dintre ANES şi Agenţia Naţională pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă, pe tot parcursul anului 2009 au fost organizate mai multe acţiuni 
comune de facilitare a inserţiei pe piaţa muncii a forţei de muncă feminine. În acest context, 
în cadrul burselor generale a locurilor de muncă, a burselor de muncă pentru elevi şi studenţi, 
cât şi a burselor de muncă pentru romi, reprezentanţii ANES în teritoriu au oferit materiale 
informative care au inclus şi pliante referitoare la fenomenul traficului de persoane. Toate 
aceste materiale au fost diseminate şi în cadrul campaniilor şi activităţilor desfăşurate de 
ANES, atât la nivel central, cât şi la nivel local. 
   
 
 
 Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale - Inspecţia Muncii40 
 
  În conformitate cu atribuţiile stabilite prin legea de înfiinţare şi organizare a 
Inspecţiei Muncii, în domeniul relaţiilor de muncă, această instituţie are atribuţii de control 
asupra unor firme, denumite agenţii de ocupare a forţei de muncă, prin intermediul cărora 
cetăţenii români solicită locuri de muncă în străinătate. Prin actele normative emise în acest 
sens, cadrul legislativ românesc asigură protecţia cetăţenilor români care prestează activităţi 

                                                                                                                                                    
principiului egalităţii de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi şi asigurarea integrării active a perspectivei 
de gen în toate politicile şi programele naţionale. 
39 Sursa: ANES. 

40 Sursa: Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale - Inspecţia Muncii. 
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legale în străinătate. Agenţiile de ocupare a forţei de muncă desfăşoară activităţi de mediere a 
angajării cetăţenilor români cu domiciliul în România care solicită să lucreze pe baza 
ofertelor de locuri de muncă transmise din străinătate de persoane juridice, fizice sau 
organizaţii patronale. 
  Ca urmare a modificării şi completării cadrului legislativ privind încadrarea 
cetăţenilor români în străinătate, activitatea inspectorilor de muncă a urmărit în primul rând, 
ca partenerii sociali implicaţi în raporturile de muncă să-şi însuşească dispoziţiile actelor 
normative. Acest lucru este foarte important ţinând seama de faptul că activitatea desfăşurată 
are o anumită caracteristică si anume angajarea în străinătate, în ţări cu legislaţie diferită în 
domeniul relaţiilor de muncă, al securităţii şi sănătăţii în muncă, în domeniul fiscal, în ţări cu 
cultură diferită, cu climă diferită şi nu în ultimul rând în ţări în care, datorită necunoaşterii 
limbii, a condiţiei sociale, persoanele (fără pregătire) pot fi cu uşurinţă victime ale traficului 
de persoane în scopul exploatării prin muncă sau exploatării sexuale. Una dintre metodele de 
recrutare a persoanelor în scopul traficării prin muncă poate fi şi prin intermediul unor 
agenţii de ocupare a forţei de muncă, care prin anunţurile din presă oferă locuri de muncă 
false în străinătate, în profesii care nu implică o muncă calificată (chelneriţă, bucătăreasă, 
dansatoare, baby-sitter, menajeră). 
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Capitolul 8 

COOPERAREA INTERNAŢIONALĂ 
 
 

8.1.Proiecte în domeniul traficului de persoane 
 

ANITP este iniţiatorul  unor proiecte şi programe destinate a îmbunătăţi şi eficientiza 
sistemul de luptă împotriva traficului de persoane şi de particularizare a eforturilor în 
asigurarea asistenţei adecvate categoriilor vulnerabile traficului de persoane (minori, 
femei) sau este partenerul organizaţiilor şi instituţiilor publice naţionale şi internaţionale cu 
activitate în acest domeniu.  

 

 Proiectul Phare 2006-018.147.05.01 „Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale 
a agenţiilor implicate în prevenirea traficului de persoane conform cu standardele 
europene actuale şi cele mai bune practici”. Proiect a fost implementat de către Agenţia 
Naţională împotriva Traficului de Persoane împreună cu Institutul Ludwig Boltzmann 
pentru Drepturile Omului din Austria, Fundaţia Germană pentru Cooperare Juridică 
Internaţională şi Centrul European pentru Dreptul Public din Grecia, principalul obiectiv 
fiind de reducere a dimensiunilor traficului de persoane la nivel naţional şi regional prin 
prevenire şi îmbunătăţire a sistemului integrat de asistenţă şi reintegrare a serviciilor 
victimelor. 
 

 Proiectul RO.B.S.I. - “Reducerea  numărului de victime române şi bulgare 
traficate în Italia şi Spania”, este cofinanţat de către Comisia Europeană în cadrul 
programului Prevenirea şi lupta împotriva criminalităţii 2007. 
         Obiectivul proiectului constă în creşterea conştientizării cu privire la riscurile 
traficului de persoane a cetăţenilor din ţările UE de origine (Italia şi Spania), mai ales a 
acelora din comunităţile de români şi bulgari, precum şi acelora din zonele de risc pentru 
trafic din România şi Bulgaria. 
 

 Matra Pre - Acession Projects Programme 2007 MAT07/RM/9/2 - 
“Creşterea implicării autorităţilor locale în lupta împotriva traficului de persoane”. 
Scopul proiectului a fost reprezentat de îmbunătăţirea cooperării locale, regionale şi 
naţionale între actorii implicaţi în activităţile de prevenire a traficului de persoane şi 
asistenţă a victimelor acestuia şi de acordare de asistenţă şi expertiză României în 
completarea Planului de Acţiune cu strategiile regionale, în concordanţă cu bunele practice, 
standarde şi  proceduri ale UE, în vederea prevenirii şi combaterii traficului de persoane. 

 Proiectul „Consolidarea Asistenţei pentru Victime ale Traficului în România” 
a fost finanţat de către Guvernul Confederaţiei Elveţiene, în cadrul căruia ANITP a fost 
partenerul Ambasadei Confederaţiei Elveţiene în România şi Organizaţiei Internaţionale 
pentru Migraţie (O.I.M.), A.N.I.T.P. contribuind la realizarea următoarelor obiective: 
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- asigurarea serviciilor de asistenţă pentru victime cu nevoi speciale (minori, 
persoane cu handicap, femei însărcinate) prin referirea acestora către agenţii şi 
servicii specializate; 

- consolidarea capacităţii agenţiilor locale prin instruirea a 44 de asistenţi sociali 
şi alte categorii de profesionişti în domeniu; 

- promovarea proiectului şi asigurarea vizibilităţii activităţilor desfăşurate în 
cadrul acestuia. 

 

  IGPR- ANITP a fost parte în cadrul Proiectului pentru dezvoltarea unui 

Mecanism Transnaţional de Referire a persoanelor traficate în Europa de Sud - Est 
(MTR - USAID), desfăşurat de Centrul Internaţional de Dezvoltare a Politicilor privind 
Migraţia (ICMPD) şi finanţat de USAID în care urmează a fi semnată Declaraţia finală a 
reprezentanţilor naţionali.  

În continuarea iniţiativei, ICMPD, a fost lansat cel de-al doilea proiect 
(Dezvoltarea unui Mecanism Transnaţional de Referire a persoanelor traficate între 
ţările de origine şi ţările de destinaţie - MTR-UE), finanţat de Comisia Europeană şi 
implementat cu sprijinul DES, în cadrul căreia  ANITP a semnat parteneriatul de cooperare 
cu Departamentul pentru Egalitatea de Şanse (DES) - Consiliul de Miniştri (Italia). 

 

 Proiectul AGIRE – “Acţiunea pentru consolidarea parteneriatului între 

sistemul public şi privat în domeniul identificării şi asistenţei acordate minorilor 
vulnerabili şi victimelor traficului de persoane în Europa” cu participarea a 4 ţări 
(Austria, Grecia, Italia şi România) şi în care ANITP este partenerul organizaţiei 
„Salvaţi Copiii” din Italia, proiect ce se află în stadiul de implementare şi în cadrul căruia 
va fi dezvoltat un material de formare a specialiştilor din domeniul traficului de minori şi 
vor avea loc şi instruiri pe aceeaşi problematică majoră a traficului de minori. 
 

 REACT - “Raising awareness and Empowerment against Child Trafficking” 

(“Creşterea gradului de conştientizare şi responsabilizare împotriva traficului de 
copii”) în cadrul căruia A.N.I.T.P. este partenerul organizaţiei “Salvaţi Copiii” din Italia. 
Proiectul este finanţat în cadrul programului DAPHNE III 2007-2013 „Prevenirea şi lupta 
împotriva criminalităţii”, 2007.   

În cadrul acestui proiect, în anul 2010 va fi implementată o campanie naţională de 
conştientizare cu privire la riscurile asociate utilizării noilor mijloace tehnologice de 
comunicare, care pot fi folosite în scopul recrutării, exploatării şi traficării minorilor.  

 “Knowledge Exchange Secondments Tackling Trafficking for Labour 
Exploitation” în parteneriat cu  UKHTC - United Kingdom Human Trafficking Centre, 
proiect semnat în luna decembrie 2009 având ca referinţe: 

 organizarea unui program transnaţional de formare de formatori în 
domeniul combaterii traficului de fiinţe umane pentru exploatare prin muncă (ANITP 
deţine expertiza necesară pentru angajarea în design-ul şi implementarea unui program de 
formare a formatorilor), 
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 schimbul de experienţă pentru identificarea şi promovarea bunelor practici 
în domeniul combaterii traficului de fiinţe umane pentru exploatare prin muncă. 
 

 COPSAT. În perioada 1-2 octombrie 2009 reprezentanţi ai ANITP au 
participat, la Stockholm, la conferinţa de deschidere a proiectului COPSAT (Joint 
Cooperation between Police and Social Service against Trafficking). 

Intenţia coordonatorilor proiectului (autorităţile suedeze - Poliţia) este de a stabili, 
împreună cu patenerii din ţările participante (România, Polonia şi Estonia) formele/ 
modalităţile concrete şi oportune de cooperare în domeniul combaterii traficului de 
persoane. 

 

 În cadrul Programului ISEC 2009 (Prevenirea şi Combaterea 
Criminalităţii), Serviciul de Informaţii şi Investigaţii Sociale (SIOD) a depus un proiect 
în parteneriat cu I.G.P.R. - ANITP, având ca obiectiv schimbul de experienţă şi bune 
practici referitoare la identificarea victimelor traficului de persoane exploatate prin muncă 
de către inspectoratele teritoriale de muncă şi agenţiile de aplicare a legii. 
 

 FREED- „Acţiunea transnaţională pentru combaterea traficului de 
persoane în scopul exploatării prin muncă. Identificarea şi protecţia victimelor” în 
cadrul căruia ANITP este partenerul Departamentului pentru Egalitatea de Şanse (DEO) 
Italia şi Organizaţiei Internaţionale a Muncii. Proiectul este finanţat prin intermediul 
programului „Prevenirea şi Combaterea Criminalităţii”, implementat în mai multe ţări 
(Italia, Polonia, Portugalia şi România) pe 3 componente diferite (cercetare, formare şi 
cooperare) şi este  adresat în special  inspectorilor de muncă. În cadrul proiectului, în 
România va avea loc un seminar adresat inspectorilor de muncă dar şi specialiştilor din 
domeniul combaterii şi prevenirii fenomenului şi va avea ca rezultat actualizarea şi 
modificarea manualului ILO “ Traficul de persoane prin muncă” conform specificului 
românesc al acestei infracţiuni.  
 

 Facilitatea de Tranziţie - Întărirea capacităţii autorităţilor judiciare de a 
investiga şi instrumenta cazurile de trafic de persoane (identificare, intervievare, mărturia 
victimei, condamnarea traficanţilor), unde ANITP are ca partener  Centrul pentru activităţi 
în domeniul public, din Irlanda de Nord.  
 În cadrul acestui proiect se doreşte formarea unui număr de 235 de specialişti din 
instituţiile de aplicare a legii (poliţia rutieră, poliţia de ordine publică, jandarmeria, 
Parchetul) în domeniul identificării victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de 
fiinţe umane, precum şi dezvoltarea competenţelor de intervievare pentru prevenirea 
reintegrării într-un circuit infracţional. 
 

  “Reţeaua de centre pilot pentru femei - ESTHIA”, este un proiect 
implementat de ANES, proiect strategic, realizat în parteneriat cu Institutul de Cercetare 
Ismeri Europa, din Italia. Proiectul are în vedere dezvoltarea unor servicii de sprijin pentru 
femeile aflate în situaţie de vulnerabilitate prin înfiinţarea a 6 centre pilot (3 centre fixe şi 3 
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centre mobile) în 3 regiuni de dezvoltare ale României iar grupul de beneficiari include o 
sută de persoane din categoria femeilor victime ale traficului de persoane. În ceea ce 
priveşte situaţia particulară a femeilor care au fost victime ale traficului de persoane, 
proiectul are în vedere acordarea de asistenţă psihologică şi juridică pentru dezvoltarea 
personală şi facilitarea reintegrării socio-profesionale a acestor categorii vulnerabile. 
Consultanţa juridică este oferită victimelor traficului de persoane de către experţii angajaţi 
în centru, care vor oferi informaţii cu privire la reglementările normative din domeniu şi 
vor oferi consultanţă gratuită femeilor care intenţionează să întreprindă acţiunile prevăzute 
de lege.  
 
 

8.2. Activităţi de cooperare internaţională (seminarii, vizite de 
lucru, conferinţe) 
 

În anul 2009 reprezentanţii ANITP au fost prezenţi în desfăşurarea unui număr 
important de reuniuni, seminarii sau vizite de lucru, după cum urmează: 
 aprilie 2009 - seminarul Prevenirea şi combaterea traficului de persoane - 

exemplul suedez, Stockholm/ Suedia; 
 mai 2009 - seminarul transnaţional organizat de ICMPD în cadrul proiectului 

Dezvoltarea unui Mecanism Transnaţional de referire a persoanelor traficate în 
Europa de Sud Est (MTR-USAID), Varna/ Bulgaria;  

 iunie 2009 - ultimul seminar regional organizat de ICMPD în cadrul proiectului 

Dezvoltarea unui mecanism transnaţional de referire a persoanelor traficate în 
Europa de Sud Est, Ohrid/ Macedonia; 

 iunie 2009 - lansarea oficială a proiectului "Consolidarea asistenţei victimelor 
traficului de persoane în România"; 

 iunie 2009 - vizita de lucru a Raportorului Special al ONU pentru formele 
contemporane de sclavie, domnul Jorge Bustamante; 

 iulie 2009 - întâlnire cu o delegaţie de procurori mexicani, Bucureşti/ România;  
 septembrie 2009 - vizită de lucru a managerului de proiect ICMPD - activitate în 

cadrul proiectului Dezvoltarea unui Mecanism Transnaţional de Referire a 

persoanelor traficate, între ţările de origine şi cele de destinaţie (MTR-UE); 
 octombrie 2009 - vizită de studiu a unei delegaţii portugheze în cadrul Proiectului 

ICMPD, TRM-UE; 
 octombrie 2009 - seminar pentru organizaţii neguvernamentale, în cadrul 

proiectului Matra, Creşterea implicării autorităţilor locale în lupta împotriva 
traficului de persoane; 

 octombrie 2009 - seminarul OIM în domeniul luptei împotriva traficului de 
persoane, Ankara/ Turcia; 

 octombrie 2009 - Conferinţa UE Towards Global EU Action Against Trafficking in 
Human Beings. The Third EU Anti-Trafficking Day, Bruxelles/ Belgia; 
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 octombrie 2009 - Conferinţa internaţională a şefilor structurilor de combatere a 
criminalităţii organizate din Sud-Estul Europei cu tema "Combaterea traficului de 
fiinţe umane", Braşov/ România; 

 octombrie 2009 - Seminar CEPOL EUROMED II cu tema „Lupta împotriva 
traficului de fiinţe umane”, organizat la Bucureşti /România, având ca scop 
crearea unei reţele euro-mediteraneene în domeniul justiţiei, poliţiei şi migraţiei, 
precum şi dezvoltarea şi întărirea cooperării cu ţările MEDA – ţări aflate la graniţa 
cu Marea Mediterană (Algeria, Egipt, Israel, Liban, Iordania, Maroc, Autoritatea 
Palestiniană, Siria şi Tunisia) în aceste domenii.; 

 octombrie 2009 - întâlnirea finală a coordonatorilor naţionali anti-trafic din cadrul 
proiectului „Dezvoltarea unui mecanism transnaţional de referire a persoanelor 
traficate în Europa de Sud-Est” (MTR- USAID), Viena/ Austria; 

 octombrie 2009 - reuniunea comitetului director al proiectului Matra - Creşterea 
implicării autorităţilor locale în lupta împotriva traficului de persoane; 

 octombrie 2009 - seminar în domeniul luptei împotriva criminalităţii organizate, 
Bucureşti/ România; 

 noiembrie 2009 - seminar pentru ofiţerii de poliţie, organizat de Centrul OSCE din 
Ashgabad/ Turkmenistan;  

 noiembrie 2009 - vizită de lucru organizată în cadrul proiectului „Dezvoltarea 

mecanismelor transnaţionale de luptă împotriva traficului de fiinţe umane în 
România şi Bulgaria”, de către Asociaţia CARITAS Bucureşti, în Franţa, activitate 
care a avut ca scop identificarea mijloacelor şi metodelor utilizate de către 
structurile guvernamentale şi non-guvernamentale în domeniul prevenirii traficului 
de persoane. 

 noiembrie 2009 – a treia întâlnire transnaţională de lucru din cadrul proiectului 
AGIRE 2007 “Acting for stronger private-public partnership in the field of 

identification and support of child victims and at risk of trafficking in 
Europe”(Acţiunea pentru consolidarea parteneriatului între sistemul public şi cel 
privat în domeniul identificării şi asistenţei acordate minorilor vulnerabili şi victime 
ale traficului în Europa)ce a avut loc la Roma, Italia; 

 noiembrie 2009 - seminar Cooperarea în lanţ, proiect Matra 2007 - Creşterea 
implicării autorităţilor locale în lupta împotriva traficului de persoane, Bucureşti 
şi Galaţi; 

 noiembrie 2009 - reuniunea finală a Comitetului de Conducere al proiectului Phare 
RO 06 IB JH 08; 

 noiembrie 2009 - conferinţa finală de închidere a proiectului Phare RO 06 IB JH 08 
şi a campaniei de prevenire “Omul cu două feţe”. 

 decembrie 2009, a doua întâlnire transnaţională de lucru din cadrul proiectului 
REACT, „Raising awareness and Empowerment Against Child Trafficking” 
(Creşterea gradului de conştientizare şi responsabilizare împotriva traficului de 
copii); 

 Seminar internaţional cu tema „Identificarea dimensiunilor noilor tendinţe şi forme 
de trafic de persoane în context european”, în cadrul proiectului „Identificarea de 

mecanisme transnaţionale de luptă împotriva traficului de persoane în România şi 
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Bulgaria”, organizat de Asociaţia CARITAS Bucureşti, în localitatea Ruse din 
Bulgaria.           

 Conferinţă organizată de către OIM Turcia, în cadrul proiectului „Combaterea 

traficului de fiinţe umane prin acordarea de asistenţă legală mutuală în regiunea 
Mării Negre”, la Ankara, Turcia. 

 
  În ceea ce priveşte cooperarea cu Centrul Internaţional pentru Dezvoltarea de 
Politici în domeniul Migraţiei (ICMPD), în anul 2009 au fost derulate ultimele 2 activităţi 
din cadrul proiectului Dezvoltarea unui mecanism transnaţional de referire a persoanelor 
traficate în Europa de Sud Est (MTR-USAID), respectiv seminarul transnaţional de la 
Varna/ Bulgaria, în perioada 12-15 mai 2009, unde a fost realizat un schimb de bune 
practici în domeniu între 3 din cele 10 state beneficiare ale proiectului (Bulgaria, Republica 
Moldova şi România) şi cel de-al patrulea seminar regional ICMPD, unde au fost 
prezentate rezultatele finale ale proiectului, precum şi manualul privind dezvoltarea 
mecanismului transnaţional de referire TRM-USAID. 
 Vizita de lucru a managerului de proiect “Dezvoltarea unui Mecanism 

Transnaţional de Referire a persoanelor traficate, între ţările de origine şi cele de 
destinaţie (MTR-UE)” implementat de ICMPD, în România, unde a avut întâlniri  
cu principalele instituţii şi organizaţii implicate în lupta antitrafic.  

 Vizita de studiu a delegaţiei portugheze, efectuată în cadrul proiectului ICMPD 
“Dezvoltarea unui Mecanism Transnaţional de Referire a persoanelor traficate, 
între ţările de origine şi cele de destinaţie (MTR-UE)” cu scopul de a observa 
modul de funcţionare al sistemului naţional antitrafic, precum şi bunele practici 
existente la nivel naţional care pot fi adaptate realităţii portugheze.  

 
În cursul anului 2009, ANITP a participat la elaborarea elementelor de mandat şi a 

transmis, după caz, contribuţii la documentele de lucru ale reuniunilor Consiliului JAI 
(justiţie şi afaceri interne), Comitetului Articolului 36 (CATS), Grupului de lucru 
multidisciplinar privind criminalitatea organizată (MDG) şi ale Grupului de lucru Drept 
Penal Material (DROIPEN) pe agenda cărora s-au aflat următoarele teme: 

 Propunerea pentru Decizia Cadru a Consiliului Uniunii Europene privind 
prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane şi protecţia victimelor, de 
abrogare a Deciziei cadru 2002/629/JHA; 

 Rezultatele Conferinţei Raportorilor Naţionali UE privind Traficul de Fiinţe 
Umane (Praga, 30-31 martie 2009), în urma căreia Preşedinţia cehă a Consiliului 
UE a redactat un proiect de concluzii ale Consiliului privind traficul de fiinţe 
umane;  

 Proiectul Concluziilor Consiliului referitoare la înfiinţarea unei reţele europene a 
raportorilor naţionali ori a mecanismelor echivalente în domeniul traficului de 
fiinţe umane;  

 Ghidul de colectare a datelor în domeniul traficului de fiinţe umane, incluzând date 
comparabile, în cadrul proiectului Development of Guidelines for the Collection of 

Data on Trafficking in Human Beings, Including Comparable Indicators 
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implementat de către Ministerul Federal de Interne al Austriei în cooperare cu 
Organizaţia Internaţională pentru Migraţie - Viena şi finanţat de către Comisia 
Europeană prin programul Prevention of and Fight against Crime Programme 
2007; scopul acestui proiect a fost acela de a formula recomandări care să permită 
armonizarea colectării de date privind traficul de fiinţe umane în statele membre. 
Anterior, România a transmis un material informativ privind sistemul naţional de 
colectare a datelor cu privire la victimele traficului de persoane, contribuţie care a 
fost inclusă, ca model de bune practici, în Ghidul final; 

 Liniile directoare de acţiune în lupta împotriva traficului de fiinţe umane (Action-
oriented Paper on the fight against trafficking in human beings); 

 Programul Stockholm în domeniul Libertăţii, Securităţii şi Justiţiei - vizează 
perioada 2010 - 2014, în particular cu privire la crearea instituţiei Coordonatorului 
European Antitrafic (ATC). 

 
Un expert român în domeniul luptei împotriva traficului de persoane din cadrul 

Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate a IGPR a fost selectat să facă parte din 

echipa de experţi evaluatori ai misiunii de evaluare Schengen în domeniul traficului 
de fiinţe umane. Misiunea a avut loc în perioada 19-24 octombrie 2009, în Franţa şi 
Belgia, iar experienţa acumulată de autorităţile române prin participarea expertului român 
este de apreciat cu atât mai mult cu cât ţara noastră nu face parte încă din spaţiul Schengen.  
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Capitolul 9 

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 
 
 

 Eforturile susţinute ale tuturor specialiştilor implicaţi în lupta împotriva traficului de 
persoane, progresele înregistrate pe liniile de combatere şi prevenire a fenomenului 
dar şi intensificarea cooperării interinstituţionale la nivel naţional şi internaţional s-au 
materializat prin scăderea accentuată a proporţiilor manifestate ale fenomenului. 
Astfel pentru 2009 au fost înregistrate în evidenţele SIMEV, 780 de victime 
identificate, cu 37% şi 56% mai puţin faţă de 2008, respectiv 2007. 

 Rezultatele pozitive obţinute de România în domeniul combaterii traficului de fiinţe 
umane sunt şi pot fi îmbunătăţite doar printr-o strânsă cooperare internă şi 
internaţională cu toate autorităţile cu atribuţii în domeniu, din statele de tranzit şi/sau 
din cele de destinaţie. În acest context, activităţile de prevenire, dar mai ales cele de 
combatere a traficului de persoane vor cunoaşte în viitor, o redimensionare, mai 
profundă, perfecţionată, mai incisivă41.  

 Pe fondul accentuării crizei economice este posibil să fie constatată o creştere a 
traficului intern dar şi internaţional cu precădere prin manifestarea modalităţilor de 
exploatare sexuală şi prin muncă forţată. 

 Lipsa unei reacţii legislative a unor state din spaţiul UE cu privire la aplicarea  unor 
măsuri formale relaţionate cerşetoriei poate crea premisele ca traficanţii să speculeze 
acest lucru şi să îşi organizeze noi trasee către aceste ţări în scopul exploatării prin 
cerşetorie a victimelor42. 

 Exploatarea sexuală a femeilor este pe primul loc în rândul modalităţilor de 
exploatare a victimelor, spre deosebire de 2008, când principala modalitate de 
exploatare a fost munca forţată. 

 19% din totalul victimelor identificate în anul 2009 au fost traficate intern, spre 
deosebire de 13% în anul 2008. 

 Principalele destinaţii externe sunt Spania, Italia, Grecia şi Cehia, care însumează 
56% din totalul victimelor identificate în 2009. 

 Traficului pentru exploatarea sexuală are loc cu precădere în interiorul graniţelor 
ţării. 

 Cea mai mare parte din minorii victime ale traficului de persoane au fost traficaţi 
intern. 

 Mai mult de ¾ din victimele exploatate intern sunt persoane de sex feminin, dintre 
care 67,5% sunt minore.  

 Diferenţele pe gen şi nivel de educaţie indică o vulnerabilitate crescută în rândul 
persoanelor de sex masculin ce nu au educaţie sau care au avut finalizate şcoli 
profesionale şi în rândul persoanelor de gen feminin cu educaţie gimnazială. 

                                                 
41 Sursa: IGPR-DCCO 
42 Sursa: IGPR-DCCO 
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 Cea mai mare parte a victimelor de sex feminin se înscrie în categoria de vârstă 18-25 
ani, în timp ce victimele de sex masculin se înscriu la categoria  26-40 de ani. 
 

 
 

Recomandări/ propuneri 
  
 Continuarea eforturilor pentru a dezvolta şi a menţine parteneriate cu autorităţile 

locale pentru a spori gradul de conştientizare şi a reducerii cererii.  

 Îmbunătăţirea capacităţii autorităţilor locale de a asista victimele prin: oferirea de 
instruiri oficialilor locali, sporirea comunicării şi a îndrumării din partea ANITP şi 
alocarea de fonduri guvernamentale pentru a permite autorităţilor locale să-şi 
îndeplinească responsabilităţile anti-trafic asumate. 

 Îmbunătăţirea comunicării şi coordonării interministeriale antitrafic. 

 Intensificarea eforturilor pentru identificarea timpurie a victimelor traficului de 
persoane, şi în special a minorilor. 

 Promovarea conceptelor de lucru moderne, atât în domeniul investigativ, cât şi pe 
linia prevenirii, asistenţei şi a cooperării internaţionale. 

 Atragerea de fonduri europene pe acest domeniu prin crearea unor parteneriate 
public-privat sau interinsituţionale şi internaţionale. Întărirea comunicării cu 
partenerii internaţionali. 

 Consolidarea poziţiei României de lider regional în domeniul luptei împotriva 
traficului de fiinţe umane prin promovarea expertizei şi experienţei acumulate, 
participarea la evenimente internaţionale şi schimb de bune practici. 

 Structurile de relaţii internaţionale din cadrul diferitelor instituţii cu atribuţii în 
domeniu trebuie să îşi intensifice activităţile de susţinere obiectivă şi necondiţionată a 
priorităţilor României în domeniu, corelate cu obiectivele stabilite de MAE. 

 Continuarea programelor de pregătire a personalului ce îşi desfăşoară activitatea în 
acest domeniu, având în vedere mobilitatea şi transformările permanente suferite de 
acest tip de infracţionalitate, dar şi fluxul de personal ce a caracterizat ultimii 2 ani. 

 Promovarea conceptului de JIT – joint investigation team – echipe comune de 
investigaţie. 

 Intensificarea eforturilor de identificare a  profiturilor obţinute din activităţile 
infracţionale şi dispunerea de măsuri în consecinţă. 

 În perspectiva aderării la spaţiul Schengen se impune instruirea personalului din 
cadrul IGPF cu atribuţii de control pe frontierele externe în vederea identificării 
semnalelor de trafic. 
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 Continuarea demersurilor de cercetare şi evaluare în profunzime a caracteristicilor 
fenomenului traficului de persoane pentru identificarea factorilor de apariţie, a 
cauzelor şi a categoriilor de persoane vulnerabile în scopul orientării activităţilor de 
informare şi prevenire şi pentru o mai rapidă identificare şi intervenţie 

 Stabilirea unui mecanism sau nominalizarea unei persoane, care să îndeplineasca 
rolul de Raportor Naţional. 

 Implicarea autorităţilor locale în derularea programelor sociale de incluziune, formare 
profesională, oferirea de asistenţă medicală victimelor traficului de persoane. 



 

ANEXE 
Anexa 1 
HARTA JUDEŢELOR DE PROVENIENŢĂ PENTRU VICTIMELE EXPLOATATE SEXUAL ÎN TRAFIC INTERN ÎN 2009 
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Anexa 2 
HARTA JUDEŢELOR DE PROVENIENŢĂ PENTRU VICTIMELE EXPLOATATE PRIN OBLIGAREA LA CERŞETORIE,  ÎN TRAFIC INTERN 
ÎN 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 107



 

Anexa 3 
ACTIVITĂŢI DE PREVENIRE CU PARTICIPAREA PERSONALULUI DIN INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT43 
 

Nr. 
crt. 

Tipul activităţii Organizatori Beneficiari /număr 

1.  Crearea unei reţele comunitare - parteneriate cu 
Serviciul de Prevenire şi Combatere a 
Criminalităţii (din cadrul IJP Arad), DGASPC, 
ASP, Episcopia Aradului, Tribunalul Arad 

Centru Regional Timişoara al ANITP, Societatea 
pentru părinţi şi copii - SCOP, ISJ Arad 

Inspectori şcolari - 2 
Elevi din CJE - 20 
Cadre didactice/consilieri educativi - 10 
Părinţi - 10 

2.  Ore educative de prevenire a violenţei împotriva 
femeii  

Societatea pentru părinţi şi copii - SCOP, ISJ 
Arad, Fundaţia  PRO PRIETENIA Arad. 

95 Elevi ai Liceului german Arad - clasa a 
IX-a; Grup şcolar „Aurel Vlaicu”Arad - 
clasa a XII; Grup Şcolar de Ind. alimentară, 
clasa- a XII) 

3.  Ore educative interactive de prevenire a traficului 
uman 

ISJ Arad 
Diriginţi 
Personal specializat 

Elevii din licee/grupuri şcolare din zone de 
risc - 120 

4.  Întâlniri de lucru, sesiuni de comunicări, campanii 
de distribuire a unor materiale promoţionale pe 
tema traficului, dezbateri cu grupurile de lucru 
inter-instituţionale 

Centru Regional Timişoara al ANITP, ISJ Arad, 
Tribunalul Arad, Consiliul Local al Tinerilor 

Elevi din municipiu şi judeţ - 4000 
Consilieri educativi/ cadre 
didactice/diriginţi - 160 

5.  Acţiuni de sensibilizare a populaţiei cu ocazia 
Zilei Europene împotriva traficului de persoane - 
18 octombrie: 
- vizionare de film pe tema traficului: „Lifetime 
Human Trafficking” 
- distribuirea de materiale informative (pliante, 
flyere) 
- expoziţie de lucrări artistice (fotografii, desene, 
picturi, afişe) pe tema traficului de persoane, 
realizate de liceeni din judeţul Arad  
- jocuri de rol - voluntarii au interpretat prin 
diferite roluri forme ale traficului de persoane 
(cerşetorie, prostituţie, exploatare prin muncă, 
trafic de organe, mariaj forţat 
- mesaje anti-trafic promovate pe fond audio 

Societatea pentru părinţi şi copii - SCOP, ANITP, 
Asociaţia Filantropia, Generaţie Tânără şi 
Organizaţia „Salvaţi Copiii”, ISJ Arad 
Consiliul Local al Tinerilor 
Centrul de Asistenţă şi Protecţia Victimelor Arad 
Compartimentul de Analiză şi Prevenire a 
Criminalităţii - IJP Arad 

Elevi şi cadre didactice din liceele din 
municipiu - 200 

6.  Ore de prevenţie, în şcoli generale şi licee Societatea pentru părinţi şi copii - SCO, ISJ Arad, 
Compartimentul de Analiză şi Prevenire a 
Criminalităţii - IJP Arad - prin voluntarii formaţi 

Elevi, cadre didactice şi părinţi - 500 

                                                 
43 Sursa: MECTS 
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7.  Vizionarea filmului „Human Trafficking” şi 
dezbateri în cadrul întâlnirii Asociaţiei 
Învăţătorilor din jud. Arad 

Societatea pentru părinţi şi copii - SCOP 
ISJ Arad 
Asociaţia Învăţătorilor din jud.Arad 

Reprezentanţi ai instituţiilor locale, 
organizaţiilor studenţeşti, ONG-urilor 
arădene, conducerilor liceelor arădene, 
presei, cadre didactice -  200 

8.  Elaborarea, lansarea şi distribuirea  Manualului de 
educaţie extracurriculară, ed. a II-a,  „Justiţia 
juvenilă” 

În cadrul proiectului „Deltaforce”: formarea 
formatorilor elevi de liceu, pentru a contribui la 
prevenirea delincvenţei/ 
victimizării juvenile” - finanţat de Alcoa 
Foundation USA - filiala Arad şi implementat prin 
reprezentanţii instituţiilor partenere din Comisia 
Judeţeană Inter instituţională de Luptă Împotriva 
Traficului de Persoane din judeţul Arad. 

Inspectori şcolari 
Consilieri educativi 
Diriginţi 
Elevi - 400 

9.  Distribuirea unor materiale informative din 
următoarele campanii de prevenire a traficului de 
persoane: 
- „ Banii tăi îi îmbogăţesc pe traficanţi, banii tăi 
ucid suflete” 
- „Ai grijă, TU plăteşti!” 
- „Fereşte-te de ocazii perfecte, cu locuri de 
muncă perfecte” 
- „Lăsaţi copilăria copiilor” 
- „Omul cu două feţe” 

Centrul Regional Cluj Napoca, Inspectoratul de 
Poliţie al Judeţului Bistriţa Năsăud - 
Compartimentul de Analiză şi Prevenire a 
Criminalităţii 

2000 elevi şi profesori din jud. Bistriţa 
Năsăud 

10.  Marcarea Zilei Europene de Lupta Împotriva 
Traficului de Persoane (18 octombrie 2008) 

Centrul Regional Cluj Napoca, Inspectoratul de 
Poliţie al Judeţului Bistriţa Năsăud - 
Compartimentul de Analiză şi Prevenire a 
Criminalităţii 

2500 elevi, profesori, părinţi din jud. 
Bistriţa Năsăud 

11.  Campanie mediatică în cadrul proiectului de 
prevenire “Omul cu doua feţe”  (august 2009): 
transmiterea unui comunicat de presă cuprinzând 
date legate de scopul campaniei, partenerii 
internaţionali, activităţile ce se vor desfăşura; 
transmiterea către presa locală a spoturilor TV şi 
radio realizate în cadrul campaniei 

Centrul Regional Cluj Napoca, Inspectoratul de 
Poliţie al Judeţului Bistriţa Năsăud - 
Compartimentul de Analiză şi Prevenire a 
Criminalităţii 

Comunitatea  
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12.  Campanii: 
- Grupul de prieteni. Influenţa grupului de 
prieteni. Rezistenţa la presiunea grupului 
- Traficul de persoane. Analiza realităţii. Măsuri 
de protecţie. 
- Mituri şi stereotipuri privind traficul de 
persoane 
- Situaţia de a fi minor - victimă a unei 
infracţiuni. Drepturi. Sentimente. Consecinţe 

ISJ Brăila, unităţi şcolare din judeţ, Poliţia de 
Proximitate şi Serviciul de Probaţiune de pe lângă 
Tribunalul Brăila 

750 elevi, profesori, părinţi din jud. Brăila 

13.  Activitati educative specifice pentru prevenirea 
traficului de personae, desfăşurate în cadrul orelor 
de dirigenţie, ciclul liceal 

Profesorii diriginţi, 
pe baza resurselor informative, a suporturilor 
distribuite prin ISJ Buzău 

13000 elevi şi profesori din jud. Buzău 

14.  Întâlniri semestriale ale profesorilor coordonatori 
educativi din judeţ cu reprezentanţi ai Centrului 
Regional Ploieşti - ANITP şi reprezentanţi ai IPJ 
Buzau 

ISJ. Buzau, Centrul Regional Ploiesti, reprezentant 
Prefectura 
 

230 profesori coordonatori educativi din 
jud. Buzău 

15.  Masa rotundă pe tema prevenirii traficului de 
persoane, organizată în cadrul „Săptămânii 
prevenirii criminalităţii” - sept 2008 

Inspectoratul de Poliţie Judetean Buzîu, in 
parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean 
 

20 cadre didactice 
si 40 elevi din Consiliul Judetean al elevilor 
din jud. Buzău 

16.  Campanii de presă Inspectoratul Poliţiei Judeţene Călăraşi 
Compartimentul de analiză şi prevenirea 
criminalităţii 

200 elevi de liceu din jud. Călăraşi 

17.  Acţiune de prevenire a violenţei şi traficului de 
fiinţe umane 

Inspectoratul Poliţiei Judeţene Călăraşi 
Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Călăraşi 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi 

80 elevi şi părinţi ai acestora din mediul 
rural 
din jud. Călăraşi 

18.  Seminar "Prevenirea traficului de fiinţe umane" Direcţia de Tineret şi Sport 
Inspectoratul Poliţiei Judeţene Călăraşi 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi 

200 elevi şi 15 profesori de liceu din jud. 
Călăraşi 

19.  „Zilele Europene de Luptă Împotriva Traficului de 
Persoane” 

ISJ Caraş Severin 
ANITP Centru Regional Timişoara 

500 elevi şi profesori din jud. Caraş Severin 

20.  Campania „Lăsaţi copilăria copiilor” ISJ Caraş Severin 
ANITP Centru Regional Timişoara 

600 elevi şi profesori jud. Caraş Severin 

21.  Acţiuni multiple de informare/diseminare, 
conştientizare şi prevenire, în campania „Omul cu 
două feţe” 

ISJ Caraş Severin, Instituţia Prefectului - Judeţul 
Caraş-Severin, Centrul Judeţean de Resurse şi de 
Asistenţă Educaţională Caraş-Severin, Centrul de 
Voluntariat „Mansarda” Reşiţa şi Asociaţia „Bike 
Attack” Reşiţa 

500 elevi şi profesori din jud. Caraş Severin 
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22.  Marcarea Zilei Europene de Luptă împotriva 
traficului de persoane (18 octombrie 2008) 

ANITP - Centrul Regional Cluj Napoca, 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj, Centrul Raţiu 
pentru Democraţie Turda, World Vision România, 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Cluj, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului 
Cluj - Compartimentul de Analiză şi Prevenire a 
Criminalităţii 

570 elevi şi profesori din jud. Cluj 

23.  Activităţi de prevenire a traficului de persoane în 
şcolile clujene 

ISJ Cluj, ANITP - Centrul Regional Cluj Napoca   360 elevi din municipiul Cluj Napoca 

24.  Acţiune de prevenire cu ocazia Zilei Internaţionale 
a Copilului 

ISJ Cluj, Inspectoratul de  Poliţie al Judeţului Cluj 
- Compartimentul de Analiză şi Prevenire a 
Criminalităţii şi Agenţia Naţională Împotriva 
Traficului de Persoane - Centrul Regional Cluj 
Napoca 

350 elevi din judeţul Cluj 

25.  Activităţi de prevenire în taberele şcolare de pe 
raza judeţului Cluj 

ISJ Cluj, Inspectoratul de  Poliţie al Judeţului Cluj 
- Compartimentul de Analiză şi Prevenire a 
Criminalităţii şi ANITP - Centrul Regional Cluj 
Napoca 

300 elevi şi cadre didactice aflate în taberele 
din judeţul Cluj 

26.  Proiect regional de prevenire a traficului de 
persoane 

ANITP - Centrul regional Cluj Napoca, 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj, Centrul Raţiu 
pentru Democraţie - Turda, Inspectoratul de Poliţie 
al Judeţului Cluj - Compartimentul de Analiză şi 
Prevenire a Criminalităţii, Asociaţia Filantropică 
Medical-Creştină CHRISTIANA - Filiala Cluj, 
Asociaţia Femeilor Împotriva Violenţei - 
ARTEMIS Cluj, Asociaţia pentru Sprijinirea 
Dezvoltării Rurale Dezmir, Cluj 

 

27.  Şcoala de Vară „Informează-te şi vei avea o 
vacanţă liniştită” 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa prin 
Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă 
Educaţională Constanţa şi ANITP - Centrul 
Regional Constanţa 

Circa 300 elevi, copii din centre de 
plasament şi profesori din judeţul Constanţa 

28.  18 Octombrie 2008 - celebrarea Zilei europene de 
lupta impotriva traficului de persoane 

ISJ Constanţa, Centrul Regional Constanta, 
Inspectoratul judetean al Politiei de Frontiera 
Constanta - Compartimentul Trafic de persoane, 
Inspectoratul Judetean de Politie Constanta - 
Compartimentul de Analiza si Prevenire a 
Criminalitatii, Institutia Prefectului Constanta si 
Crucea Rosie - filiala Constanta 

Circa 100 elevi şi cadre didactice din 
judeţul Constanţa 
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29.  Masa rotunda “Traficul de persoane - o probleme 
contemporana” 

ISJ Constanţa, Centrul Regional Constanta si 
Centrul judetean de Resurse si de Asistenta 
Educationala Constanta 

30 mediatori şcolari şi consilieri şcolari din 
jud. Constanţa 

30.  Activitati de informare in scoli ISJ Constanţa, Centrul Regional Constanta si 
Centrul judetean de Resurse si de Asistenta 
Educationala Constanta 

Elevi din 15 unităţi liceale din Constanţa 

31.   „Stop în calea traficului de fiinţe umane” - 
activităţi de consiliere 
(2 ore în cadrul programului „Stop în calea 
traficului de fiinţe umane”) 

Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă 
Educaţională Dâmboviţa  în  parteneriat cu Clubul 
Soroptimist Internaţional Târgovişte şi Uniunea 
Daneză S.I., Centrul Regional Ploieşti al ANITP 

1830 elevi clasele VIII - XII din judeţul 
Dâmboviţa 

32.  Activităţi de consiliere pentru 
’’Prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe 
umane ’’ 

ISJ Dolj, CJRAE Dolj, Centrul regional al ANTIP 1800 elevi şi cadre didactice din judeţul 
Dolj 

33.  Vizionare filme, dezbateri, împărţire materiale 
informative 

ISJ Galaţi; IPJ Galaţi Circa 380 elevi şi cadre didacice din galaţi 

34.  Concursuri, expoziţii, dezbateri, spectacole, 
proiecte educative, simpozioane, activităţi 
sportive, vizionare de filme didactice, întâlniri cu 
reprezentanţii diferitelor instituţii, lectorate cu 
părinţii, şedinţe ale consiliilor elevilor, şedinţe ale 
Consiliului judeţean al elevilor Giurgiu 

Inspectoratul Şcolar Judeţean, Poliţia, 
Jandarmeria, Autoritatea de Sănătate Publică, 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului, Centrul de Prevenire, Evaluare şi 
Consiliere Antidrog, Centrul Parteneriat Pentru 
Egalitate, Fundaţia pentru Consultanţă şi 
Dezvoltare în Sănătate Asociaţia pentru Sănătate, 
Educaţie şi Familie, Crucea Roşie, Salvaţi Copiii 

2500 elevi şi cadre didactice din judeţul 
Giurgiu 

35.  Întâlniri ale elevilor de liceu din oraşele Rovinari, 
Bumbeşti-Jiu şi municipiul Motru cu reprezentanţi 
ai Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Gorj şi 
responsabili regionali pe acest domeniu din 
Ministerul Justiţiei 

Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Gorj şi 
responsabili regionali pe acest domeniu din 
Ministerul Justiţiei 

880 elevi şi cadre didactice din judeţul Gorj 

36.  Dezbateri, vizionări materiale video, mese rotunde ISJ Harghita, CJRAE Harghita Circa 800 elevi şi profesori diriginţi din 
judeţul Harghita 

37.  Activităţi de informare organizate de consilierii 
şcolari cu profesori diriginţi, elevi şi părinţi 

ISJ Hunedoara, CJRAE Hunedoara Circa 5500 elevi, profesori, părinţi 

38.  Înfiinţarea structurii Echipa de Prevenţii Judeţeană 
Antitrafic Ialomiţa 

DGASPC Ialomiţa, IPJ Ialomiţa, Serviciul de 
Probaţiune, IJJ Ialomiţa,  ISJ Ialomiţa, coordonator 
fiind reprezentantul DGASPC, seful  
Compartimentului Trafic, Exploatare, Migraţie 

Reprezentanţii instituţiilor partenere 
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39.  Campanii locale de informare si constientizare 
privind riscurile traficului de minori 

Echipa judeţeană antitrafic Ialomiţa 3700 elevi şiprofesori din judeţul Ialomiţa 

40.  Consilierea copiilor în situaţii de risc ridicat CJRAE, Echipa judeţeană antitrafic Ialomiţa 120 minori din judeţul Ialomiţa 

41.  „Învăţăm să nu fim victime” Dezbatere la orele de 
consiliere şi orientare 

Gr.Şc.Transporturi Căi Ferate Iaşi 500 elevi 

42.  „Lăsaţi copilăria copiilor” - Activitate practică - 
distribuirea a 100 afişe în şcoli 

Salvaţi Copiii Iaşi Elevi ai şcolilor din judeţul Iaşi 

43.  „Tu contezi nu promisiunile” - Activitate de 
distribuire pliante (300 buc.) şi fluturaşi (100buc) 

Salvaţi Copiii Iaşi Elevi ai şcolilor din judeţul Iaşi 

44.  Ghid pentru profesionişti - prevenirea traficului de 
persoane 

Alternative Sociale şi CJAPP Cadrele didactice din 200 şcoli din judeţul 
Iaşi 

45.  “Ghid pentru părinţii care pleacă la muncă în 
străinătate” 

Alternative Sociale şi CJAPP Părinţii din 200 şcoli din judeţul Iaşi  

46.  Campanii informare  ISJ Maramureş, IPJ Maramureş, CJRAE, ANTIP - 
Centrul Regional Cluj, Fundaţia Raţiu  

Profesori, elevi şi copii din Case de tip 
familial din judeţul Maramureş 

47.  Campanii de informare, ore de dirigenţie ISJ Mehedinţi, IPJ Mehedinţi, DGAS Circa 1000 profesori şi elevi din judeţul 
Mehedinţi 

48.  Programul naţional „Educaţia pentru sănătate în 
şcoala românească” 

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Neamţ, 
conducerile de şcoli, coordonatorii educativi, 
diriginţii 

2000  elevi, cadre didactice, părinţi din 
judeţul Neamţ 

49.  Programul „Tinerii faţă în faţă cu viaţa” Inspectoratul Şcolar al Judeţului Neamţ, Asociaţia 
„Familia şi Viaţa”- Roman 

300 elevi, cadre didactice, părinţi din 
judeţul Neamţ 

50.  Activităţi tematice în cadrul orelor de dirigenţie: 
„Consiliere şi Orientare” 

Profesorii diriginţi 1 500 elevi din judeţul Neamţ 

51.  Activităţi tematice în cadrul lectoratelor cu părinţii Profesorii diriginţi 400 părinţi din judeţul Neamţ 

52.  Campanie de informare - prevenirea traficului de 
persoane 

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Neamţ, 
conducerile de şcoli, coordonatorii educativi, 
diriginţii 

40 elevi, părinţi, cadre didactice din judeţul 
Neamţ 
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53.  Cerc pedagogic al coordonatorilor de proiecte şi 
programe educative din judeţ cu tema: „Prevenirea 
şi combaterea traficului de persoane”  

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Neamţ, 
conducerile de şcoli, coordonatorii educativi, 
diriginţii 

160 consilieri educativi din judeţul Neamţ 

54.  Campanii de informare - prevenirea traficului de 
persoane 

ISJ Olt, IPJ Olt Circa 85 - profesori şi elevi din judeţul Olt 

55.  Activităţi de informare şi prevenire ISJ Prahova în perteneriat cu Prefectura Prahova, 
Consiliul Judetean Prahova, Tribunalul Prahova, 
Brigada de combaterea criminalitatii organizate, 
IPJ Prahova, Serviciul de Probatiune de pe lânga 
Tribunalul Prahova, DGASPC Prahova, ASP 
Prahova, AJOFM, ITM Prahova 

Circa 2000 profesori şi elevi din judeţul 
Prahova 

56.  Proiect educaţional „Stop traficului de carne vie”, 
derulat în anul şcolar 2008-2009 

Serviciul pentru cercetarea şi prevenirea 
criminalităţii din cadrul Poliţiei Judeţene Sălaj 

590 elevi din liceele din Municipiul Zălau 

57.  Teme în cadrul orelor de consiliere şi orientare, 
clasele X-  XII: ”Libertaea nu e de vânzare” 

Politia de proximitate Zalău, Şimleul Silvaniei, 
Jibou, Cehu Silvaniei 

1000 elevi din judeţul Sălaj 

58.  „Nu fi si tu o victima”- proiect de preventie ( 
consiliere, informare, piesa de teatru) 

Centrul Judetean de Resurse Educationale  Salaj, 
Centrul Ratiu pentru Democratie Turda 

200 elevi din oraşul Jibou, Sălaj 

59.  „Fii singurul tau stapan”- proiect educational-
consiliere colectiva, vizionare de film 

Protopopiatul Ortodox, Politia de Proximitate 4 clase Liceul Pedagogic „Ghe Sincai” 
Zalau, 4 clase Liceul Sportiv „Avram 
Iancu” Zalau 

60.  Lectorate cu parintii „Pericole nebanuite” Asociatia de părinţi “Ghe Sincai” Zalau 60 părinţi 

61.  Elaborarea unui ghid de prevenirea migraţiei din 
zona Oaşului 

Asociaţia Stea, Asociaţia Hors la Rue din Paris, 
FRCCF 

Profesori, părinţi, copii din zona Oaşului, 
Satu Mare 

62.  Centrul Comunitar Licuricii FRCFF Comunitatea Gherţa Mică,  SM 
63.  Activităţi de informare şi prevenire ISJ Sibiu în parteneriat cu Biroul de prevenire al 

IPJ Sibiu, Crucea Rosie Sibiu, Inspectoratul de 
Jandarmi Sibiu, Centrul Regional Alba al ANITP, 
Asociatia « ASCENSIUM » 

1500 profesori şi elevi din judeţul Sibiu 

64.  Activităţi educative extraşcolare în cadrul 
programului “Viata mea - un joc serios”,  ore de 
dirigenţie în cadrul modulului “Securitate 
personala”, “Stil de viaţă sănătos” 

ISJ, DGASPC, Serviciul de Probatiune 300 profesori şi elevi din judeţul Teleorman 

65.  Mese rotunde, lectorate cu parinţii,  ISJ, Unitati de invatamant 800 profesori şi elevi din judeţul Teleorman 
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66.  Întâlniri de lucru cu reprezentanţi ai CPECA, 
DGASPC, si ai echipei interinstituţionale  

Institutia Prefectului 20 reprezentanţi ai instituţiilor implicate 

67.  Seminarii pentru cunoaşterea dispoziţiilor legii 
211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea 
protecţiei victimelor infracţiunilor  în vederea 
prevenirii, combaterii şi soluţionării cazurilor 
infracţiunii de trafic de persoane 

Unitati de invatamant 200 profesori şi elevi din judeţul Teleorman 

68.  Arta de a a trece peste conflicte - 
consiliere 

4 licee, 2 SAM, 
CPECA, IJP 

400 elevi, parinti, cadre didactice din 
judeţul Tulcea 

69.  Prevenirea prostituţiei, proxenentismului şi a 
traficului de persoane - acţiune comunitară 

2 scoli cu cls I-VIII, 3 licee, 2 Şcoli de Arte şi 
Meserii, 
DJOMC, CPECA, IJ P 

350 eleve, parinti, cadre didactice din 
judeţul Tulcea 

70.  Siguranţa ONLINE 
Dezbateri 

6 scoli cu cls I-VIII, 3 grupuri scolare, 4 licee, 
CPECA, IJ P 

600 elevi parinti, cadre didactice din judeţul 
Tulcea 

71.  Traficul de persoane- un atentat la siguranţa 
persoanei - întâlniri de informare/sensibilizare 

Centrul Regional Constanta al ANITP 200 elevi , cadre didactice din judeţul 
Tulcea 

72.  Ore de Consiliere şi orientare: prezentarea 
docudramei „Lumi paralele/Different realities” 

ISJ Vrancea, unităţile de invatamant, Centrul 
Regional Galaţi al ANITP 

Profesorii şi elevii de gimnaziu si liceu din 
judeţul Vrancea 

73.  „Combaterea traficului de carne vie”- activităţi 
de consiliere şi prevenţie  în cabinetele şcolare de 
consiliere psihopedagogica -1 oră /semestru  

CJRAE 
ASP  
ISJ 

Profesorii şi elevii de liceu din judeţul 
Vrancea 

74.   Informări în şcoli, realizate îin colaborare cu 
poliţiştii (conform parteneriatelor încheiate între 
şcoli şi secţiile de poliţie) 
 

IPJ VN: Compartimentul de analiza si prevenire a 
criminalităţii; Serviciul Politiei de Ordine Publica; 
Posturile Politiei Comunale; Politia de 
proximitate; Serviciul de Combatere a Crimei 
Organizate;  Serviciul Investigaţii Criminale; ISJ, 
Focus Centrul Roman pentru Copii dispăruţi si 
exploataţi sexual 

Profesorii şi elevii din judeţul Vrancea 

75.  Combaterea traficului de fiinţe program de 
informare şi conştientizare a  tinerilor -distribuire 
de pliante, afişe  

Alternative Sociale Iaşi, în parteneriat cu  
Centrul Regional Galaţi al ANITP, Crucea Roşie, 
ISJ, Biroul pentru Străini VN, DGASP, Primăria 
Focşani, DIICOT, IPJ, ITM, Consiliul Judeţean 
Vrancea, ASP, Serviciul de Paşapoarte, Serviciul 
de Probaţiune, AJOFM, Tribunalul posturile TV 
locale 

Profesorii şi elevii din judeţul Vrancea 
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76.  Informare privind pericolul exploatării prin muncă 
şi a traficului de copii 

CJRAE Ilfov Profesorii şi elevii din judeţul Ilfov 

77.  Activităţi de sensibilizare a părinţilor şi 
liderilor/membrilor comunităţii cu privire la 
exploatarea copiilor prin muncă 

CJRAE Ilfov, profesori diriginţi Membrii comunităţilor locale 

78.  Expoziţie cu produse create de copii pe tema 
combaterii traficului de persoane 

CJRAE Ilfov, ISJ, unităţile de învăţământ Profesorii şi elevii din judeţul Ilfov 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexa 4 
 Programe de formare cu participarea personalului din instituţiile de învăţământ44  

Titlul programului de formare/Categoria Recunoaşterea 
formală a 

programului 

Furnizorul programului Formator Nr. 
benefici

ari 

Profilul 
beneficiarilor 

Participare la tabăra de formare anti-trafic, 
în cadrul Proiectului Regional „Traficul 
uman e inuman!”- formare iniţială 

Diplomă de formare 
pentru voluntar 

 

Societatea pentru părinţi şi copii 
- SCOP 
Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 
Arad, prin Fundaţia „Deborah” 

Specialişti din 
diverse instituţii 
specializate 

8 Elevi din Arad şi 
Pecica 

Sesiuni de training pentru voluntari în judeţ 
- specializare 

Adeverinţă de 
voluntariat 

Societatea pentru părinţi şi copii 
- SCOP 
 
 

Specialişti din 
diverse domenii  

37 Directori/Cadre 
didactice/elevi din 
judeţul Arad 
 

Traficul uman e inuman! - curs de 
perfecţionare (16 ore) 

Certificat de participare Societatea pentru părinţi şi copii 
- SCOP Timişoara 
Finanţator Cooperating 
Netherlands Foundations Central 
and Eastern Europe  
 

Specialist: Lenuţa 
Angalita 

2 Consilieri educativi 
Arad 

2 sesiuni de formare iniţială, desfăşurate în 
perioadele 25 - 27 februarie 2009 şi 24-26 
iunie 2009. Formarea a fost asigurată în 
cadrul proiectului „Traficul de persoane, 
realitate a secolului XXI”  

Diplome de participare Centrul Raţiu pentru Democraţie 
Turda 

Fundatia Ratiu 
ANITP - Centrul 
Regional Cluj, 
ONG Reaching 
Out 
Fundaţia Artemis 
Cluj 

25 Profesori, asistenţi 
sociali, psihologi etc. 
din regiunea Nord 
Vest: Cluj, Arad, 
Maramureş etc. 

Prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe 
umane 

Diplome participare ISJ Călăraşi 
Centrul Judeţean de Resurse şi 
Asistenţă Educaţională 
Centrul Judeţean de Asistenţă 
Psihopedagogică Călăraşi 
IPJ Călăraşi 

Profesori, 
reprezentanţi 
ANITP 

200 Elevi 

                                                 
44 Sursa: MECTS 
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Titlul programului de formare/Categoria Recunoaşterea 
formală a 

programului 

Furnizorul programului Formator Nr. 
benefici

ari 

Profilul 
beneficiarilor 

"Probleme majore" ale omului secolului 
XXI 

Diplome participare ISJ Călăraşi 
Centrul Judeţean de Resurse şi 
Asistenţă Educaţională 
IPJ Călăraşi 

 50 Profesori 

Conferinţa “Ziua internaţională a copiilor 
dispăruţi”(instruire a profesorilor cu privire 
la fenomenul traficului de fiinţe umane, 25 
profesori - formare iniţială) 

Diplome participare Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Galaţi, Inspectoratul de Poliţie 
Judeţean Galaţi 
Poliţia de Frontieră Galaţi 

Specialişti din 
instituţiile de profil 

25 Profesori  

“Dreptul de a fi copil” (activitate de 
formare iniţială- 20 profesori) 

Diplome participare Palatul Copiilor, Galaţi Specialişti din 
instituţiile de profil 

20 Profesori 

Program de formare a echipei intersectoriale 
locale (EIL) - formare iniţială 

Diplome participare DGASPC 
IPJ 

Specialişti ai 
DGASPC şi IPJ 

6 Profesori 

Bune practici în prevenirea exploatării prin 
muncă 

Certificat Salvaţi Copiii şi CCD Iasi Formatori ai CCD 45 Profesori 
psihopedagogi 

Dezvoltarea abilităţilor de viaţă pentru 
copiii care au părinţii plecaţi la muncă în 
străinătatea şi prezintă risc de traficare 

Certificat Salvaţi Copiii şi CCD Iasi Formatori ai CCD 42 Profesori 
psihopedagogi 

Proiect de informare, educare şi prevenire a 
traficului de fiinţe umane 

Certificat Asociaţia Eurodemos Formatori ai 
Eurodemos 

57 Profesori 
psihopedagogi 

Proiect de informare şi prevenire a traficului 
de fiinţe umane 

Adeverinţe participare ISJ Neamţ Formatori regionali 
şi judeţeni 

160 Profesori-consilieri 
educativi 

Curs formare migraţie şi prevenire trafic Adeverinţe participare FRCFF, Hors la Rue, Asociaţia 
Stea şi Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Satu Mare 

Formatori de la  
Asociaţia Stea,  

20 Profesori 

Educaţie civică  - educaţie pentru cetăţenie 
democratică 

Certificate participare CCD Teleorman Formatori naţionali 
CCD 

56 Cadre didactice 

Campania de informare „Copiii noştri ce 
drum urmează?” 

- CJRAE Ilfov  Psihologi CJRAE 30 Profesori psihologi şi 
psihopedagogi 
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