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Cuvânt înainte 
 
 
Traficul de persoane prin formele sale de manifestare (exploatarea 

sexuală, munca forţată, obligarea la cerşetorie sau la comiterea de infracţiuni) 
continuă să fie unul dintre fenomenele sociale cu o acoperire globală care 
aduce importante prejudicii morale, psihice şi fizice victimelor sale şi nu numai. 
Acest fenomen devine şi mai îngrijorător când în capcana reţelelor de traficanţi 
cad victime copiii. Nu puţine sunt cazurile în care copiii ajung în mâinile unor 
oameni pentru care nimic nu este mai important decât perspectiva câştigurilor 
financiare rezultate din exploatarea acestora.  

Acest studiu, realizat în cadrul proiectului de Twinning RO2006/IB/JH 08 
- “Improving the institutional capacity of the agencies involved in the prevention 
of trafficking in human beings in line with the current European standards and 
best practices (Întărirea capacităţii instituţionale a agenţiilor implicate în 
prevenirea traficului de persoane conform cu standardele europene şi cele mai 
bune practici actuale”) este rezultatul unei colaborări fructuoase dintre experţii 
austrieci din cadrul Institutului Boltzmann al Drepturilor Omului, Viena şi echipa 
de cercetare a Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane din cadrul 
Inspectoratului General al Poliţiei Române. Studiul a făcut parte din activităţile 
prevăzute în cadrul componentei A a proiectului PHARE, unul din obiectivele 
acestuia urmărind întărirea capacităţii de cercetare a Agenţiei Naţionale 
Împotriva Traficului de Persoane. 

Pe parcursul ultimilor ani, au fost realizate studii şi cercetări privind 
traficul de persoane, însă, unele întrebări au rămas fără răspunsul necesar 
înţelegerii  fenomenului: “Care sunt cauzele primordiale şi cum se desfăşoară 
procesul de recrutare a minorilor pentru traficare în scopul exploatării?” şi „De 
ce, în condiţii similare de trai, doar unii minori ajung victime ale traficului de 
persoane şi alţii nu?” sunt exemple de întrebări care au însoţit demersurile 
cercetării.  

Studiul intenţionează să ofere informaţii suplimentare relevante pentru 
înţelegerea fenomenului traficului de copii, prin detalierea aspectelor legate de 
procesul de recrutare şi analiza cauzelor şi factorilor favorizanţi care concură la 
vulnerabilitatea minorilor. 

Autorii speră ca acest studiu să ajute în identificarea atât a problemelor 
cât şi a soluţiilor necesare pentru reducerea numărului victimelor minori traficaţi 
în scopul exploatării de orice fel prin folosirea acestui document ca un 
instrument viu pentru completarea cunoştinţelor şi informaţiilor din domeniul 
traficului de copii precum şi să întărească capacitatea de reacţie a tuturor 
organismelor naţionale şi internaţionale cu factori de decizie, implicate în lupta 
împotriva acestui fenomen. 

        Romulus Nicolae UNGUREANU 

        Lider de Proiect- România 
Agenţia Naţională Împotriva  

          Traficului de Persoane 
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Abrevieri  
 

 

ANITP – Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane. 

BCCO – Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate 

DCCO - Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate 

DGASPC – Direcţia Generală pentru Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

DIICOT - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată 
şi Terorism 

FGD – Focus Groups Discussions- discuţii în cadrul unui focus-grup 

IGPR – Inspectoratul General al Poliţiei Române 

ISJ –Inspectoratul Şcolar Judeţean 

ONU - Organizaţia Naţiunilor Unite 
 
ORI - Oficiul Român de Imigrări 
SAEPCI - Serviciul de Afaceri Europene, Programe, Cooperare 
Internaţională. 

SCCO – Serviciul de Combatere a Criminalităţii Organizate 

SIMEV - Sistemul Integrat de Monitorizare şi Evaluare a Victimelor Traficului 
de Persoane 

UNCRC – Convenţia Naţiunilor Unite privind  Drepturile Copilului  
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1 INTRODUCERE 
 

 
Copiii reprezintă aproximativ 15% din numărul victimelor traficului de 

persoane identificate în fiecare an în România. În anul 2007 au fost 292 copii 
identificaţi iar în 2008, 186 copii, marea majoritate (87%) de sex feminin. Trei 
sferturi dintre copii au fost exploataţi sexual, categoria de vârstă cea mai 
vulnerabilă fiind 14-17 ani (94%). 

Luând în considerare rezultatele principalelor studii realizate în ultimii 
ani, am ajuns la concluzia că există o limită a cunoştinţelor privind, în general, 
noile tendinţe ale fenomenului traficului de copii în România şi, în mod special, 
al traficului intern (în interiorul graniţelor ţării), cu precădere după anul 2007, 
când România a devenit stat membru UE. 

În lumina statisticilor oferite de Baza Naţională de Date a Agenţiei 
Naţionale Împotriva Traficului de Persoane, este necesară îmbunătăţirea 
înţelegerii fenomenului în multiplele lui dimensiuni, ceea ce va permite ANITP 
să furnizeze principalilor actori instituţionali informaţiile necesare dezvoltării de 
răspunsuri adecvate.  

Scopul, obiectivele şi întrebările cercetării au fost conturate luând în 
considerare toate eforturile de cercetare şi analiză întreprinse până la acest 
moment precum şi implicarea specialiştilor care intră, prin natura profesiei, în 
contact cu victimele copii. 

În scopul de a creşte nivelul de conştientizare a fenomenului în rândul 
diferitelor agenţii (de aplicare a legii, de protecţie a copilului, ONG-uri) pentru a 
îmbunătăţi măsurile pe care acestea le pot lua, studiul urmăreşte să identifice 
parametrii specifici ai fenomenului traficului de copii în România: cauzele şi 
contextul în care copiii sunt expuşi recrutării/traficării în scopul exploatării, 
metodele de recrutare şi etapele acestui proces, principalii actori implicaţi în 
recrutare etc..  

Accentul pus în acest studiu pe etapa iniţială a procesului de traficare, 
RECRUTAREA, decurge din statutul României, respectiv una dintre principalele 
ţări de origine a victimelor traficului exploatate în ţările europene. A studia 
contextul în care se produce racolarea, atragerea minorilor în această 
experienţă a exploatării umane este un prim pas în realizarea unei strategii de 
intervenţie la nivelul comunităţilor vulnerabile, acolo unde se realizează debutul 
exploatării şi unde se regăsesc întrunite condiţiile care fac acest lucru posibil. 

În general, studiul s-a dorit o contribuţie la înţelegerea fenomenului 
traficului în România, ceea ce, pe de o parte, ar permite orientarea campaniilor 
de prevenire şi conştientizare, desfăşurarea unor acţiuni eficiente antitrafic, iar 
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specialiştilor care intră în contact cu victimele (poliţişti, asistenţi sociali etc.) să 
stabilească măsurile de suport într-o manieră efectivă.  

Un alt obiectiv al studiului a fost acela de a furniza un input politicilor 
antitrafic (îmbunătăţirea strategiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane şi 
a Planurilor de Acţiune aferente acesteia).   

Unul din obiectivele studiului, aşa cum sunt prezentate detaliat în lucrare, 
este centrat pe folosirea rezultatelor pentru  îmbunătăţirea indicatorilor privind 
victimele traficului care vor fi introduse în Baza Naţională de Date (SIMEV) cât 
şi pentru a fundamenta o cercetare calitativă aprofundată a fenomenului 
traficului de copii în România cu accent pe factorii de risc şi profilul victimelor. 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

ASPECTE 
LEGISLATIVE ŞI 
INSTITUŢIONALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 



 

 TRAFICUL DE COPII ÎN ROMÂNIA – Studiu asupra procesului de recrutare                              15 

 
2 CADRUL LEGAL ŞI INSTITUŢIONAL 

 
 
2.1 Definiţii juridice 
 
Definiţia „copilului” 

Conform Convenţiei cu privire la drepturile copilului, adoptată de 
Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 20 noiembrie „copil” 
înseamnă: „orice fiinţă umană sub vârsta de 18 ani, exceptând cazurile în care 
legea aplicabilă copilului stabileşte limita majoratului sub această vârstă”1. 

 
Definiţia traficului de persoane şi de copii 

Traficul de persoane2, aşa cum este definit în convenţiile internaţionale 
ratificate la nivel naţional reprezintă: „recrutarea, transportarea, transferarea, 
cazarea sau primirea unei persoane, prin ameninţare, violenţă sau prin alte 
forme de constrângere, prin răpire, fraudă ori înşelăciune, abuz de autoritate 
sau profitând de imposibilitatea acelei persoane de a se apăra sau de a-şi 
exprima voinţa ori prin oferirea, darea, acceptarea sau primirea de bani ori de 
alte foloase pentru obţinerea consimţământului persoanei care are autoritate 
asupra altei persoane, în scopul exploatării acestei persoane. Exploatarea 
constă în prostituţia forţată sau altă formă de exploatare sexuală, munca forţată 
sau servicii forţate, sclavia sau practici similare, aducerea în stare de servitute, 
sau prelevarea de organe”.3  

Conform aceluiaşi Protocol adiţional, consimţământul unei victime a 
traficului de persoane pentru exploatare este indiferent atunci când unul din 
oricare dintre mijloacele enunţate4 a fost folosit.  

Recrutarea, transportarea, transferul, adăpostirea sau primirea unui copil 
în scopul exploatării este considerată trafic de persoane, chiar daca recrutorii 
nu fac apel la nici unul dintre mijloacele menţionate mai sus. 

Recrutarea, transportarea, transferarea, găzduirea sau primirea unei 
persoane cu vârsta cuprinsă între 0 şi 18 ani, în scopul exploatării acesteia, 
constituie infracţiunea de trafic de minori5 

 

                                                 
1 Legea nr. 272/2004 cu privire la protecţia copilului şi promovarea drepturilor acestuia, 
art. 4, cu amendamentele şi completările ulterioare. 
2 Definiţie internaţională a traficului de persoane, conform art. 3, paragraful „a” al Protocolului 
privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor 
şi copiilor, adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale 
organizate adoptată la New York la 15 noiembrie 2000 şi ratificată prin legea 565 din 16 
octombrie 2002 
3 Legea nr. 300 din 11 iulie 2006 pentru ratificarea Convenţiei Consiliului European 
referitor la lupta împotriva traficului de fiinţe umane, adoptată pe 3 martie 2005, semnată de 
România pe 16 mai 2005 la Varşovia 
4 Conform art. 3, lit. a, a Protocolului privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea traficului 
de persoane, în special al femeilor şi copiilor, adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite 
împotriva criminalităţii transnaţionale organizate adoptată la New York la 15 noiembrie 
2000. 
5 Legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane. 
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2.2 Instrumente legislative 
 

2.2.1 Instrumente internaţionale 
 
Declaraţia ONU asupra drepturilor omului proclamă nevoia de ajutor 

şi de asistenţă socială a copiilor, pentru ca ei să-şi poată îndeplini rolul în 
societate.  

Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului adoptată în 1989 şi 
ratificată la nivel naţional începând cu 1990 este unul dintre primele instrumente 
internaţionale care proclamă necesitatea asigurării drepturilor fundamentale ale 
copilului, cum ar fi: dreptul la exprimare şi la libertatea de conştiinţă, pentru a 
proteja copilul împotriva oricărei forme de violenţă, fie ea fizică sau psihică, 
împotriva abandonului sau neglijenţei, a relelor tratamente sau exploatării, 
inclusiv a celei sexuale, toate pentru a garanta bunăstarea socială, spirituală şi 
morală a copilului precum şi sănătatea fizică şi psihică a acestuia.6 

În cadrul Convenţiei ILO nr.182  privind interzicerea celor mai grave 
forme ale muncii copiilor şi acţiunea imediată în vederea eliminării lor au 
fost prezentate şi explicitate definiţiile şi caracteristicile muncii copiilor. Munca 
copiilor a fost descrisă după cum urmează: 

a) toate formele de sclavie sau practicile similare, ca de exemplu: 
vânzarea de/ sau comerţul cu copii, servitutea pentru datorii şi munca 
de servitor, precum şi munca forţată sau obligatorie, inclusiv 
recrutarea forţată sau obligatorie a copiilor în vederea utilizării lor în 
conflictele armate; 

b) utilizarea, recrutarea sau oferirea unui copil în scopul prostituării, 
producţiei de material pornografic sau de spectacole pornografice; 

c) utilizarea, recrutarea sau oferirea unui copil în scopul unor activităţi 
ilicite, mai ales pentru producţia şi traficul de stupefiante, aşa cum le 
definesc convenţiile internaţionale pertinente; 

d) muncile care, prin natura lor sau prin condiţiile în care se exercită, 
sunt susceptibile să dăuneze sănătăţii, securităţii sau moralităţii 
copilului. 

Convenţia ONU pentru combaterea criminalităţii organizate şi 
transfrontaliere adoptată la New York pe 15 noiembrie 2000, şi protocolul său 
adiţional referitor la prevenirea, combaterea şi pedepsirea traficului de 
persoane, în special a femeilor şi copiilor, subliniază rolul cooperării pentru a 
preveni şi combate mai eficient criminalitatea organizată transfrontalieră şi a 
fost ratificată la nivel naţional prin Legea nr 565/2002 (vezi subcapitolul 2.1.2 
referitor la legislaţia românească din domeniu). Prezenta convenţie este un 
instrument internaţional care reglementează aspectele referitoare la protecţia 
victimelor traficului de persoane şi, în special, a femeilor şi copiilor, detaliind 
acţiunile preventive şi cooperarea care trebuie realizată prin adecvarea la 
specificul politicilor sociale din domeniu.  

De asemenea, România a semnat Convenţia Consiliului Europei 
privind Combaterea Traficului de Persoane pe 16 mai 2005 la Varşovia care 
a fost ratificată la nivel naţional prin Legea nr. 300/2006 (vezi subcapitolul 
referitor la legislaţia românească din domeniu). 

                                                 
6 Legea nr. 18 din 27 septembrie 1990 pentru ratificarea Convenţiei cu privire la drepturile 
copilului. 
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Principalele obiective ale convenţiei sunt: 
• Prevenirea şi combaterea traficului de persoane, asigurând respec-

tarea principiului parităţii între bărbaţi şi femei; 
• Garantarea drepturilor fundamentale ale victimelor, prin punerea la 

dispoziţia lor a cadrului legal necesar protecţiei şi asistenţei atât a 
victimelor cât şi a martorilor, precum şi prin asigurarea eficienţei 
procesului penal; 

• Întărirea cooperării internaţionale în domeniul traficului de persoane. 

Ultimul instrument internaţional referitor la traficul de copii a fost 
Convenţia privind Protecţia Copilului Împotriva Exploatării şi Abuzului 
Sexual semnat de către România în 2007. Convenţia este primul instrument 
legal al Consiliului Europei care prevede incriminarea diferitelor forme de abuz 
sexual al copiilor, inclusiv în cadrul familiei, comis de unul dintre părinţi prin 
folosirea forţei, ameninţărilor sau constrângerilor. Astfel, pe lângă infracţiunile 
tradiţionale ca: abuzul sexual, prostituţia infantilă, pornografia infantilă şi 
obligarea copiilor să ia parte la spectacole pornografice, Convenţia defineşte 
pentru prima dată aşa numitul „grooming” care constă în înşelarea încrederii 
copilului în scopuri sexuale. În plus mai sunt definite şi un set de reguli pentru 
prevenirea turismului sexual.  

O prezentare detaliată a tuturor instrumentelor internaţionale adoptate şi 
ratificate de România în domeniul traficului de persoane dar şi conexe o puteţi 
găsi în următorul tabel7: 

 
Traficul de persoane – tabel de ratificare pentru România 

 

Convenţia pentru drepturile copilului 1989. 26 ianuarie 1993  

Protocol opţional cu privire la drepturile copilului, privind vânzarea de 
copii, prostituţia copiilor şi pornografia infantilă, 2000 

18 octombrie 2001 

Convenţia pentru eliminarea oricăror forme de discriminare împotriva 
femeilor 1979 

7 ianuarie 1982 

Convenţia pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi 2006 26 septembrie 2007 
(a fost doar 
semnată) 

Protocolul din 15 noiembrie PROTOCOL din 15 noiembrie 2000 
privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane, în 
special al femeilor şi copiilor, adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite 
împotriva criminalităţii transnaţionale organizate  (“Protocolul de la 
Palermo”) 2000. 

4 Decembrie 2002 

Convenţia ILO 182 privind interzicerea celor mai grave forme ale 
muncii copiilor şi acţiunea imediată în vederea eliminării lor 1989 

13 decembrie 2000 

Convenţia Consiliului Europei privind Combaterea Traficului de 
Persoane 2005 

21 August 2006 

Convenţia Consiliului Europei privind protecţia indivizilor în ceea ce 
priveşte procesarea datelor personale 1981. 

27 februarie 2002 

Protocolul adiţional al Convenţiei Consiliului Europei privind protecţia 
indivizilor în ceea ce priveşte procesarea datelor personale privind 

15 februarie 2006 

                                                 
7 Sursa: UN Treaty Collection, http://treaties.un.org/, Council of Europe, http://www.coe.int, 
Hague Conference on Private International Law, http://www.hcch.net 
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autorităţile de supervizare şi modalitatea schimbului de date 
transfrontalier. 2001 

Convenţia Consiliului Europei privind Protecţia drepturilor omului şi a 
libertăţilor fundamentale 1950. 

20 iunie 1994 

Convenţia Consiliului Europei privind Carta Socială Europeană 
(revizuită) 1996 

7 Mai 1999 

Convenţia de la Haga privind Protecţia Copiilor şi cooperării în materia 
adopţiilor internaţionale. 

28 decembrie 1994 

 
2.2.2 Legislaţia românească în domeniul traficului cu copii şi protecţia 

drepturilor acestora 
 
România garantează apărarea drepturilor copilului prin Constituţia 

României care, la capitolul - Drepturile şi libertăţile fundamentale, art. 49 
stipulează: 

• “Copiii şi tinerii se bucură de un regim special de protecţie şi de 
asistenţă în realizarea drepturilor lor.” 

• “Exploatarea minorilor, folosirea lor în activităţi care le-ar dăuna 
sănătăţii, moralităţii sau care le-ar pune în primejdie viaţa ori 
dezvoltarea normală sunt interzise. “ 

Primul act normativ în domeniul traficului de persoane a fost Legea nr. 
678/2001 pentru prevenirea şi combaterea traficului de persoane în care este 
definită explicit infracţiunea de trafic de copii precum şi pedepsele aferente. În 
înţelesul prezentei legi: „recrutarea, transportul, transferul, găzduirea sau 
primirea de minori cu scopul exploatării lor reprezintă infracţiunea de trafic de 
copii care este pedepsită cu închisoarea de la 5 la 15 ani precum şi cu 
interzicerea unor drepturi”.  

În cazul infracţiunii de trafic de minori apare o diferenţiere faţă de 
traficarea unui adult, în sensul că sunt necesare numai 2 dintre elementele 
infracţiunii de trafic de persoane, respectiv acţiunile de recrutare, transportare, 
transferare, găzduire sau primire a unui minor, în scopul sau în vederea 
exploatării, fără a mai fi necesare mijloacele folosite respectiv, ameninţarea, 
violenţa sau alte forme de constrângere, răpire, fraudă ori înşelăciune, abuz de 
autoritate sau profitând de imposibilitatea acelei persoane de a se apăra sau de 
a-şi exprima voinţa prin oferirea, darea, acceptarea sau primirea de bani ori de 
alte foloase pentru obţinerea consimţământului persoanei care are autoritate 
asupra altei persoane. 

Prin art. 18 al Legii nr. 678/2001 se defineşte şi sancţionează 
pornografia infantilă astfel: „Fapta de a expune, a vinde sau a răspândi, a 
închiria, a distribui, a confecţiona ori de a deţine în vederea răspândirii de 
obiecte, filme, fotografii, diapozitive, embleme sau alte suporturi vizuale, care 
reprezintă poziţii ori acte sexuale cu caracter pornografic, ce prezintă sau 
implică minori care nu au împlinit vârsta de 18 ani, sau importarea ori predarea 
de astfel de obiecte unui agent de transport sau de distribuire în vederea 
comercializării ori distribuirii lor constituie infracţiunea de pornografie infantilă şi 
se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani”.  

Cu scopul protejării victimelor infracţiunilor s-a adoptat Legea 211/2004 
privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor, 
care prevede drepturile victimelor anumitor infracţiuni la consiliere psihologică şi 
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juridică gratuite precum şi acordare de despăgubiri. Două dintre neajunsurile 
legii sunt reprezentate de dificultăţile victimelor de a se constitui parte în cadrul 
procesului penal, precum şi cazurile în care se acordă despăgubiri8 victimelor 
anumitor infracţiuni9. În legea actuală sunt prevăzute norme specifice minorilor, 
în sensul că ei nu sunt obligaţi să se constituie parte vătămată sau să facă 
plângere penală, iar perioada de acordare a asistenţei legale şi psihologice este 
cu 3 luni mai mare decât în cazul adulţilor. 

În cazul în care nu se cunoaşte vârsta exactă a victimei şi atunci când 
există motive să se bănuiască că victima este un copil, pe timpul verificării 
vârstei, conform legii nr. 300/ 200610 se va presupune că acea persoană este 
un copil şi i se vor acorda măsurile de protecţie specifice. 

Din momentul în care un copil neînsoţit este identificat ca victimă: 
a) va fi reprezentată de un tutore legal, o organizaţie sau o autoritate 

care va acţiona în interesul copilului; 
b) se vor lua măsurile pentru stabilirea identităţii şi naţionalităţii victimei;  
c) se vor face eforturile necesare identificării familiei victimei, dacă 

aceasta serveşte intereselor copilului11. 

Hotărârea nr. 1.238 din 10 octombrie 2007 privind aprobarea 
Standardelor naţionale specifice pentru serviciile specializate de asistenţă 
şi protecţie a victimelor traficului de persoane este un instrument legislativ 
care reglementează reţelele naţionale de servicii şi de protecţie a victimelor 
traficului de persoane, serviciile acordate şi calitatea acestora, măsuri privind 
asigurarea unui mediu optim victimelor traficului de persoane, asigurarea 
personalului calificat necesar şi perfecţionarea continuă a acestora. 

După semnarea Convenţiei privind drepturile copilului, aceasta a fost 
ratificată prin adoptarea Legii nr.18 din septembrie 1990. Aceasta legiferează: 
„Statele părţi se angajează să respecte şi să garanteze drepturile stabilite în 
prezenta convenţie tuturor copiilor din jurisdicţia lor, indiferent de rasă, culoare, 
sex, limbă, religie, opinie politică sau altă opinie, de naţionalitate, apartenenţa 
etnică sau originea socială, de situaţia materială, incapacitatea fizică, de 
statutul la naştere sau de statutul dobândit al copilului ori al părinţilor sau al 
reprezentanţilor legali ai acestuia. Statele părţi vor lua toate măsurile de 
protejare a copilului împotriva oricărei forme de discriminare sau de sancţionare 
pe considerente ţinând de situaţia juridică, activităţile, opiniile declarate sau 
convingerile părinţilor, ale reprezentanţilor săi legali sau ale membrilor familiei 
sale. În toate acţiunile care privesc copiii, întreprinse de instituţiile de asistenţă 
socială publice sau private, de instanţele judecătoreşti, autorităţile 
administrative sau de organele legislative, interesele copilului vor prevala”. 

Legea nr. 203 din 15 noiembrie 2000 pentru ratificarea Convenţiei 
Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 182/1999 privind interzicerea celor 

                                                 
8 Analizând schema actuală de compensare a victimelor, se are în vedere introducerea unui 
paragraf dedicat prejudiciilor morale suferite de victime. 
9 OSCE-ODIHR, „Compensaţiile acordate persoanelor traficate şi exploatate în regiunea 
OSCE”, pag.84 
10 Legea pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de 
fiinţe umane, adoptată la 3 mai 2005, deschisă spre semnare şi semnată de România la 
Varşovia la 16 mai 2005. 
11 Legea 300/2006 pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind lupta împotriva 
traficului de fiinţe umane, adoptată la 3 mai 2005, deschisă spre semnare şi semnată de 
România la Varşovia la 16 mai 2005. 
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mai grave forme ale muncii copiilor şi acţiunea imediată în vederea eliminării 
lor, adoptată la cea de-a 87-a sesiune a Conferinţei Generale a Organizaţiei 
Internaţionale a Muncii la Geneva la 17 iunie 1999 este un instrument naţional 
pertinent pentru eradicarea fenomenului. 

În 2003 a fost promulgată Legea nr. 196 privind prevenirea şi 
combaterea pornografiei. În textul acesteia, în special la art.10 se incrimi-
nează orice activitate de recrutare, precum şi de obligare sau de folosire a 
minorilor în orice act cu caracter obscen, orice astfel de fapte fiind pedepsite cu 
închisoarea de la 3 la 12 ani precum şi cu interzicerea unor drepturi.  

Legea nr. 272/2004 cu privire la protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului atinge aspecte referitoare la: drepturile şi libertăţile cetăţeneşti; 
caracteristicile mediului familial, al mijloacelor alternative, al sistemului de sănă-
tate; servicii acordate refugiaţilor; protecţia copilului pe baze nediscriminatorii 
pentru promovarea şi respectarea interesului copilului; şansele egale şi altele. 
La art. 99 se prevede: „Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva oricărei 
forme de exploatare” şi se accentuează din nou necesitatea de a preveni şi 
combate fenomenul exploatării, traficului şi abuzului. 

Deoarece instituţiile de stat trebuiau să implementeze legislaţia 
referitoare la protecţia drepturilor copilului, atât cea internaţională cât şi cea 
naţională, s-au elaborat strategii şi instrumente de monitorizare şi coordonare. 
Pe 13 august 2004 a fost emisă Hotărârea nr. 1295 pentru aprobarea 
Planului Naţional de Acţiune pentru prevenirea şi combaterea traficului de 
copii, iar în septembrie 2004 a fost emisă Hotărârea nr. 1504 pentru 
aprobarea Planului Naţional de Acţiune pentru prevenirea şi combaterea 
abuzului sexual asupra copilului şi a exploatării sexuale a copiilor în 
scopuri comerciale (2004-2007). Aceste două hotărâri au fost implementate 
pe o perioadă de 2-3 ani, până în 2007, fiind structurate pe obiective şi activităţi 
specifice în toate ariile referitoare la traficul de copii şi exploatarea lor sexuală şi 
a cuprins reprezentanţi şi parteneri atât din organisme de stat cât şi private. 

 
 
2.3 Cadrul instituţional referitor la prevenirea şi comba-

terea traficului de copii – diagrama unui proces de identificare 
 
Conform Mecanismului Naţional de Identificare şi Referire aprobat prin 

Ordinul nr. 335/2007, în momentul identificării unui copil ca fiind victimă a 
traficului, indiferent de ţara de origine a acestuia, se va înştiinţa reprezentantul 
DGASPC sau cel al furnizorului de servicii specializate pentru copii abuzaţi, 
neglijaţi sau traficaţi, cu scopul luării măsurilor speciale de protecţie necesare.   

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului asigură 
implementarea în fiecare judeţ şi sector al Bucureştiului a strategiei de asistenţă 
socială în domeniul protecţiei copilului, a familiei, a persoanelor singure, a celor 
cu handicap şi a celor nevoiaşe12 . 

În situaţia în care victima, copil, este cetăţean străin, aceasta va 
beneficia, fără discriminare, de aceleaşi măsuri de asistenţă şi protecţie ca toţi 
copiii, victime ale traficului de persoane. În situaţia în care sunt mai multe 
victime de aceeaşi naţionalitate/cetăţenie, printre care şi copii, se recomandă 
asistarea acestora de către acelaşi furnizor de servicii sociale. 

                                                 
12 Cadrul de organizare şi funcţionare a DGASPC.  
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Atunci când un minor este identificat ca fiind victimă a traficului de 
persoane, conform Mecanismului Naţional de Identificare şi Referire, instituţiile 
pregătite pentru identificare, referire, asistenţă şi monitorizare sunt în principal: 
IGPR (prin structura sa specializată de combatere a criminalităţii organizate şi 
prin ANITP) (vezi ANEXA 1), Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie 
a Copilului, precum şi ORI (pentru cazul minorilor cetăţeni străini): 

• Structurile specializate ale IGPR şi IGPF vor contacta reprezentantul 
DGASPC responsabil de asistenţa copiilor, victime ale abuzului, 
neglijării şi traficului de persoane, şi reprezentantul centrului regional 
al ANITP pentru evaluarea nevoilor de asistenţă ale victimei, copil, şi 
menţinerea contactului cu aceasta. 

• Reprezentantul DGASPC responsabil de asistenţa copiilor, victime 
ale abuzului, neglijării şi a traficului de persoane, va asigura referirea 
cazului către un centru specializat pentru asistenţa copiilor, victime 
ale abuzului, neglijării şi a traficului de persoane şi va menţine 
legătura cu partenerii din echipa interinstituţională. 

• Reprezentantul centrului regional al ANITP va păstra legătura cu 
reprezentantul DGASPC în vederea monitorizării cazului. 

• În cazul străinilor minori neînsoţiţi, victime ale traficului de persoane, 
în vederea stabilirii regimului juridic aplicabil acestora, ORI 
cooperează cu alte instituţii, precum şi cu organizaţii naţionale şi 
internaţionale specializate în domeniul ocrotirii minorilor, în condiţiile 
prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind 
regimul străinilor în România, republicată. 
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3 CADRUL, SCOPUL ŞI OBIECTIVELE CERCETĂRII 

 
 
3.1 Cadrul drepturilor copilului 
 
Având la bază Contractul de Înfrăţire UE, prezentul proiect nu urmăreşte 

doar implementarea aquis-ului comunitar referitor la traficul de persoane ci se 
fundamentează pe prevederile internaţionale şi europene referitoare la dreptu-
rile omului şi ale copilului aplicabile în acest domeniu. Un accent deosebit 
trebuie pus pe respectarea Convenţiei ONU despre Drepturile Copilului (CDC) 
la care România este parte. Comitetul ONU care monitorizează respectarea 
acestor standarde a identificat patru Principii Generale care sunt relevante 
pentru orice efort depus în scopul protecţiei drepturilor copilului: 

• Dreptul copilului la viaţă şi dezvoltare – care asigură protecţia 
copilului împotriva oricărei ameninţări asupra vieţii şi dezvoltării lui; 

• Dreptul copilului de a fi protejat împotriva oricărei discriminări – niciun 
grup de copii nu trebuie tratat diferit de alt grup pe baza unor criterii 
discriminatorii; 

• Dreptul copilului la participare – copilul trebuie să fie consultat în orice 
privinţă relevantă pentru viaţa sa, cum ar fi instituţionalizarea, atunci 
când este identificat ca victimă a traficului de persoane; 

• Principiul prevalenţei interesului copilului în faţa oricăror altora care 
cere ca în toate acţiunile întreprinse de organizaţii de stat sau private, 
interesul copilului să fie primordial. 

În contextul traficului de copii, aceste patru principii, împreună cu dreptul 
copilului la viaţă privată (vezi Îndrumarul de Referinţă al UNICEF despre 
Protecţia Drepturilor Victimelor Traficului în Europa, 2006) formează piatra de 
temelie a unei abordări bazată pe drepturile copilului a acestui subiect. CDC 
conţine standarde şi mai detaliate referitoare la dreptul la participare (accesul la 
informaţie, libertatea de exprimare etc.), dreptul la protecţie (împotriva oricărei 
forme de violenţă sau exploatare, inclusiv împotriva traficului, etc.) precum şi 
dreptul la asistenţă (educaţie, sănătate, reabilitare etc.). 

Implementarea cadrului drepturilor copilului are ca scop întărirea legăturii 
dintre deţinătorul de drepturi, în cazul de faţă copilul vulnerabil la traficul de 
persoane şi instituţiile responsabile de asigurarea acestor drepturi, de obicei 
organismele statului care au ratificat convenţiile internaţionale în domeniu. O 
abordare orientată pe drepturile copilului este fundamentală pentru prezentul 
studiu şi de aceea se va baza pe o strategie dublă: 

• abilitarea copilului (prin măsuri de creştere a conştientizării, de 
informare asupra traficului, de cunoaştere a drepturilor, de creştere a 
standardului de viaţă şi a nivelului de educaţie), şi 

• responsabilizarea părţilor implicate (autorităţile statului şi, în mod 
indirect, organizaţii private, ONG-uri, părinţi şi alţi reprezentanţi legali 
ai copilului). Aceasta are loc prin mecanisme de feedback şi de 
plângere aflate la dispoziţia copilului, dar şi mai general prin 
asigurarea accesului la un mecanism naţional de referire centrat pe 
interesul copilului, de la identificare la asistenţă.  
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3.2 Principalele constatări reieşite din rapoartele şi stu-
diile privind traficul de copii în scopul exploatării  

 
Principiile şi conceptele privind protecţia drepturilor copilului în contextul 

fenomenului traficului de copii pe care se bazează acest studiu au fost doar de 
curând confirmate de alte studii13. Acestea proclamă necesitatea unei abordări 
bazate pe drepturile copilului şi pe dezvoltarea acestuia, a măsurilor de 
prevenire şi a celor de protecţie, toate trei reprezentând dimensiunile cheie ale 
eforturilor de reducere a fenomenului traficului de copii. 

Organizaţia Salvaţi Copiii din România a elaborat un raport despre 
traficul de copii din România în anul 2004, cu accent pe exploatarea sexuală şi 
munca forţată a copiilor români în alte ţări europene. Raportul a identificat o 
creştere a fenomenului traficului intern, care, la acea dată, era semnalat şi în 
mass-media. 

Raportul OIM din 200514 prezintă aspectele cantitative ale fenomenului 
traficului de persoane din România, ţară de origine şi de tranzit. Acest raport 
menţionează lipsa unei analize centralizate, a unor instrumente de identificare 
şi referire a victimelor traficului de persoane, precum şi a datelor statistice atât 
în ţara de origine, cât şi în cele de tranzit şi de destinaţie, toate acestea 
contribuind la ascunderea escaladării fenomenului în rândul victimelor de 
origine română. Raportul prezintă în detaliu profiluri de victime ale traficului, în 
scopul exploatării sexuale sau al muncii forţate, cerşetoriei şi delicvenţei, 
precum şi detalii referitoare la aspectele recrutării, ale condiţiilor de viaţă ale 
victimei anterioare recrutării, la natura promisiunilor oferite etc. Datele 
prezentate în raport se referă la cetăţenii români identificaţi ca victime ale 
traficului extern, atât adulţi cât şi minori, care au fost asistaţi în perioada 
ianuarie 2000 – decembrie 2004, atrăgându-se atenţia şi asupra apariţiei de noi 
cazuri de trafic intern. Informaţii obţinute de la populaţie şi de la organizaţii 
private active în domeniul traficului de persoane, au dus la identificarea unor 
factori care contribuie la creşterea vulnerabilităţii în faţa traficanţilor, cum ar fi: 
situaţia economică, relaţiile familiale, originea etnică, religia, educaţia şi statutul 
ocupaţional. Niciunul dintre factorii de mai sus nu poate explica sau genera 
singur fenomenul traficului de persoane, ei funcţionând doar concertat. 

Acest fapt a fost subliniat şi într-un recent raport la UNICEF – Raportul 
Centrului de Cercetări Innocenti15, care, în urma intervievării victimelor copii, a 
relevat natura puternic interdependentă a factorilor care contribuie la creşterea 
vulnerabilităţii minorilor în faţa traficanţilor şi abuzurilor: experienţe personale de 
violenţă în familie sau în instituţii de ocrotire, sărăcia, părinţi alcoolici, etc. În 
cazurile în care mai mulţi dintre factorii enumeraţi mai sus s-au conjugat, şi în 
lipsa măsurilor alternative de protecţie şi sprijin, copiii au răspuns fugind de 
acasă, sfârşind, de multe ori, prin a deveni victimele traficului în vederea 
exploatării. Acest fapt ne conduce la concluzia că dorinţa copilului de a evada 

                                                 
13.UNICEF Innocenti Research Centre, Child Trafficking in Europe: A broad vision to put 
children first, martie 2008; şi UNICEF IRC/Mike Dottridge Young People’s Voices on Child 
Trafficking: Experiences from South Eastern Europe, decembrie 2008 
14 IOM, “Regional Learning Report”, Report on South-Eastern Europe, Country Report – 
Romania, 2005 
15 UNICEF IRC/Mike Dottridge Young People’s Voices on Child Trafficking: Experiences from 
South Eastern Europe, decembrie 2008. 
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din sărăcia familiei şi din situaţiile de abuz, poate declanşa acceptarea 
recrutării. 

Studiul din 2005 al ILO-IPEC16” a utilizat chestionare standardizate şi 
interviuri semi-structurate cu copii, părinţi şi experţi din domeniu. Concluziile 
raportului se refereau la îmbunătăţirea legislaţiei, dezvoltarea sistemului de 
monitorizare a victimelor minori reiterând, de asemenea, necesitatea sporirii 
măsurilor preventive. 

 
 
3.3 Definiţii operaţionale 
 

Pe parcursul prezentului studiu vor fi folosite următoarele definiţii 
operaţionale, ţinând cont de cadrul mai general al definiţiilor din drepturile 
omului, enumerate în capitolul doi. Totuşi, interpretarea rezultatelor studiului se 
va face în general în terminologia utilizată de actorii implicaţi în Focus Group 
Discussion (FGD), ceea ce poate duce la unele diferenţe de înţelegere, fapt 
care trebuie luat în considerare la citirea prezentului studiu. 

• Aşa cum s-a arătat mai sus, “copil” înseamnă orice fiinţă umană 
având vârsta mai mică de 18 ani, conform definiţiei din Convenţia 
ONU privind Drepturile Copilului, folosită de toţi actorii internaţionali 
relevanţi. De aceea, pe parcursul prezentului document,  termenul 
“copil”/”copil victimă a traficului (CVT)” va fi folosit cu acest înţeles.  

• Minorul - în prezentul studiu termenul este folosit alternativ la 
termenul “copil”  

• Studiul abordează într-o măsură extinsă situaţia persoanelor peste 14 
ani, iar termenele folosite alternativ pentru accentuarea statutului au 
fost „tânăr” sau „adolescent”.  

• Conceptul de „familie” folosit se referă atât la familia nucleară cât şi la 
familia extinsă, aşa cum este ea înţeleasă şi trăită în societatea 
românească. În mod special atunci când vine vorba de dezintegrarea 
familiei, ea se referă la nucleul familiei, care constă din părinţi şi copiii 
lor. Atunci când se doreşte să se facă referire la sistemul familial 
extins, bazat pe legături de sânge, se va folosi termenul „familia 
extinsă” sau „rude”. Din nou, studiul adoptă terminologia folosită de 
actorii implicaţi în Focus Group Discussion (FGD) şi modul în care 
aceştia înţeleg aceşti termeni. 

• ”Trafic” conform UNICEF17, se referă la recrutarea, transportul, 
transferul, găzduirea sau primirea unui copil cu scopul exploatării 
acestuia. „Recrutarea” se poate face prin forţă sau ameninţare, sau 
alte forme coercitive, prin răpire, fraudă, înşelăciune, abuz de putere, 
exploatarea unei vulnerabilităţi, prin oferirea de bani sau beneficii, cu 
scopul obţinerii consimţământului unei persoane asupra altei 
persoane, toate cu scopul exploatării. Exploatarea cuprinde prostituţia 
sau alte forme de exploatare sexuală, munca sau alte servicii forţate, 
sclavia sau alte practici similare acesteia, punerea în stare de 

                                                 
16 ILO-IPEC, “Evaluare rapidă a traficului de copii cu scopul exploatării sexuale şi al muncii 
forţate în Balcani şi în Ucraina”, 2005, în parteneriat cu Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii şi 
Salvaţi Copiii. 
17 Manualul UNICEF privind protocolul opţional al vânzării, prostituţiei şi pornografiei minorilor.. 
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servitute, sau prelevarea de organe. În constatările de la capitolul 
5.2.3, sunt descrise principalele etape ale recrutării, aşa cum au fost 
ele identificate de experţii români. 

• Victimă a traficului desemnează orice persoană fizică care este 
supusă traficului de fiinţe umane18 

• Recrutarea - poate fi materializată în propunerea care se face victimei 
în faza iniţială procesului de traficare. Această propunere de obicei se 
dovedeşte a fi în final o promisiune falsă referitoare la  obiectul sau 
natura muncii, destinaţia călătoriei victimei, condiţiile în care se va 
afla, va fi ţinută sau va munci, sau locul desfăşurării activităţii. 
Recrutarea poate fi realizată de către una sau mai multe persoane, o 
firmă, fie în mod direct sau prin intermediul unui anunţ, prin 
intermediul mass-mediei sau al Internetului19 

• Oferta - în cadrul prezentului studiu oferta a fost folosită pentru 
statuarea propunerii venită din partea recrutorului sau a altor 
persoane. 

• Rol - poziţia ocupată şi asumată, în cadrul procesului de recrutare, de 
fiecare din actorii sociali situaţi în mediul imediat apropiat al minorului. 

• Comunitatea - poate fi definită ca fiind entitatea socială-umană ai 
căror membri sunt legaţi împreună prin locuirea aceluiaşi teritoriu şi 
prin relaţii sociale constante şi tradiţionale20. 

• Specialişti - în prezentul studiu termenul face referire la profesioniştii 
care intră sau pot intra în contact cu victima  minoră a traficului de 
persoane; reprezentanţi din domeniul prevenirii şi combaterii traficului 
de persoane, al protecţiei drepturilor copilului, sănătăţii, 
învăţământului, reprezentanţi ai instituţiilor clerice şi ai instituţiilor 
media, precum şi reprezentanţi ai ONG-urilor. 

 

 

3.4 Scopul cercetării 
 
Traficul de persoane, dincolo de aspectele particulare înregistrate la nivel 

individual, se manifestă, în general, printr-o succesiune de trei etape: recru-
tarea, transportul şi exploatarea. Această cercetare urmăreşte să aprofundeze 
factorii referitori la prima etapă, recrutarea. Se doreşte ca analiza detaliată a 
acestei etape precum şi a condiţiilor de trai, anterioare recrutării, ale victimelor 
şi familiilor lor să reliefeze acei factori care cresc probabilitatea traficării copiilor. 
Procesul recrutării este atât interesant cât mai ales necesar de studiat, 
deoarece România este ţară de origine pentru copiii traficaţi, iar recrutarea are 
loc, în special, în mediul de trai cotidian al victimelor.  

Studiul intenţionează să ofere informaţii utile şi pertinente despre 
procesul recrutării copiilor-victime ale traficului de persoane în România, prin 
explorarea condiţiilor socio-economice a acestora, a factorilor sociali şi 

                                                 
18 LEGE nr. 300 din 11 iulie 2006 pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind 
lupta împotriva traficului de fiinţe umane, adoptată la 3 mai 2005, deschisă spre semnare şi 
semnată de România la Varşovia la 16 mai 2005 
19 Ordin 335/2007 pentru aprobarea Mecanismului Naţional de Identificare şi Referire a 
Victimelor Traficului de Persoane. 
20 „Dicţionar de Sociologie”, L.Vlăsceanu, C.Zamfir, 1993 
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caracteristicilor individuale care sporesc vulnerabilităţile, metodele folosite de 
recrutori, caracteristicile şi deprinderile acestora.  

Activitatea de cercetare, crearea unei metodologii adecvate, elaborarea 
instrumentelor de cercetare, analiza discuţiilor din cadrul focus grupurilor cu 
experţii din domeniul traficului de persoane şi protecţia drepturilor copilului, 
toate au avut acest scop comun care a orientat demersurile pentru aprofun-
darea înţelegerii fenomenului de trafic de copii, prin prisma cunoaşterii etapelor 
specifice procesului de recrutare şi a strategiilor utilizate pentru a atrage şi 
manipula victimele. Constatările studiului pot contribui la creşterea conştienti-
zării publicului asupra fenomenului, precum şi la o mai bună identificare a 
potenţialelor victime. 

În consecinţă, demersurile întreprinse în cadrul acestei cercetări au ca 
scop sprijinirea actorilor implicaţi (în special ANITP şi centrele sale regionale, 
dar şi poliţişti de crimă organizată, asistenţi sociali, cadre didactice, reprezen-
tanţi ai autorităţii locale etc.) în creşterea gradului de înţelegere a fenomenului 
traficului de copii în România şi în îmbunătăţirea măsurilor  de prevenire şi de 
combatere a acestui fenomen. 

 
 
3.5 Obiectivele cercetării 
 
3.5.1. Aprofundarea înţelegerii traficului de copii  

 
Discuţiile despre copiii care devin victime ale traficului de persoane pe care 

le-am avut cu profesioniştii din domeniu, care prin natura poziţiei deţinute, au o 
imagine concretă a fenomenului şi a elementelor lui, pot constitui elementul cheie 
în evaluarea generală a traficului de copii, a metodelor şi mecanismelor folosite de 
recrutori, a caracteristicilor victimelor şi a familiilor din care provin acestea.  

 
3.5.2. Îmbunătăţirea măsurilor de prevenire a traficului de copii  

 
Având în vedere că ANITP demarează în mod constant campanii de 

prevenire a fenomenului, având ca grupuri ţintă diferite categorii de victime ale 
traficului, studiul de faţă poate evidenţia categoriile de minori (caracteristici 
socio-demografice, mediul de origine) ajutând în acest fel să fie adresate 
mesaje specifice acestor grupuri ţintă în cadrul campaniilor preventive. 

  
3.5.3. Fundamentarea altor cercetări 

 
După cum s-a menţionat şi în Raportul Naţional al OIM pe 200521, 

identificarea caracteristicilor minorilor victime ale traficului, a condiţiilor lor de 
viaţă anterioare recrutării, a factorilor interni şi externi care au contribuit la 
succesul recrutării pot deveni surse documentare importante pentru cercetări 
ulterioare, care pot avea ca grup de studiu minori cu aceleaşi caracteristici 
socio-demografice, dar care nu au devenit victime ale traficului. Identificarea 
strategiilor, a alternativelor şi metodelor prin care aceştia au reuşit să nu devină 
victime pot fi transpuse în strategii de prevenire a traficului de copii. 

 

                                                 
21 IOM, Report on Southeast Europe, 2005 
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3.5.4. Îmbunătăţirea capacităţii de cercetare a ANITP 
 

Detalierea aspectelor legale de caracteristicile socio-economice ale 
victimelor traficului de persoane, a metodelor folosite de recrutori, a caracteristicilor 
acestora vor putea fi un punct de plecare în demersul de îmbunătăţire a 
indicatorilor statistici existenţi şi de elaborare a unor noi indicatori care pot permite 
să fie înregistrate informaţii cât mai pertinente referitoare la victimele identificate. 

 
 
3.6  Întrebările cercetării 
 
Pentru îndeplinirea scopului general al studiului s-a hotărât intervievarea 

experţilor care lucrează zi de zi în domeniul traficului de copii (asistenţi sociali, 
poliţişti, profesori, procurori, psihologi etc.). Aceştia deţin informaţii cruciale 
referitoare la fenomen, pe care le-au obţinut prin contact direct în timpul 
activităţilor de identificare, monitorizare şi asistenţă a minorilor traficaţi. 
Metodologia şi instrumentele folosite au avut ca scop identificarea acelor factori 
care, în opinia lor, cresc vulnerabilitatea copiilor la trafic. Constatările pot 
contribui la dezvoltarea pe viitor a strategiilor şi măsurilor preventive şi de 
suport. De asemenea, cunoştinţele şi experienţa acestor experţi locali şi 
regionali poate servi şi la îmbunătăţirea activităţilor preventive şi de sprijin 
executate de ei înşişi sau de colegi de-ai lor. 

Întrebările cheie ale  acestei cercetări au fost: 
1. Care sunt condiţiile de trai ale victimelor traficului, înainte de 

recrutare? 
2. Care sunt principalii factori (interni/externi) de influenţă în procesul de 

recrutare? 
3. Care au fost actorii care au jucat un rol important (abuziv/protector) în 

procesul de recrutare? 
4. Care este rolul copilului (victimei) în proces? 
5. Care sunt etapele tipice ale procesului de recrutare? 
6. După recrutare, care sunt etapele cheie ale traficului de copii? 
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4   METODOLOGIA 
 

 
4.1 Alegerea metodelor şi descrierea lor 
 
Pentru atingerea obiectivelor studiului şi ţinând cont de decizia de a ne 

focaliza pe cunoştinţele specialiştilor care lucrează cu copiii victime ale 
traficului, au fost alese următoarele metode: 

1. Analiza secundară: o explorare cantitativă a bazei de date cu victime 
copii existentă la nivelul ANITP. Această bază de date conţine date 
privind vârsta, genul, nivelul de educaţie, provenienţă, tipul de 
exploatare suferit precum şi alte informaţii relevante. Datele au fost 
culese de structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor (poliţie, 
poliţie de frontieră22), în momentul identificării victimelor.  

2. 10 focus grupuri cu specialişti locali şi regionali din domeniile 
prevenirii şi combaterii traficului de copii, protecţia drepturilor copilului, 
educaţie, sănătate. Experţii au fost aleşi de către centrele regionale 
aparţinând structurii regionale a ANITP. Pentru facilitarea analizei 
calitative a datelor obţinute, acestea au fost codate şi procesate cu 
softul MAXQDA. 

3. Realizarea unei anchete pe bază de chestionar, în rândul 
specialiştilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul prevenirii şi 
combaterii traficului de persoane sau în domenii conexe. Conţinutul 
chestionarului (vezi anexa 6) a fost elaborat pe baza rezultatelor FGD 
având ca scop conturarea unei perspective cantitative a fenomenului, 
aşa cum este el perceput de către experţi, referitoare la condiţiile de 
viaţă ale copiilor, aspiraţiile lor, metodele folosite de recrutori, actorii 
principali şi acţiunile preventive. Ulterior, o analiză cantitativă a 
chestionarelor a fost generată folosind softul SPSS. 

Natura cercetării a fost una preponderent descriptivă, încercând prin 
instrumentele alese să facă cunoscute specialiştilor în domeniu şi publicului larg 
aspecte ale vieţii minorilor vulnerabili şi a situaţiei socio-familiale înainte de 
implicarea în trafic. Plecând de la întrebările cercetării s-a dorit descrierea pe 
larg a tuturor elementelor legate de condiţiile de viaţă ale minorului, aspiraţiile şi 
achiziţiile personale precum şi informaţii legate de natura ofertei primite şi a 
condiţiilor în care are loc recrutarea minorilor. 

                                                 
22 Sistemul naţional integrat de Monitorizare şi Evaluare a Traficului de Persoane (SIMEV) 
(vezi Anexa 2) a fost dezvoltat în întregime de către Agenţia Naţională împotriva Traficului de 
Persoane şi a devenit pe deplin operaţional în ianuarie 2007. Din punct de vedere tehnic, 
sistemul naţional este un sistem informatic multi-nivel, care foloseşte o bază de date centrală, o 
aplicaţie de interogare a datelor şi o interfaţă utilizator de tip web. Accesul la acest sistem este 
permis doar utilizatorilor din cadrul ANITP, respectiv Serviciul Monitorizare, Evaluare şi 
Cercetare şi Centrele Regionale, precum şi utilizatorilor din instituţiile cu care ANITP a încheiat 
protocoale de colaborare în acest sens (Direcţia Generală de Combatere a Criminalităţii 
Organizate, din cadrul I.G.P.R. şi Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră).  
Datele regăsite în baza de date pot proveni şi de la alte instituţii partenere, din afara M.A.I. (de 
exemplu ONG, DGASPC, ISJ etc.). Aceste date sunt colectate prin intermediul lucrătorilor din 
Centrele Regionale ale ANITP, care monitorizează victimele traficului în perioada asistenţei, şi, 
după caz, a procesului penal. 
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4.2 Aplicarea instrumentelor 
 
1. Analiza secundară 

Analiza secundară a datelor şi informaţiilor existente ar trebui să fie 
punctul de plecare pentru orice cercetare ştiinţifică. Aceasta presupune 
recenzia cărţilor publicate sau a rapoartelor nepublicate, a tezelor, statisticilor, 
articolelor de presă, înregistrărilor, fotografiilor şi filmărilor existente. Analiza 
secundară de date reprezintă mai mult decât „documentarea literară” deoarece 
presupune analiza critică a datelor existente, a ideilor, prejudiciilor şi 
neajunsurilor existente (Grup regional de lucru pentru munca copiilor, p.44). 

În cazul prezentului studiu au fost analizate datele statistice privind 
fenomenul traficului de copii, studiile şi rapoartele relevante întreprinse de 
organizaţiile româneşti sau internaţionale; aceste activităţi, împreună cu 
organizarea unui grup de lucru cu actorii sociali reprezentativi în domeniul 
traficului de persoane au constituit etapa analizei secundare.  

 
2. Focus-grupuri 

Discuţiile din cadrul unui focus-grup reprezintă discuţii centrate pe o 
temă specifică („focus”). Sunt utilizate în special în etapele iniţiale ale 
cercetărilor pentru explorarea şi identificarea opiniilor, atitudinilor cât şi pentru 
identificarea întrebărilor în scopul construirii itemilor din ghidurile de interviu sau 
chestionare. Este foarte important de subliniat faptul că această metodă nu 
produce date factuale, ea prezintă doar relatările oferite de participanţi. Focus-
grupurile sunt esenţiale pentru identificarea cunoştinţelor, ideilor, normelor, 
credinţelor, sentimentelor, percepţiilor, atitudinilor şi comportamentelor anumitor 
grupuri. De asemenea ele pot fi folosite pentru identificarea intervenţiilor 
considerate a fi necesare de către grup. 

Participanţii la un focus-grup ar trebui să comporte aceleaşi caracteristici. 
Dinamica unui grup în cadrul discuţiilor de grup poate limita rolul şi puterea 
cercetătorului, ceea ce poate duce la discuţii libere şi pline de semnificaţii între 
participanţi şi obţinerea unor informaţii uneori chiar mai oportune decât în cazul 
unui interviu face-to-face (Grup regional de lucru pentru munca copiilor, p.140). 

Echipa de cercetare a selectat 10 (vezi anexa 3) din cele 15 centre 
regionale23 ANITP pentru a participa la studiu prin organizarea focus grupurilor 
şi a stabilit categoriile de specialişti care pot fi implicaţi. Criteriile de alegere a 
celor 10 centre au fost: amplitudinea fenomenului de trafic (ex: Iaşi ca regiune 
de graniţă cu incidenţă ridicată a traficului de minori); consideraţiile demografice 

                                                 
23 ANITP are în subordine 15 Centre Regionale (vezi Anexa 4) cu activitate pe linie de prevenire 
şi monitorizare a fenomenului traficului de persoane. Pe linie de prevenire Centrele Regionale 
asigură implementarea campaniilor naţionale privind fenomenul traficului de persoane cât şi 
iniţierea şi dezvoltarea campaniilor locale în funcţie de specificul zonal al fenomenului, prin 
colaborarea cu instituţiile locale cu activitate în domeniu. Totodată, asigură formarea iniţială şi 
continuă a poliţiştilor, a membrilor echipelor interinstituţionale antitrafic precum şi a formatorilor 
de opinie (jurnalişti, preoţi, politicieni). 
De asemenea, Centrele Regionale asigură implementarea programelor, proiectelor, a 
activităţilor ANITP, monitorizează aplicarea şi implementarea standardelor naţionale pentru 
asistenţa victimelor, coordonează la nivel regional activitatea echipelor interinstituţionale 
antitrafic, referă victima traficului către instituţii şi organizaţii abilitate, menţine contact perma-
nent cu victima, oferă sprijin, informare şi coordonare a victimei în procesul penal. 
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(Cluj, Timişoara şi Constanţa ca mari centre urbanistice); impactul unor 
fenomene sociale conexe (Craiova din zona sudică mai săracă, Braşovul care 
era cunoscut pentru traficul extern în scopul cerşetoriei) şi în final, 
reprezentativitatea la nivelul regiunilor ţării (Galaţi, Giurgiu, Alba Iulia). 

În cadrul focus-grupurilor au fost prezenţi specialişti în domeniul traficului 
de persoane, reprezentanţi ai: structurilor de Combatere a Criminalităţii 
Organizate, Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, 
Direcţiilor de Investigare a Infracţiunilor de Crimă Organizată şi Terorism, 
Inspecţiei Teritoriale de Muncă, Inspectoratelor Şcolare Judeţene, Autorităţii de 
Sănătate Publică, Inspectoratelor judeţene de Poliţie, Inspectoratelor judeţene 
de Jandarmi, Serviciilor de Protecţie şi Asistenţă Socială, Serviciilor de 
Probaţiune, Centrelor judeţene de Resurse şi Asistenţă Educaţională, ONG-uri, 
reprezentanţi ai mass-media şi ai bisericii. 

Focus grupurile au avut un număr de 6-11 participanţi, componenţa 
variind de la o regiune la alta, dar cu asigurarea participării reprezentanţilor 
protecţiei copilului, poliţiei şi inspectoratului şcolar. 

Moderatorii focus grupurilor au fost psihologii din centrele regionale 
selectate, specializaţi în problemele traficului, instruiţi anterior, în cadrul 
Proiectului de Înfrăţire, în metode de colectare a datelor şi abilităţi de 
comunicare şi intervievare. Ghidul discuţiei de grup (vezi Anexa 5) a fost în 
prealabil conturat, moderatorii focus-grupurilor fiind implicaţi încă din această 
etapă preliminară aplicării instrumentului. 

Durata medie a discuţiilor înregistrate în cadrul focus-grupurilor a fost de 
2.30h-3h. Moderatorii au fost solicitaţi să înregistreze discuţiile, cu acceptul 
prealabil al participanţilor. Acolo unde acest lucru nu a fost posibil, s-a folosit 
stenografierea. S-a asigurat confidenţialitatea participanţilor şi a datelor, iar 
înregistrările vor fi păstrate pentru doi ani. 

Aplicarea de focus-grupuri specialiştilor din domeniul prevenirii, 
combaterii şi asistenţei victimelor traficului de persoane, din domeniul protecţiei 
drepturilor copilului, învăţământului şi sănătăţii a plecat de la dorinţa de a avea 
cât mai multe opinii şi informaţii ale acestora, opinii exprimate pe larg, 
documentate şi fundamentate pe experienţă. Cum timpul alocat pentru 
realizarea prezentului studiu nu ne-a permis să aplicăm interviuri individuale cu 
aceste persoane, am ales prezenta modalitate. Dinamismul focus-grupurilor 
poate fi considerat un avantaj faţă de aplicarea unui interviu individual, 
atingându-se subiecte de discuţie pe baza unor itemi desprinse din 
interacţiunea grupului, subiecte care poate nu au fost menţionate în ghidul 
focus-grupului şi care pot avea importanţă pentru tema cercetării sau care au 
fost omise de moderatorul focus-grupului din diverse motive. 

 
3. Ancheta pe bază de chestionar 

În general interviul structurat pe chestionarul standardizat este utilizat 
pentru colectarea aceluiaşi tip de  informaţie de la toată populaţia intervievată. 
Interviurile structurate sunt utilizate în mod particular pentru colectarea 
informaţiilor valide de ordin factual. Toate întrebările din cadrul chestionarului 
trebuiesc adresate în  aceleaşi condiţii, cu respectarea aceloraşi standarde şi în 
aceeaşi ordine. Acestea sunt uşor de analizat mai ales dacă sunt utilizate 
întrebări pre-codificate. În cazul întrebărilor închise codarea urmează ulterior 
aplicării (Grupul Regional pentru munca copiilor, p.160). 
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Instrumentul de cercetare cantitativă a fost chestionarul de opinie, cu 
întrebări închise alternative (dihotomice)24 referitoare la factori externi şi interni 
care au stat la baza deciziei minorului de a accepta „oferta” precum şi la 
posibilitatea iniţierii sau derulării continue de măsuri de prevenire.  

Avându-se în vedere aplicarea chestionarului pe un lot extins de speci-
alişti din domeniile menţionate mai sus, s-a urmărit crearea unui instrument 
uşor de aplicat de către operatori (personalul centrelor regionale ANITP) şi care 
putea fi şi autoadministrat (vezi Anexa 6). 

Pentru fiecare judeţ au fost alocate un număr mediu de 28 de 
chestionare care au fost aplicate de reprezentanţii Centrelor Regionale ANITP 
fără a urmări asigurarea reprezentativităţii la nivel naţional. S-a stabilit aplicarea 
la nivelul fiecărui judeţ a unui număr egal de chestionare, iar la nivelul 
Bucureştiului aplicarea unui număr de chestionare atât la nivel local cât şi 
central. Aplicarea la nivel local în Bucureşti a presupus intervievarea reprezen-
tanţilor birourilor de combatere a criminalităţii organizate, DGASPC-urilor de la 
nivelul celor şase sectoare, structuri teritoriale de frontieră, ONG-uri, reprezen-
tanţi ai instituţiilor media, etc. Aplicarea la nivel central pentru Bucureşti a pre-
supus ancheta prin chestionar a specialiştilor cu activitate în anumite structuri 
ale IGPR, (ANITP, DCCO, SAEPCI etc.), specialişti din domeniul învăţămân-
tului universitar (Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”), ONG-uri etc. 

Pentru operativitate şi pentru o desfăşurare a activităţii în condiţii optime, 
s-a stabilit aplicarea chestionarului prin mai multe metode: face-to-face, 
telefonic sau autoadministrat după trimiterea acestuia prin poştă pe suport de 
hârtie sau electronic. 

 

 
 
Figura 1. Distribuţia eşantionului în funcţie de instituţia reprezentată de  

specialistul respondent la chestionar 

                                                 
24 Chelcea.S.”Metodologia cercetării sociologice. Metode cantitative şi calitative”2001 
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4.3 Consideraţii metodologice; limitele studiului 
 
Iniţial s-a dorit ca studiul să includă şi interviuri cu copii foste victime ale 

traficului, pentru a satisface cerinţa abordării bazate pe drepturile copilului. S-a 
hotărât însă, din motive etice şi din cauza timpului limitat avut la dispoziţie, că 
acest lucru nu era posibil, deoarece pregătirea unui studiu calitativ privind 
minorii victime ale traficului necesită pregătiri minuţioase şi mult timp, pentru a 
respecta principiul „protejării minorului împotriva unor traume suplimentare prin 
participarea acestuia la procesul de cercetare”. Sub aceste auspicii (timpul avut 
la dispoziţie pentru întregul proces de cercetare a fost de doar opt luni) nu ar 
mai fi fost posibil ca acest important principiu de protecţie a copilului să fie 
aplicat. 

Alegerea finală de a se pune accentul pe opiniile specialiştilor din 
domeniul traficului de persoane este considerată o contribuţie importantă la 
completarea studiului cu informaţii din teren. Aceşti experţi sunt consideraţi 
posesorii unor date şi experienţe relevante asupra fenomenului traficului de 
copii, pe care ei le-au obţinut prin contact direct pe timpul proceselor de 
identificare, de monitorizare şi de asistenţă.  

Totuşi, o mare parte a informaţiilor şi concluziilor studiului se bazează pe 
aprecierea subiectivă a experţilor participanţi la FGD. Chiar dacă cunoştinţele 
lor specifice şi marea lor diversitate profesională şi regională au contribuit la 
conturarea unei imagini de ansamblu echilibrate, trebuie menţionat că 
percepţiile lor se bazează tot pe experienţe personale de viaţă, ca membri 
individuali ai comunităţii, cu diferite circumstanţe profesionale şi sociale, 
percepţii locale, apartenenţă organizaţională şi aşa mai departe. Trebuie reţinut 
că prin aceasta s-ar putea să apară goluri de informaţie, supra/sub-
reprezentarea anumitor subiecte, în special a celor referitoare la abordarea 
bazată pe drepturi (ex: minorităţi, sex, dizabilităţi, participarea copiilor). 

O altă limitare a decurs din calitatea diferită a protocoalelor FGD, care a 
variat de la înregistrarea opiniilor individuale exprimate (stenograme) la 
rezumate. Acest lucru s-a repercutat asupra calităţii şi tipului de date de 
analizat. FGD au fost moderate de persoane diferite, care deşi au fost instruite 
în comun, datele strânse de ei au avut grade diferite de detaliere şi de 
cuprindere, precum şi metode diferite de înregistrare. În plus, componenţa FGD 
a variat, cu privire la numărul şi poziţiile participanţilor, fapt care a dus la 
dificultăţi de comparabilitate a datelor colectate. 
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5 REZULTATELE CERCETĂRII 

 
 
5.1 Analiza bazei de date a ANITP privind victimele 

minore ale traficului de persoane 
 
În anul 2008, au fost identificaţi 186 copii, victime ale traficului de 

persoane, reprezentând 15% din numărul total al victimelor identificate. 
Majoritatea acestora (163, reprezentând 88%) sunt fete, iar 94% sunt din grupa 
de vârstă 14 - 17 ani (156 fete, 18 băieţi). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Distribuţia victimelor minore identificate în anul 2008, 
în funcţie de gen şi categoria de vârstă 

 
 
În ceea ce priveşte educaţia minorilor care au fost victime ale traficului 

de persoane în această perioadă, putem spune că un procent de 67% au fost 
minori cu studii gimnaziale finalizate în momentul recrutării urmând cei cu studii 
liceale care ocupă locul 2 al nivelului de educaţie înregistrat.   
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Figura 3. Distribuţia minorilor victime ale traficului de persoane în funcţie de  
nivelul de educaţie 

 
 
Jumătate dintre copii au fost victime ale traficului intern (în interiorul 

graniţelor ţării), cealaltă jumătate fiind traficaţi pentru diferite forme de 
exploatare în afara ţării, în primul rând în Italia (exploatare sexuală) şi Spania 
(atât exploatare prin muncă forţată cât şi sexuală). 

 
 

Ţările (de destinaţie) în care au fost traficaţi şi exploataţi copiii (2008)

România
 51%

Italia
 16%

Spania
 13%

alte ţări
 16%

Grecia
 4%

 
 

Figura 4. Distribuţia victimelor copii, identificaţi în anul 2008, în funcţie de  
ţara de destinaţie 
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Recrutarea minorilor pentru exploatare sexuală, muncă forţată şi alte tipuri de 

exploatare a fost realizată în proporţie de 50% de către cunoştinţe, prieteni şi în 35% 
din cazuri de persoane necunoscute anterior recrutării. 
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Figura 5. Distribuţia victimelor în funcţie de relaţia cu recrutorul 
 

Principala modalitate de exploatare a copiilor a fost cea sexuală, 74% 
dintre victimele cu vârste sub 18 ani fiind traficate în acest scop, 55% în 
România, 21% în Italia şi restul în Spania (11 victime), Marea Britanie (5 
victime), Germania, Grecia (4 victime), Austria, Olanda, Portugalia (2 victime), 
Franţa, Belgia, Danemarca şi Turcia (1 victimă).  

Dacă în cazul Italiei, principala formă de exploatare sexuală a minorilor a 
fost în stradă, în cazurile de trafic intern, minorii au fost exploataţi pentru 
oferirea de servicii sexuale mai ales în locuinţe, dar şi în alte spaţii închise 
(cluburi, bordeluri, hoteluri). 

De asemenea, 20 (11%) au fost exploataţi prin muncă în agricultură, 
majoritatea în Spania), 10 minori (5%) au fost obligaţi la practicarea cerşetoriei, 
4 au fost obligaţi la comiterea de furturi, 3 au fost victime ale exploatării în scop 
pornografic, iar în 12 cazuri exploatarea nu a avut loc (tentative). 

 
TIP TRAFIC       

MODALITATE DE EXPLOATARE Intern Extern 

Exploatare sexuală 76 62 

Stradă 11 36 

Locuinţe 26 8 

Cluburi 23 12 

Hoteluri 11 1 

Bordeluri 5 5 



5.  REZULTATELE CERCETĂRII 

TRAFICUL DE COPII ÎN ROMÂNIA – Studiu asupra procesului de recrutare 44 

Muncă forţată 2 18 

Agricultură 2 18 

Cerşetorie 5 5 

Obligarea la comiterea de infracţiuni 2 2 

Pornografie infantilă 2 0 

Pornografie pe internet 1 0 

Tentativă 6 6 

 
Figura 6. Situaţia victimelor minore identificate în anul 2008,  

în funcţie de modul de exploatare 
 

Un aspect important cu privire la copii exploataţi este cel legat de 
situaţia familială a acestora. Astfel, 113 dintre cei 186 de copii victime ale 
exploatării provin din familii biparentale, în timp ce alţi 47 trăiau în familii cu un 
singur părinte, 9 dintre ei nu aveau sprijinul familiei, 8 proveneau dintr-un mediu 
instituţional25 iar alţi 7 locuiau la rude. Această stare de lucruri atrage atenţia 
asupra faptului că majoritatea copiilor-victime (61%) trăiau împreună cu ambii 
părinţi, iar vulnerabilitatea la trafic se manifestă chiar şi în familiile biparentale. 
Pentru a înţelege în profunzime acest fenomen al traficului de copii, a mecanis-
melor care conduc la implicarea lor în trafic, a fost demarat, la începutul anului 
2009, un studiu care are ca obiectiv cunoaşterea circumstanţelor în care se 
produce recrutarea minorilor în vederea traficării. 

Majoritatea minorilor traficaţi au un nivel redus de instruire, 74% având 
cel mult studii gimnaziale. Ţinând cont că 90% dintre copii erau la vârsta 
studiilor liceale, putem aprecia că multe victime se aflau în situaţia de abandon 
şcolar în momentul recrutării sau au întrerupt studiile în acest context. 

În ceea ce priveşte mediul de provenienţă, majoritatea victimelor 
minore sunt din mediul urban, ponderea acestora fiind mult mai mare decât în 
general (50% comparativ cu 39%), ceea ce indică faptul că minorii sunt 
recrutaţi într-o măsură mult mai mare din mediul urban decât adulţii. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7. Distribuţia victimelor minore identificate în anul 2008,  

în funcţie de mediul lor de provenienţă 

                                                 
25Dintre aceştia, 4 copii au fost exploataţi sexual şi 4 în scopul cerşetoriei.   
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Acest aspect poate fi susţinut şi de ierarhizarea victimelor în funcţie de 
judeţul de provenienţă. Pe primele locuri se situează judeţele Iaşi, Galaţi, Dolj, 
Cluj, Constanţa, Argeş, judeţe cu mari centre urbane. 

 
! Semnificativ este faptul că România reprezintă principala ţară de 

destinaţie pentru exploatarea minorilor români, 46% dintre victimele sub 18 
ani identificaţi în 2007 şi 50% în 2008 fiind traficaţi intern. 

!  Recrutarea minorilor are loc pentru 50% din totalul acestora de către 
persoane aflate în cercul de prieteni, cunoştinţe şi în 35 % din cazuri 
recrutorul este o persoană necunoscută. 

!  Copiii reprezintă aproximativ 60% dintre victimele traficate intern, 
comparativ cu 9% cât reprezintă ei în totalul victimelor exploatate în afara 
graniţelor. 

!  De asemenea, atât în 2007 cât şi în 2008, unul din două cazuri de 
exploatare în scopuri sexuale cu victime sub 18 ani a avut loc în România.  

!  Spre deosebire de copiii victime ale exploatării sexuale în afara 
graniţelor României, în mare parte din cazurile de copii exploataţi sexual în 
România, exploatarea a avut loc în locuinţe/spaţii private, ceea ce atrage 
atenţia asupra naturii subterane a acestui fenomen.  

!  Astfel de cazuri sunt dificil de identificat, în aceste locaţii accesul fiind 
mai limitat sau strict controlat de către traficanţi şi/sau clienţi, ceea ce face ca 
gradul de pericol social reprezentat de acest fenomen să fie foarte mare.  

 
 
5.2 Opiniile experţilor: rezultatele focus grupurilor şi a 

chestionarelor aplicate specialiştilor 
 
5.2.1. Condiţiile de trai anterioare traficării 
 
Pentru o mai bună înţelegere a vulnerabilităţii victimelor în faţa recrutării, a 

fost necesară explorarea aprofundată a condiţiilor de mediu şi de trai ale copiilor 
anterioare traficului. Întrebările esenţiale adresate specialiştilor au relevat 
caracteristicile sociale, economice şi familiale ale vieţii acestor categorii de minori. 
Aceste întrebări au fost concepute pentru a identifica factorii majori comuni care ar 
putea creşte probabilitatea de traficare a unui copil. Experţii care au luat parte la 
FGD şi care au răspuns la chestionare au confirmat că există într-adevăr un număr 
de factori comuni importanţi, care sunt puternic inter-relaţionaţi. Analiza care 
urmează descrie aceşti factori şi condiţiile menţionate de experţi, atrăgând, în 
acelaşi timp, atenţia asupra complexităţii interdependenţei lor. 

 
5.2.1.1. Impactul condiţiilor socio-economice asupra familiei şi comunităţii 

 
În acest capitol va fi descris impactul situaţiei socio-economice a familiei, 

al discrepanţelor urban/rural şi al paternurilor migraţioniste asupra vulnerabi-
lităţii copiilor. 

 

Sărăcia şi şomajul în familie 

Nouă din cele 10 FGD (Constanţa, Alba Iulia, Bucureşti, Craiova, Braşov, 
Giurgiu, Cluj, Timişoara, Iaşi) au dezbătut impactul situaţiei economice a familiei 
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asupra traficului de copii, căzând de acord că sărăcia, instabilitatea financiară şi 
şomajul au o contribuţie semnificativă la apariţia vulnerabilităţii la recrutare. 
Experţii au mai subliniat faptul că sărăcia afectează într-o proporţie mult mai 
mare: familiile monoparentale cu mai mulţi copii, pe cele cu un nivel scăzut de 
educaţie; emigranţii la muncă; familiile din mediul rural; pe cei incapabili să-şi 
găsească un loc de muncă; cât şi pe cei care primesc salariul minim sau care 
prestează munci necalificate şi care nu au siguranţa locului de muncă.  

„În aproape toate cazurile cu victime minore, statutul ocupaţional al 
părinţilor nu are potenţial de securitate socială; meseriile lor au o calificare 
modestă. În general, vorbim despre muncitori zilieri, pensionari, casnice, 
persoane cu venituri mici sau foarte mici” – spunea un ofiţer din BCCO 
Constanţa. 

Vulnerabilitatea socială devine un factor major de risc pentru aceia care 
caută cu disperare să-şi asigure un standard decent de viaţă şi să scape de 
spectrul sărăciei. Nivelul scăzut de trai îi face atât pe părinţi cât şi pe copii să fie 
mai vulnerabili în faţa promisiunilor false şi să accepte oferte de muncă ce par 
atractive financiar, care se speră că vor asigura supravieţuirea familiei. Uneori 
copiii sunt obligaţi să abandoneze şcoala sau să desfăşoare activităţi ilegale. În 
unele cazuri chiar şi prostituţia a fost acceptată ca fiind unicul mod de a aduce 
un venit în familie. Astfel, sărăcia face ca înşişi membrii familiei să-şi exploateze 
proprii copii. De multe ori, un astfel de istoric familial, asociat şi cu un stil de 
viaţă la limita legalităţii, este moştenit şi transmis de la o generaţie la alta. 

„Factorul cu cea mai mare putere de respingere din mediul familial 
este lipsa mijloacelor de trai, la care se adaugă moştenirea unui stil de 
viaţă, la limita legalităţii”. (FGD, Constanţa)  

90,8 % dintre specialiştii care au completat chestionarul privind aspectele 
relaţionate recrutării au declarat că resursele economice precare sau inexis-
tente în cadrul familiilor reprezintă unul din factorii pentru care minorii ajung 
victime ale traficului de persoane. Veniturile scăzute în cadrul familiei, părinţii 
şomeri sau dependenţi de câştigurile ocazionale, aflaţi în imposibilitatea de a 
oferi copiilor o viaţă pe măsura aşteptărilor, contribuie la vulnerabilitatea aces-
tora cât şi a membrilor familiei la trafic; această presupoziţie a fost menţionată 
majoritar şi în cazul discuţiilor de grup. Doar 9,2% dintre respondenţi au 
considerat resursele economice minime sau inexistente în cadrul familiei ca 
nefiind unul dintre factorii de influenţă pentru vulnerabilitatea minorilor la trafic.  

 
Disparităţile rural/urban 

Contextul socio-economic mai larg al unei regiuni, aşa cum este, de 
exemplu, cazul judeţului Constanţa, are de asemenea un anume impact. Astfel, 
judeţul reprezintă o zonă bogată, în special în proximitatea oraşului Constanţa, 
iar 70% din populaţia zonei trăieşte la oraş, în timp ce regiunile din nordul şi 
vestul judeţului sunt mai degrabă sărace, cu rată mare a şomajului şi unde 
lucrul cu ziua în agricultură este principala ocupaţie şi sursă de venituri. S-a 
putut constata o rată mai mare a victimelor minore provenite din aceste zone. 
De asemenea, mirajul oraşului pentru minorii din mediul rural duce la apariţia 
zonelor fierbinţi, care au rate mari de infracţionalitate (cerşetorie, prostituţie etc.) 
cum ar fi gările, autogările sau hotelurile. 
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Diferenţele regionale de situaţie economică au condus la opinii diferite 
între experţi. De exemplu, în Alba Iulia unii experţi consideră că o situaţie 
economică bună ar duce la scăderea numărului de cazuri de trafic comparativ 
cu alte zone. Alţii au evidenţiat declinul social şi economic general şi problemele 
cauzate de rata mare a şomajului. S-a afirmat că judeţul Alba este unul de 
tranzit al victimelor din alte regiuni, enumerându-se locaţii bine cunoscute 
pentru activităţile de trafic de persoane (Ocna Mureş, Blaj, şi Hopârta-Silivaş) în 
care sărăcia predomină. 

În timp ce la unul dintre FGD s-a menţionat explicit că nu există nicio 
implicaţie a discrepanţelor rural/urban asupra fenomenului traficului de copii, la 
jumătate dintre FGD (Iaşi, Craiova, Giurgiu, Cluj, Constanţa) s-a afirmat 
contrariul. Experţii au mai ridicat şi problemele existente în zonele rurale: nivelul 
ridicat de sărăcie (recrutarea se face prin oferirea de bunuri), veniturile familiale 
scăzute sau dezorganizarea la nivelul familiei care conduc la acceptarea 
ofertelor pentru o viaţă mai bună venite din partea traficanţilor. Adesea fetele 
sunt determinate să abandoneze şcoala pentru a munci în gospodărie sau 
pentru a avea grijă de fraţii mai mici, în timp ce băieţii sunt obligaţi să 
muncească la câmp. Distanţa mare până la cel mai apropiat oraş contribuie, de 
asemenea, la menţinerea unei rate mari a şomajului, la absenteismul sau 
abandonul şcolar. La rândul lor, acestea duc la un nivel scăzut de educaţie şi, 
de aici, la absenţa cunoştinţelor şi deprinderilor de auto-protecţie şi auto-
determinare. Copiii din zonele rurale care se mută la oraş, fără părinţi, pentru a-
şi continua studiile, sunt de asemenea expuşi riscului, mai ales în cazul fetelor. 
Prin contrast, în zonele urbane, este mai probabil ca viaţa familială să fie 
caracterizată de lipsa implicării parentale în viaţa copiilor, din cauza programului 
lung de lucru sau a dezintegrării familiei (adesea compensată prin bunuri şi 
bani). Astfel, copiii devin critici acerbi ai părinţilor şi totodată vulnerabili la 
bunurile şi confortul emoţional oferite de recrutori. 

 

Migraţia la muncă 

În 7 din cele 10 FGD (Alba Iulia, Craiova, Galaţi, Giurgiu, Iaşi, Timişoara, 
Constanţa), participanţii au menţionat problema migrării la muncă a părinţilor. 
Părinţii care locuiesc pentru a munci în altă regiune a ţării sau în străinătate nu 
mai pot să-şi crească, educe şi supravegheze copiii, lăsând adesea aceste 
sarcini pe seama vecinilor, rudelor sau comunităţii. De exemplu, un specialist 
din Constanţa a subliniat existenţa unei rate mai mari de abandon a copiilor de 
către părinţii plecaţi la muncă în zona comunelor Hârşova şi Cuza Vodă. Un 
specialist din Galaţi chiar a presupus că majoritatea copiilor traficaţi provin din 
familii din care cel puţin unul dintre părinţi este plecat la muncă în străinătate. În 
opinia specialiştilor, migraţia la muncă duce la neglijare, la comportamente 
deviante ale copiilor şi adolescenţilor şi la instituţionalizarea lor, toţi aceşti 
factori conducând la creşterea gradului de vulnerabilitate pentru trafic. Copiii din 
internate şi centre au fost menţionaţi ca purtători ai unui risc crescut de a fi 
convinşi de recrutori.  

„Fetele care trăiesc în centre sunt mai vulnerabile în faţa 
traficanţilor, decât cele care trăiesc singure sau cu familia lor.”, a declarat 
reprezentatul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
din Craiova. 
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Pe de altă parte, este foarte probabil ca familiile de emigranţi să 
întâmpine dificultăţi de integrare în noile lor comunităţi. Unii copii sunt obligaţi 
să-şi însoţească părinţii şi pot sfârşi prin a accepta oferte imorale sau ilegale.  

S-a menţionat de asemenea şi existenţa unui fenomen de migraţie la 
muncă sezonieră pe timpul vacanţelor în Constanţa şi Cluj, ceea ce înseamnă 
că minori şi tineri plecă pe timpul verii din zonele rurale spre porturi, staţiuni şi 
oraşe mari în căutarea unui loc de muncă sau la cerşit. Ei pot fi întâlniţi la 
semafoare, în gări, în jurul bisericilor sau hotelurilor etc. Dorinţa lor de câştiguri 
băneşti îi face vulnerabili în faţa criminalităţii organizate pentru cerşetorie sau 
exploatare sexuală.  

79% dintre specialiştii incluşi în ancheta prin chestionar au declarat că 
migraţia părinţilor în străinătate are influenţă în decizia minorului de a accepta o 
ofertă şi în ajungerea acestuia în trafic. Situaţia familiilor cu părinţi plecaţi la 
muncă în străinătate devine factor de vulnerabilitate pentru copiii care sunt 
lăsaţi în grija familiei extinse (bunici, fraţi, unchi sau mătuşi), în grija vecinilor 
sau chiar a persoanelor străine.  

 

Educaţia şi nivelul de informare 

Şapte din cele FGD (Alba Iulia, Craiova, Braşov, Timişoara, Constanţa, 
Giurgiu, Cluj) au dezbătut legătura puternică dintre nivelul de educaţie al 
copiilor şi al familiilor lor şi vulnerabilitatea la traficul de copii. Un nivel scăzut de 
educaţie şi abandonul şcolar sunt adesea conexate cu veniturile scăzute, 
analfabetismul, dezintegrarea familială, alcoolismul, violenţa sau migrarea. Cei 
mai mulţi experţi au căzut de acord că victimele minore au o educaţie redusă.  

„De asemenea, în cazul minorilor ce ajung în trafic un factor 
esenţial îl reprezintă gradul scăzut de şcolarizare. De altfel, conform 
evidenţelor poliţiei şi familiile acestor copii au un nivel de educaţie deficitar 
sau chiar analfabetism.” – declara un ofiţer BCCO din Constanţa. 

„Majoritatea mamelor care-şi trimit copiii la cerşit sau să se 
prostitueze sunt analfabete. Există şi o discriminare pozitivă din partea 
statului care acordă alocaţiile sociale indiferent dacă minorul frecventează 
regulat şcoala, sau nu” – spunea reprezentantul Direcţiei de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului. 

În mediul rural o mare problemă este faptul că minorii nu îşi mai continuă 
studiile şcolare. Un inspector şcolar din Constanţa a estimat prezenţa abando-
nului şcolar la circa 30% din copiii din mediul rural. 

„Dacă aceşti copii nu îşi vor mai putea continua studiile şcolare, ei 
vor deveni vulnerabili la recrutare, prin timpul liber pe care îl au, prin lipsa 
de informare aferentă cu privire la fenomen, prin lipsa de perspectivă a 
viitorului”, a reiterat inspectorul şcolar. „De altfel, traficul de persoane este 
precedat de abandon şcolar” spunea acelaşi reprezentant. 

Acordarea unei priorităţi scăzute pentru educaţie şi formare profesională 
contribuie la formarea unei atitudini pasive şi neajutorate a copiilor, făcându-i 
susceptibili la seducţie prin oferirea de bunuri sau de promisiuni pentru o viaţă 
mai bună, şi astfel la creşterea riscului de a fi traficaţi. Un studiu din 2009 al 
organizaţiei Salvaţi Copiii realizat în judeţul Timiş a concluzionat că minorii care 
frecventează regulat şcoala sunt mai bine informaţi asupra traficului de 
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persoane şi asupra metodelor de prevenire. Familiile au însă lipsuri în 
informare, iar copiilor le lipsesc informaţiile despre pericolele şi riscurile la care 
sunt expuşi şi nu posedă deprinderile şi cunoştinţele necesare pentru a rezista 
limbajului şi metodelor folosite de recrutori, în timp ce, cel mai probabil, 
părinţilor le lipseşte capacitatea de a-i educa în acest sens, sau măcar de a 
discuta liber subiectul. 

„Copilul se simte inferior dacă nu frecventează şcoala. (…) Acestui 
copil îi lipsesc un set de valori şi puterea de lua decizii sau dea evalua 
riscuri iminente” – spunea un reprezentat DIICOT din Braşov. 

 

Deficienţe în sprijinul acordat de comunitate şi în infrastructură 

Şapte din cele 10 FGD (Alba Iulia, Braşov, Cluj, Constanţa, Giurgiu, Iaşi, 
Timişoara) au evidenţiat diferite neajunsuri referitoare la: acordarea sprijinului 
instituţional sau social; lipsa infrastructurii, a cooperării sau protecţiei sociale, 
care sunt cauzate, în principal, de resursele limitate avute la dispoziţie de 
comunitate. 

Experţii au menţionat inexistenţa sau precaritatea reţelelor sociale de 
sprijin, a sistemului de protecţie socială şi a resurselor umane necesare 
acestora. Numărul redus de lucrători sociali şi psihologi în anumite regiuni, şi în 
mod special în mediul rural, are efecte majore asupra eficienţei eforturilor de 
prevenire, identificare şi monitorizare a copiilor vulnerabili şi a familiilor lor. 

Accesul limitat, sau lipsa mijloacelor publice de transport contribuie la 
scăderea ratei de frecventare a şcolii. Şcolile sunt uneori lipsite de personalul 
necesar şi de consilieri profesionişti, în special, din nou, în mediul rural. 
Comunităţilor le lipseşte de obicei posibilitatea de a oferi copiilor alternative de 
petrecere a timpului liber. 

Unii specialişti au opinat că sistemului social i-ar lipsi o coordonare şi o 
cooperare satisfăcătoare la nivel interinstituţional cât şi importanţa acordată 
acestei probleme. Copiii şi familiile lor sunt sprijiniţi precar, uneori rezultatul 
nefiind integrarea ci marginalizarea familiilor vulnerabile. Accesul limitat la 
campaniile de creştere a conştientizării şi de informare este real, iar nivelul de 
asistenţă pe care-l primesc este insuficient.  

 
Diferenţele etnice 

Patru FGD (Cluj, Alba Iulia, Giurgiu, Timişoara) au menţionat că minorii 
de origine romă sunt expuşi unui risc mai ridicat de a fi traficaţi. Un ansamblu 
de factori socio-economici şi demografici contribuie la aceasta, cum ar fi: marea 
mobilitate a familiilor de romi; natalitatea ridicată, gradul mai mare de 
absenteism şi abandon şcolar, comparativ cu media populaţiei, şi sărăcia. Un 
reprezentant a declarat că marea majoritate a copiilor care sunt exploataţi prin 
cerşetorie, provin din familii rome, sunt foarte mici şi au şanse minime de a ieşi 
din această situaţie. Adesea, familiile rome nu au acces la protecţia socială a 
statului deoarece nu au acte de identitate, fapt care complică şi mai mult orice 
intervenţie socială în caz de abuz al minorilor sau de activităţi infracţionale. 
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5.2.1.2. Impactul mediului social asupra copilului: familia, prietenii şi 
instituţiile 

 
Familia: Dezintegrarea acesteia şi neglijarea copiilor 

Toate FGD au dezbătut faptul că diversele forme de dezintegrare a 
familiei contribuie dramatic la creşterea probabilităţii de apariţie a traficului de 
copii. În opinia experţilor, familiile rămân primul şi cel mai important mediu de 
creştere a copiilor, iar orice disfuncţionalitate în interiorul acesteia are 
repercusiuni majore asupra vulnerabilităţii copiilor.  

Familiile disfuncţionale sunt numite de specialişti „atipice”, caracterizate 
adesea de divorţuri, despărţiri temporare, migraţie, mono-parentalism, concu-
binaj, sau familii în care rolul părinţilor este suplinit de bunici, alte rude sau 
vecini. 

În astfel de familii, părinţilor le lipseşte timpul şi/sau preocuparea pentru 
implicarea în viaţa copiilor lor; ei nu verifică frecvenţa şcolară sau modul de 
petrecere a timpului liber, ei nu poartă discuţii şi nu-i ascultă pe copii, nu-i 
îngrijesc şi nu-i sprijină; nu le oferă suport emoţional şi stabilitate, mediul fiind 
rece şi uneori ostil; absenţa afecţiunii repercutându-se negativ asupra dezvol-
tării copiilor. 

Mulţi experţi au arătat că lipsa comunicării şi a afecţiunii parentale 
diminuează capacitatea de auto-protecţie a copiilor. Părinţii aflaţi în conflict unul 
cu altul, sau cu copiii, nu mai pot oferi un model comportamental de urmat. Ba, 
mai mult, astfel de copii tind fie să copieze comportamentul părinţilor, fie să 
dezvolte unul agresiv şi rebel de respingere a acestora. Un reprezentant din Iaşi 
a declarat că în discuţiile sale cu elevii, aceştia au identificat ca principal factor 
favorizant al apariţiei traficului, relaţia cu părinţii.  

“Sunt vulnerabili acei copii cărora le lipseşte modelul parental, 
recrutorul devenind de multe ori un model”. (DIICOT, Braşov) 

Atât conflictul între generaţii cât şi lipsa afecţiunii îi face pe copii să caute 
atenţia sau confortul emoţional sau material în altă parte. Pentru asta apelează 
la prieteni, vecini, educatori şi chiar la străini, pentru a umple golul şi a 
compensa deficienţele de relaţii interumane. Astfel, ar putea ajunge să se 
încreadă în alte persoane şi astfel să intre în contact cu posibili infractori sau în 
medii favorabile recrutării. 

Experţii cred că neglijarea şi abandonul copiilor sunt frecvente în astfel 
de familii „dezorganizate”. Ei spun că, adesea, dezintegrarea familiei este 
urmată de o multitudine de efecte interdependente, cum ar fi: alcoolismul sau 
consumul de droguri al părinţilor; probleme de sănătate; jocuri de noroc; 
activităţi la limita legii; violenţă fizică sau verbală; toate acestea ducând la 
creşterea şanselor copilului de a începe o viaţă infracţională. 

„Atunci când te naşti într-un astfel de mediu, şi acesta este singurul 
mod de a trăi pe care-l cunoşti, schimbarea nu va veni din partea copilului. 
Copilul nu are alte opţiuni, nu are orizonturi” – preot din Cluj. 

Totuşi, aceste influenţe care măresc riscurile nu se limitează, în opinia 
experţilor, la un mediu familial dezorganizat sau neglijent. Riscul mai apare şi în 
familii relativ înstărite şi armonioase, în care părinţii sunt fie prea dominanţi, fie 
prea permisivi, şi care acordă prea puţin timp copiilor. Ei pot încerca să 
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compenseze lipsa afecţiunii şi a valorilor morale prin bunuri materiale, fapt care-
i face pe copii nepăsători, materialişti, cu tendinţe egocentrice, demotivaţi, 
refractari la normele sociale, legale şi etice.  

„În ceea ce priveşte copiii exploataţi sexual, noi am observat lipsa 
preocupării şi a afecţiunii părinţilor acestora. (…) Copiii ale căror familii nu 
le acordă multă atenţie (…) sunt mai expuşi la recrutare. Vulnerabilitatea 
copiilor mai este declanşată şi de părinţii care le oferă doar ajutor material, 
dar puţină sau deloc, afecţiune şi atenţie.” – reprezentanţii Inspectoratului 
Şcolar Judeţean şi ai BCCO din Braşov. 

90,7% dintre respondenţi au declarat că mediul familial creat numai din 
unul din părinţi şi copii reprezintă un factor de vulnerabilitate la recrutare. 
Situaţiile în care minorii ajung în grija numai a unuia din părinţi, datorită 
separării sau divorţului părinţilor reprezintă mediul propice recrutării minorilor. 
Familiile dezorganizate sunt cele în care doar unul din părinţi se ocupă de 
îngrijirea şi educarea copiilor, în care copii primesc suport afectiv şi material 
numai din partea unuia dintre părinţi, suportul oferit fiind de multe ori minimal. 

60,1% dintre specialişti nu au acordat importanţă factorului de 
vulnerabilitate - provenienţa din familii cu mai mult de 3 copii - în timp ce doar 
39,9% sunt de părere că minorii proveniţi din familii numeroase sunt 
susceptibili de a deveni victime ale traficului de copii.  

Aşa cum s-a menţionat şi în cadrul discuţiilor de grup în rândul 
specialiştilor din domeniu, familia rămâne mediul cel mai important pentru o 
dezvoltare armonioasă a copilului. Astfel neglijenţa părinţilor se poate traduce şi 
în caracteristica de a fi prea impunători şi autoritari sau foarte permisivi. De 
multe ori părinţii adoptă această atitudine din dorinţa de a fi ocrotitori şi de a 
oferi copiilor ceea ce ei consideră că au nevoie. Dar, uneori acest 
comportament poate avea efecte negative asupra dezvoltării copiilor devenind 
vulnerabili la recrutare. 

69,1% dintre respondenţii la chestionar consideră că mediul creat de 
părinţii hiperautoritari poate deveni propice pentru recrutarea minorilor, în timp 
ce 30,9% nu sunt de această părere.  

67,6% dintre respondenţi au considerat că atitudinea hiperpermisivă a 
părinţilor poate fi şi ea un factor de vulnerabilitate a minorilor la recrutare, în 
timp ce 32,4% nu consideră acest lucru ca având o influenţă asupra 
vulnerabilităţii.  

 
Violenţa şi abuzul în familie 

Jumătate dintre FGD (Cluj, Craiova, Alba Iulia, Constanţa, Iaşi) au 
dezbătut în profunzime subiectul violenţelor în familie şi efectele lor asupra 
copiilor. Violenţa în familie, fie ea emoţională, fizică sau sexuală, este văzută ca 
un important factor favorizant al recrutării, indiferent de statutul social sau 
economic al acesteia. Un mediu familial abuziv pregăteşte terenul pentru 
variatele dar constantele forme de abuz pe care va trebui să le îndure copilul 
când va fi traficat. Mai mult, se apreciază că există o legătură puternică între 
susceptibilitatea unui individ la trafic şi starea sa de observator sau subiect al 
violenţei în familie. Dovadă stă şi faptul că cele mai multe victime minore au în 
istoricul lor incidente de agresivitate, abuzuri fizice, psihice sau chiar sexuale, 
ceea ce sporeşte nivelul traumei.  
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În special minorii cu vârste mici, care sunt recrutaţi şi exploataţi, percep 
violenţa ca pe un fapt obişnuit de viaţă, în timp ce alţii vor reproduce 
comportamentul violent al părinţilor. În cazul adolescenţilor, se poate vorbi de 
violenţele frecvente din familie sau de abuz sexual, care-i predispun la 
fenomenul racolării, indiferent de situaţia lor economică sau socială. În 
momentul în care adolescentul nu mai vrea să fie în rolul victimei, se schimbă 
echilibrul puterii şi se transformă în agresor/şef. Un psiholog şcolar prezent la 
focus grup a precizat faptul că “o persoană care este afectată de violenţă în 
familie posedă un imbold puternic pentru părăsirea locuinţei”, strict relaţionat de 
instinctul de conservare sau de raţiuni psihice interne. 

Un specialist din Cluj, în cadrul unui FGD în care violenţa în familie a fost 
intens dezbătută, a adăugat că, adesea, fetele tinere vulnerabile la exploatare 
sexuală provin din medii în care prostituţia era deja un lucru obişnuit (ex: surori, 
vecine sau prietene care o practică). Experţii au concluzionat că o mare parte a 
copiilor traficaţi au avut deja un istoric violent în viaţa lor. 

Rezultatele metodei cantitative ale întrebării referitoare la existenţa 
conflictelor în familie ca factor al vulnerabilităţii la recrutare a minorilor confirmă 
cele discutate în cadrul focus-grupurilor. 92% din respondenţi consideră 
existenţa conflictelor în familie, violenţa domestică, certurile repetate etc. ca 
fiind un factor de vulnerabilitate, în timp ce doar 8% nu sunt de acord cu 
aceasta. 

 
Anturajul 

Cu o singură excepţie, FGD au menţionat importanţa deosebită a 
grupului de prieteni în influenţarea minorilor. În special aceia care provin din 
familii dezorganizate, dezintegrate, care au experienţe tensionate, sau care 
sunt lipsiţi de afecţiune şi sprijin, se vor adresa în mod frecvent prietenilor 
pentru a umple vidul de stabilitate, grijă, orientare şi încurajare. Viaţa într-un 
grup având acelaşi stil vestimentar, comportamental şi acelaşi limbaj, 
încurajează independenţa şi auto-definirea, simultan cu oferirea unui sentiment 
de apartenenţă şi putere. Răzvrătirea împotriva valorilor parentale este la fel de 
relevantă ca nevoia de atenţie. 

„Există şi situaţii în care (…) relaţiile din cadrul familiei sunt atât de 
proaste încât copiii preferă să trăiască în stradă. Ajunşi în acest mediu, 
intră în diverse grupuri, anturaje unde vulnerabilitatea şi instabilitatea 
socială sunt evidente şi îi predispun pe minori la recrutare” – 
reprezentantul Bisericii Ortodoxe din Cluj. 

Mulţi experţi cred că prietenii şi cunoştinţele de aceeaşi vârstă au, în 
unele cazuri, o influenţă negativă asupra gândirii şi comportamentului copiilor şi 
reprezintă mediul în care aceştia sunt iniţiaţi în consumul de droguri, în viaţa de 
stradă, cu plecări frecvente de acasă şi cu organizarea în gaşcă. Elementele 
dominante ale găştii devin modele ale copiilor, adâncind îndepărtarea de familie 
şi societate, contribuind la destabilizarea vieţii lor sociale şi la creşterea 
probabilităţii de a fi recrutaţi. Aceasta merge până acolo unde membrii găştii 
sau chiar prieteni apropiaţi devin ei înşişi recrutori. 

“În anturaj, copilul poate găsi un model care poate fi chiar 
recrutorul” (SCCO Covasna). 
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Instituţiile 

Patru FGD (Cluj, Giurgiu, Constanţa, Craiova) au menţionat riscul 
particular în care se află copiii din centrele sociale, din adăposturi sau din 
internate şcolare, separaţi de părinţi şi lipsiţi de mecanisme adecvate de control 
social. Astfel de locuri devin adesea locaţiile preferate de recrutori, care ştiu că 
minorii beneficiază de mai puţin sprijin, monitorizare şi îngrijire decât cei care 
trăiesc cu familiile lor.  

Experţii au subliniat vulnerabilitatea crescută a copiilor în faţa recrutorilor 
din cauza absenţei unei persoane care le poate oferi ajutor în caz de pericol. Ei 
manifestă o persuasibilitate ridicată datorită izolării şi din cauză că unii dintre ei 
au deja un istoric de violenţă şi abuz. Copiii şi tinerii din adăposturi şi centre 
refuză adesea ajutorul şi protecţia şi, prin tendinţa lor de a scăpa de grija şi 
supravegherea instituţiei, devin vulnerabili recrutării.  

Experţii au reamintit că astfel de copii sunt greu de protejat, ei fug şi se 
reîntorc adesea în acelaşi mediu în care au fost recrutaţi şi exploataţi. 
Probabilitatea ca ei să sfârşească pe străzi sau ca infractori îi transformă în 
victime uşoare pentru traficanţi. În plus, ei nu pot conta decât pe un sprijin 
social minimal, deoarece sunt adesea marginalizaţi fiind victime ale discriminării 
şi prejudecăţilor. 

 

 
 

Figura 8. Procentul răspunsurilor afirmative referitoare la factorii sociali care pot 
conduce la recrutarea minorilor în trafic 
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5.2.2. Strategii de viaţă, aspiraţii şi abilităţi ale minorilor vulnerabili 
traficului de persoane  

 
Acţiunile întreprinse de orice individ din cadrul societăţii sunt orientate de 

o varietate de factori, cum ar fi nevoile, aspiraţiile, percepţiile, valorile şi 
credinţele lui. Imboldul tuturor acestor acţiuni îl reprezintă strategiile de viaţă 
elaborate pentru a corespunde nevoilor şi dorinţelor individului. Existenţa unei 
astfel de strategii de viaţă este strâns legată de capacităţile intelectuale ale 
individului, de maturitatea şi abilitatea acestuia de a percepe şi de a explica 
situaţii şi fenomene. 

În plus, situaţia familială corelată cu factorii de mediu (şcoală, activităţi 
recreaţionale, anturaj, situaţia financiară) exercită de asemenea influenţă. Acest 
capitol prezintă opiniile experţilor asupra strategiilor de viaţă şi aspiraţiilor 
minorilor, capacităţii de autoprotecţie şi abilităţi. În această secţiune se pune 
problema dacă minorii care devin victime ale traficului de persoane au o 
imagine clară despre ceea ce doresc ei de la viaţă, dacă au capacitatea de a-şi 
evalua situaţia şi de a acţiona corespunzător în momentul în care recrutorul îi 
abordează pentru prima oară şi le face o ofertă. Avându-se în vedere 
perspectiva bazată pe drepturile copilului, trebuie să amintim că acest capitol 
prezintă opiniile adulţilor asupra copiilor.  

Cea mai mare parte a minorilor români victime ale traficului au între 14 şi 
17 ani, o vârstă la care încep să se contureze planuri de viitor şi strategii de 
viaţă pentru realizarea acestor nevoi. În opinia experţilor, existenţa unei strategii 
de viaţă reprezintă un pilon în recrutarea minorilor pentru traficare. Adolescenţa 
este o etapă când copilul încearcă să iasă de sub protecţia părinţilor şi începe 
să ia primele decizii în cunoştinţă de cauză. În general, este perioada când 
copilul face pasul către maturitate. Psihologii consideră adolescenţa ca fiind o 
perioadă a conflictelor şi a stresului, de trecere de la o stare sufletească la alta, 
a conflictelor interioare, o perioadă de răzvrătire şi de respingere a protecţiei 
părinţilor pentru a lua singuri decizii.   

Conform afirmaţiei unui preot, făcută în cadrul FGD, 90% dintre copiii 
dispăruţi sunt cei care au fugit de acasă din cauza problemelor familiale şi a 
aspiraţiilor spre mai bine, devenind astfel un grup ţintă pentru recrutori. 

 
•••• Percepţia vieţii şi aspiraţii  

Strategia de viaţă a minorilor se formează pe baza a cum percep şi 
experimentează situaţia lor în cadrul familiei şi al mediului social, şi, în 
consecinţă, a ceea ce aspiră. Experţii consideră că vulnerabilitatea minorilor 
faţă de recrutori este strâns legată de aspiraţiile şi achiziţiile lor în funcţie de 
propriile experienţe de viaţă.  

 
Speranţe şi dorinţe, autodeterminare 

Specialiştii au subliniat strânsa legătură între dezvoltarea principiilor 
morale, a caracterului copilului şi mediul în care acesta creşte. Aceştia 
consideră adolescenţa ca o perioadă caracterizată prin naivitate şi experienţă 
redusă de viaţă, iar strategia celor care parcurg această etapă de viaţă se 
concentrează pe dorinţe uneori copilăreşti şi de scurtă durată, în funcţie de 
nivelul lor de maturitate.   



5.  REZULTATELE CERCETĂRII 
 

TRAFICUL DE COPII ÎN ROMÂNIA – Studiu asupra procesului de recrutare 55 

Conform specialiştilor, se pare că, în multe cazuri, minorii nu reuşesc să 
evalueze riscurile legate de oferta primită şi, ca atare, acţionează instinctiv şi 
impulsiv. Experţii susţin că minorii sunt uşor influenţaţi din cauza lipsei de 
speranţe în viaţă şi a abilităţilor interpersonale, şi, uneori, a situaţiilor familiale 
dificile. Toate acestea, corelate, vor contribui la dezvoltarea unui sentiment de 
incertitudine în ceea ce priveşte viitorul.  

Minorii nu consideră îndeplinirea aspiraţiilor şi dorinţelor lor ca un plan pe 
termen lung bazat pe muncă şi efort. Vârsta este cea care îi determină să 
abordeze o strategie diferită pentru viitor. Pentru ei, timpul trece repede şi sunt 
puţin şocaţi când nevoia lor prezentă nu este îndeplinită imediat din cauza 
resurselor materiale limitate ale familiei. Cel mai important factor de constrân-
gere care determină un copil să plece de acasă şi să accepte oferta recrutorului 
este acel sentiment că, în condiţiile actuale ale mediului în care trăieşte, o viaţă 
mai bună este imposibilă.   

De multe ori, există o determinare puternică pentru o viaţă mai bună, 
care vine din interior şi este influenţată de o falsă senzaţie de invulnerabilitate: 
“Nu se poate să mi se întâmple tocmai mie“. Promisiunea recrutorului reuşeşte 
să atingă punctul sensibil pentru a obţine o schimbare de atitudine şi acţiune. 
Dacă, până la întâlnirea cu recrutorul, copilul este relativ mulţumit de viaţa sa, 
după aceasta, dorinţa lui pentru schimbare este uriaşă. 

 
Sexualitatea 

Sexualitatea are o importanţă crucială în dezvoltarea copilului. Experţii 
consideră că lipsa unei educaţii sexuale corespunzătoare în cadrul familiei şi 
normele sociale şi de moralitate scăzute privind sexualitatea reprezintă factori 
care condiţionează recrutarea şi traficarea copiilor. Mulţi copii provin din familii 
sau din instituţii unde nu se pune accent pe o educaţie sexuală formală sau 
informală adecvată. În replică, unii copii dezvoltă un interes foarte mare pentru 
sexualitate, fiind adeseori sprijiniţi de presiunea celor din anturaj. Minorele îşi 
pot urma dorinţa de a fi şi de a arăta ca modelele sau actriţele prezentate în 
mass-media, şi foarte probabil vor accepta principiile recrutorilor şi ofertele lor 
tentante. 

Specialiştii sunt de asemenea de părere că relaţiile sexuale la o vârstă 
mai mică cu mai mulţi parteneri, în special pentru minore, determină schimbări 
în viaţa acestora, iar mai târziu, percepţii eronate despre viitoarele lor speranţe 
şi aspiraţii de viaţă. 

 
Integrarea şcolară şi marginalizarea 

Abilitatea minorilor de a se integra în mediul şcolar depinde nu numai de 
posibilităţile materiale ale familiei, dar şi de capacitatea lor de a înţelege 
importanţa educaţiei în procesul de creştere. În timp ce unii copii abandonează 
şcoala din motive financiare sau pentru a-şi căuta de lucru, există şi cazuri când 
decizia de abandon şcolar nu este luată de familie ci chiar de minor.    

Specialiştii sunt convinşi că lipsa de la ore duce la o slabă integrare în 
mediul şcolar, ceea ce se va transforma în comportament deviant şi participare 
la activităţi infracţionale, sau în exploatare pentru furt sau cerşetorie. Lipsa de 
educaţie a minorilor poate determina abilităţi scăzute de gândire, observaţie şi 
evaluare a riscului. Unii copii fără şcoală ajung să-şi dezvolte un sentiment de 
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marginalizare socială, care, alături de ceilalţi factori, devine un element de 
vulnerabilitate la trafic.  

 
Admiţând că foarte mulţi dintre copiii traficaţi abandonaseră şcoala la 

momentul recrutării, jumătate din focus grupuri au reconfirmat problema 
marginalizării şcolare a copiilor. Lipsa de integrare în mediul şcolar şi în grupul 
de colegi cu o situaţie materială mai bună pot duce la frustrări, vulnerabilitate şi 
naivitate, toate contribuind la acceptarea oricărei oferte fără a se ţine seama de 
riscurile aferente. Marginalizarea socială şi de grup constituie un obstacol în 
drumul spre viitor.   

„Minorii care provin din familii cu un statut social scăzut ajung să fie 
marginalizaţi de colegii de şcoală iar din dorinţa de a-şi depăşi condiţia pot 
accepta foarte uşor prima ofertă de angajare, fără a verifica sursa sau 
angajatorul” (asistent social, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă 
Educaţională, Constanţa)    

“Marginalizarea copilului în şcoală de către ceilalţi colegi şi de către 
grupul de prieteni, în funcţie de nivelul social, duce la aspiraţia de a avea 
şi el, cât mai repede, acel nivel făcând bani ilegal.” (asistent social, 
DGASPC, Craiova) 

De asemenea, şcoala joacă un rol important în crearea unei imagini 
generale despre societate şi realitatea care trebuie înfruntată. Adeseori, un 
sistem de învăţământ inflexibil cu politici şi programe şcolare necorespunză-
toare şi demodate îl fac pe minor să nu se simtă în siguranţă şi să refuze 
educaţia ca fiind zadarnică. Alături de familie, şcoala este o instituţie care 
participă la crearea personalităţii şi a modelelor de comportament a minorilor; 
din păcate, prin programele sociale existente, adeseori, atât familia cât şi şcoala 
nu reuşesc să facă faţă nevoilor copilului. 

 
••••  Strategii de viaţă şi de evadare 

Având în vedere contextul de mai sus, se poate afirma că decizia 
minorului de a accepta oferta recrutorului se bazează pe o strategie de viaţă 
modelată după o serie de factori: 

 
Dorinţa de a scăpa de sărăcie 

Conform experţilor, posibilităţile financiare precare şi limitate au constituit 
factorul declanşator pentru mulţi minori recrutaţi pentru orice tip de exploatare, 
iar sărăcia submina orice rezistenţă a victimei de a nu părăsi mediul propriu de 
viaţă.  

Un stimulent puternic pentru acceptarea ofertei este dorinţa de a depăşi 
condiţia actuală şi mediul social şi material scăzut, care este considerat de 
către tineri un impas în planificarea propriului viitor atât pe termen scurt cât şi 
pe termen lung.  

Aşa cum am arătat în subcapitolul 5.2.1.1., specialiştii au subliniat dife-
renţele dintre zonele urbane şi cele rurale din punct de vedere al posibilităţilor 
economice şi financiare, precum şi dezavantajele tinerilor şi copiilor de la sate. 
Zonele rurale se caracterizează prin informarea slabă şi necorespunzătoare a 
populaţiei; aspectele legate de traficul de persoane sunt adeseori bazate pe 
zvonuri publice. Sărăcia şi greutăţile cu care se confruntă familiile vor trezi la 
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minori dorinţa arzătoare pentru o viaţă mai bună iar oferta făcută de recrutor va 
fi exact soluţia potrivită. 

 
Dorinţa de evada dintr-un mediu abuziv 

Un alt factor hotărâtor este legat de un mediu familial abuziv, cu părinţi 
alcoolici şi violenţi. Părintele care îşi abuzează copilul stimulează mânia şi 
dorinţa minorului de a fugi de acasă. Abuzurile suferite de minori în cadrul 
familiei afectează grav starea psihică a acestora, ducând la tulburări de 
comportament, intensificarea instabilităţii emoţionale, lipsa de încredere şi 
respect de sine, autoizolare şi incapacitatea de a face faţă greutăţilor. Toate 
acestea vor contribui la creşterea vulnerabilităţii la strategiile recrutorilor, atât 
atunci când minorului i se oferă o alternativă relaţională pozitivă cât şi când are 
parte de violenţa cu care acesta este deja obişnuit.  

Cei care ajung să fie traficaţi sunt dominaţi adesea de dorinţa de a pleca 
din familie, unde se înregistrează de multe ori consum de alcool, violenţă, de 
dorinţa de a părăsi comunitatea, acolo unde victima ajunge să fie stigmatizată 
social din varii motive (de exemplu „a acceptat să întreţină relaţii sexuale cu 
prietenul ei, iar apoi acesta a relatat şi altora incidentul”, după cum preciza un 
ofiţer de poliţie), sau în cazurile cele mai dureroase, datorită existenţei unei 
situaţii de abuz din partea unui părinte, astfel că minora ar face orice să plece 
de acasă. 

 
Dorinţa de autonomie personală şi independenţă financiară 

Sărăcia la nivelul comunităţii şi al familiei stimulează dorinţa victimelor 
minore pentru independenţă financiară şi autonomie personală. Uneori, această 
dorinţă poate deveni foarte puternică şi îi impulsionează pe minori să o ducă la 
îndeplinire folosind diferite abordări. Oferta recrutorului poate corespunde exact 
acestor nevoi de bunăstare personală şi financiară sau pentru a-şi câştiga 
singuri existenţa (exemplu, achiziţionarea de diverse obiecte de îmbrăcăminte 
sau bunuri cum ar fi un telefon mobil, un computer etc.). Dorinţa de câştiguri 
financiare şi independenţă a fost caracterizată în cadrul focus-grupurilor ca o 
”dependenţă de bani”. Dorinţa de independenţă financiară faţă de familie, părinţi 
şi dependenţa de bani, în special a adolescentelor care ajung “să cheltuie foarte 
mulţi bani ştiind că vor câştiga alţii într-un timp foarte scurt” (reprezentant al 
Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială, Cluj-Napoca), este un factor de 
vulnerabilitate la recrutare. 

Copiii înconjuraţi de colegi de o condiţie materială mai bună îşi dezvoltă 
o dorinţă intrinsecă de a ajunge la un statut cel puţin egal cu al acestora şi 
devin vulnerabili la acceptarea oricărui tip de ofertă. Anumite victime au 
abandonat şcoala pentru a-şi ajuta familiile să câştige mai mulţi bani sperând că 
o situaţie financiară mai bună le va permite continuarea studiilor; în schimb, 
sunt predispuşi ofertelor de muncă făcute de recrutori.  

Specialiştii menţionează că strategia de independenţă financiară poate 
exista deja sau aceasta se poate naşte ca urmare a ofertei recrutorului. 
Capacitatea limitată a familiei de a oferi un mediu autonom şi lipsit de griji duce 
la modelarea unei strategii pentru autonomie personală şi independenţă 
financiară. Răzvrătirea şi lipsa de experienţă sunt, încă o dată, factori care 
contribuie la stabilirea unei imagini şi a unei strategii. Minorii ajung victime ale 
traficului deoarece au năzuit la mai mult decât le puteau oferi familiile. 
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„dorinţa de realizare personală a minorilor şi de independenţă financiară 
(…) se află în raport de directă proporţionalitate cu riscul traficării”. 

 
••••  Deprinderi, capacităţi şi înţelegere  

 
Deprinderi de viaţă independentă şi noile mijloace de comunicare 

Experţii au dezbătut pe larg modul în care copiii de astăzi îşi petrec 
timpul liber şi cum contribuie aceasta la probabilitatea traficării. Computerele au 
devenit principala activitate de recreere a copiilor, înlocuind jocurile în aer liber, 
socializarea cu prietenii şi familia. Lipsa unei alternative pentru activităţi extra-
şcolare şi promovarea de false modele în revistele de scandal şi alte mijloace 
de comunicare în masă vor duce la crearea unor modele negative pe care copiii 
le vor adopta. Discuţiile pe internet şi site-urile de socializare sunt principalele 
mijloace preferate de copii pentru a interacţiona cu alte persoane. Hi5, Yahoo 
Messenger sau Skype sunt folosite la scară largă, aceste portaluri permiţând 
oricui accesul la alte pagini cu profiluri care conţin informaţii personale, cum ar fi 
pasiuni, dorinţe, aspiraţii, preferinţe pentru timpul liber, muzică sau filme 
preferate, fotografii personale etc. Astfel de surse de informaţii vor spori 
vulnerabilitatea copiilor şi vor permite traficanţilor să-şi conceapă ofertele în 
funcţie de aceste informaţii.  

Prin atitudinea lor, părinţii susţin aceste obiceiuri, spunând: “Ca mamă, 
simt că este mai în siguranţă acasă” (declara un psiholog participant la focus-
grup în urma discuţiei avute cu mama unui copil, Constanţa). Socializarea 
virtuală ia locul dialogului “faţă în faţă”, iar în spatele unui “prieten virtual” se pot 
ascunde multe pericole. De multe ori, fetele care aveau “iubiţi virtuali” au 
devenit foarte dependente de aceştia şi, deşi nu se văzuseră niciodată, erau 
dispuse să se întâlnească cu aceştia, posibili recrutori, dacă li se cerea acest 
lucru. Conform afirmaţiilor unui reprezentat al Brigăzii de crimă organizată, au 
existat cazuri când fetele au acceptat invitaţia de a merge într-o ţară străină 
doar după câteva discuţii pe internet, abandonându-se, astfel, cu uşurinţă, 
reţelelor infracţionale de trafic de persoane. 4 din 10 FDG au accentuat ideea 
că deprinderile de viaţă independentă se conturează la această vârstă a 
adolescenţei cu ajutorul familiei sau a agenţiilor de protecţie. Conflictul în 
familie, lipsa interesului sau a comunicării cu minorii pot crea probleme în 
dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă. În special copiii de vârstă mică 
din instituţiile de ocrotire vor avea dificultăţi în dezvoltarea de deprinderi pentru 
o viaţă independentă în afara instituţiei. 

 
Capacitatea de asumare a riscului 

Specialiştii sunt de părere că lipsa supravegherii din partea părinţilor, 
dragostea şi comunicarea lor, respectul de sine scăzut, inabilitatea de a 
identifica un părinte model influenţează copiii să-şi dorească lucruri pe care nu 
le pot găsi foarte aproape de ei, nereuşind să observe riscurile aferente acestui 
efort. Copiii nu sunt pregătiţi să înfrunte provocările vieţii din cauza neimplicării 
părinţilor în viaţa lor. Capacitatea lor de asumare a riscului pare a fi legată direct 
de o implicare atentă a familiei în viaţa copilului, de nevoia de afecţiune a 
acestuia şi de nivelul său de maturitate şi educaţie. Potrivit estimărilor 
experţilor, evaluarea riscului şi capacitatea de asumare a riscului la minori sunt 
foarte limitate; ei consideră că, în general, minorii nu prevăd nici un pericol în 
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acţiunile lor. Ei vor fi interesaţi doar de ‘latura pozitivă’ a poveştii, ca element 
principal preferat pentru orice schimbare de atitudine, acţiune sau activitate. 
Răzvrătirea împotriva celor din jur şi imboldul de a fi diferit reprezintă alţi factori 
de modelare a percepţiei minorului.  

Specialiştii au afirmat că, atunci când minorii acceptă oferta recrutorului 
aceştia vor evalua oferta şi situaţia bazată pe natura relaţiei lor. Uşor 
influenţabili şi naivi, minorii acceptă orice ofertă venită din partea unei persoane 
cunoscute, a unei persoane din grupul lor, colegi de şcoală, vecini sau rude.  

S-a accentuat ideea că minorii din instituţiile de ocrotire sunt mai uşor 
influenţaţi decât cei care provin din familii biologice din cauza lipsei unui sistem 
bine definit al valorilor. Mediul instituţional devine astfel un climat social 
vulnerabil traficului de orice fel.   

Când minorii primesc o ofertă „mascată”, riscurile şi asumarea riscului nu 
sunt discutate sau evaluate. Există cazuri documentate în care minorii, 
acompaniaţi de prieteni sau chiar de familie, habar nu au avut despre scopul 
călătoriei lor în străinătate. Odată ajunşi la locul de destinaţie, ei erau traficaţi în 
scopul exploatării. Lipsa de informaţii privind oportunităţile de muncă în 
străinătate, precum şi încrederea oarbă în tovarăşii lor, îi determină pe minori 
să accepte orice ofertă. Incapabili de a prevedea următoarea mişcare a recruto-
rului, încântaţi de ofertele tentante şi de perspectiva unei vieţi ipotetic mai bune, 
minorii devin neputincioşi în a descoperi minciunile sau punctele slabe. 

 
Înţelegerea şi cunoaşterea procesului de trafic şi a fenomenelor aferente 

acestuia 

Nivelul de înţelegere şi de cunoştinţe generale ale minorului este direct 
legat de educaţia sa formală sau informală. Abandonul sau absenteismul şcolar 
sunt principalele două cauze pentru deficienţele majore ale informaţiilor privind 
condiţiile de muncă, drepturile şi obligaţiile referitoare la trafic sau viaţa socială 
şi posibilităţile de angajare în general. Informaţiile insuficiente combinate cu o 
educaţie nesatisfăcătoare constituie cauza principală pentru uşurinţa cu care 
minorii acceptă orice ofertă prin care li se promit câştiguri substanţiale. Toţi 
experţii au subliniat interdependenţa dintre educaţie şi nivelul de informare. 
Şcoala este locul unde copilul poate să înveţe şi să dobândească informaţiile şi 
deprinderile necesare pentru viitoarele acţiuni în viaţă, locul unde copiii pot afla 
răspunsuri referitoare la modul în care îşi pot găsi o slujbă, sau pot munci în 
străinătate. Situaţia de abandon şcolar afectează principiile de bază ale 
copilului, făcându-l să se simtă inferior şi cu aceste lipsuri copilul devine mai 
vulnerabil la traficul de persoane.  

Într-o şedinţă FGD, experţii au convenit că, în general, copiii sunt la 
curent cu conceptul de “trafic de persoane”, modalităţile de exploatare şi toate 
celelalte aspecte referitoare la acest fenomen, dar nu sunt informaţi despre 
aspectele juridice şi fenomenele ascunse ale muncii în străinătate.  

Nivelul de informare şi înţelegere al copilului este corelat şi cu nivelul de 
educaţie al părinţilor, lipsa de comunicare şi afecţiune în familie, precum şi cu 
lipsa unor exemple de roluri alternative în familie. Dacă copiii provin din familii 
unde este cunoscută şi modalitatea de a câştiga bani ilegal şi ei, la rândul lor 
ştiu aceasta, vor face la fel ca părinţii lor şi nu vor încerca să găsească alte 
răspunsuri. 
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Figura 9.  Distribuţia procentuală a factorilor care stau la baza deciziei minorului de a 
da „curs” ofertei (pe baza răspunsurilor la chestionare) 

. 
 
5.2.3. Analiza procesului de recrutare 
 
Acest capitol descrie actorii implicaţi în traficul de minori şi procesul de 

recrutare. 
 

5.2.3.1 Actori implicaţi în traficul de minori 

 
În cadrul FGD experţii au subliniat faptul că există mai mulţi actori 

răspunzători de traficul de minori. Pe lângă recrutor, cel care transportă victima 
la persoana/persoanele care, de fapt, exploatează copilul şi victima însăşi, 
(căreia i s-au atribuit uneori un rol activ, dar de cele mai multe ori, pasiv în 
procesul de traficare), experţii au identificat mai mulţi actori: familia copilului 
(părinţi, rude), prieteni, colegi de şcoală, cunoştinţe, vecini, profesori, poliţişti, 
media (presa scrisă, televiziunea, modelele de succes), contactele stabilite prin 
intermediul internetului, instituţii de ocrotire a copilului, comunitatea.  

Experţii fac distincţia între actorii care joacă un rol pasiv şi cei cu rol activ 
în procesul de traficare, însă, un specialist din Bucureşti a afirmat că “ Ambele 
atitudini sunt la fel de grave”.  

„Există un rol activ în recrutare, jucat de recrutor şi de cei care îl 
sprijină în convingerea victimei de a accepta oferta şi un rol inactiv, 
indirect, dar cu o contribuţie semnificativă în proces: cei care ar fi putut 
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evita situaţia creată dar nu au făcut nimic, fie din ignoranţă, necunoaştere, 
fie dintr-un sentiment de neimplicare” - ofiţer de poliţie, Constanţa.  

Astfel, rolurile pasive au fost descrise prin neobservarea vulnerabilităţii 
speciale şi lipsa de atenţie acordată nevoilor fizice şi emoţionale ale minorilor 
de care răspund. Actorii pot contribui la trafic prin neglijenţă, lipsă de 
comunicare, atenţie, afecţiune şi empatie faţă de minor.   

Rolul activ este descris prin implicarea directă, cu intenţie a familiei 
şi/sau a celorlalţi actori mai sus menţionaţi, care ademenesc minorii vulnerabili 
prin diferite metode.  

Această distincţie între rolurile active şi pasive este importantă, deoarece 
programele de prevenire trebuie să fie diferite pentru cele două grupuri. 
Persoanele care joacă un rol pasiv pot deveni susţinători ai copilului aflat în 
pericol şi, cu sensibilitate şi curaj, acţionează când cineva este în pericol. 
Trecând de la ignoranţă/indiferenţă la atenţie/preocupare, aceste persoane pot 
deveni cei mai importanţi actori în prevenirea traficului de copii. 

 
Rolul victimei 
 
Din cauza condiţiilor de trai ale victimelor traficate înainte de recrutare, 

majoritatea experţilor consideră că, indiferent de modul în care au intrat în acest 
“joc”, victimele au un rol pasiv.  

“Indubitabil, copilul este o victimă şi, dacă ar şti ce i se întâmplă, nu 
ar accepta oferta. Niciun copil nu ar pleca, dacă ar şti că va avea de 
suferit, însă lui i se dau doar exemplele pozitive.” (director DGASPC, Alba-
Iulia) 

Alţii sunt de părere că victimele au de cele mai multe ori un rol pasiv, dar 
uneori acest rol poate fi şi activ. Participarea activă a victimelor se observă 
atunci când minorii răspund anunţurilor publicitare din ziare sau reacţionează la 
ofertele primite din partea cunoştinţelor (poate alte victime). De asemenea, este 
greu să faci diferenţa între ofertele de pe piaţa neagră a muncii şi cele care au 
ca scop exploatarea prin muncă, deoarece acestea sunt foarte asemănătoare. 
Participarea activă, de început, a victimei prin reacţionarea la anunţurile de 
publicitate se transformă în rol pasiv în momentul în care traficanţii au control 
asupra victimei.  

„Fără participarea victimei este foarte greu să se realizeze situaţia 
de trafic. Faptul că prezumtiva victimă intră în discuţie cu recrutorul este 
primul pas pe care îl face pentru intrarea în trafic” a concluzionat un ofiţer 
de crimă organizată. 

Unii experţi menţionează uşurinţa cu care tinerele fete se prostituează şi 
acceptă exploatarea sexuală când acestea trăiesc într-un mediu în care 
prostituţia este un lucru obişnuit (surori, vecine, prietene care practică 
prostituţia). Altele o fac din dragoste:  

“Minorele exploatate sexual acceptă să se prostitueze în folosul 
traficantului, dacă acesta este iubitul lor, ‘viitorul soţ’. Traficantul care 
joacă acest rol promite că ea va trebui să facă acest lucru doar pentru 
puţin timp, pentru a strânge banii necesari ca să se căsătorească. Uneori 
trec ani buni până când victima îşi va da seama că a fost înşelată.” (FGD 
Galaţi) 
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Unii specialişti sunt de părere că rolul victimelor în procesul de traficare 
este activ atunci când victima acţionează într-un mod care, din punct de vedere 
social, nu este apreciat. De exemplu, un specialist a declarat că “minorii cu 
cazier judiciar sunt convinşi uşor să comită infracţiuni, chiar dacă pentru 
aceasta nu vor primi nimic de la traficanţi.” După cum a afirmat un alt specialist, 
există tendinţa ca victima să fie acuzată şi numită prostituată/prostituat, ceea ce 
face procesul de recuperare mult mai dificil.   

În realitate, „există o succesiune de roluri, iniţial copilul are un rol 
activ, cât este interesat de ofertă, şi ulterior capătă un rol pasiv atunci 
când intră sub controlul traficantului şi nu mai are de loc posibilitatea să 
decidă, se lasă dus de val. Acestea durează până când „cineva” 
(salvatorul) îl ajută să scape din situaţia de criză”, (ofiţer BCCO, Alba Iulia)  

În ceea ce priveşte rolul minorului în procesul de recrutare, opinia 
majoritară (70,9%) a specialiştilor care au răspuns la chestionar este că minorul 
are un rol principal, în timp ce 22,8% consideră că minorul are un rol secundar 
şi 6,3% au considerat că minorul nu are nici un rol. Rolul activ al minorului în 
acest proces, rezidă în acceptarea ofertelor primite din partea recrutorilor, a 
rudelor sau cunoştinţelor fără a evalua riscurile posibile. Un cumul de factori 
(lipsa experienţei de viaţă şi a cunoştinţelor necesare, provenienţa din familii 
dezorganizate sau în care persistă violenţa domestică, lipsa educaţiei 
individuale dar şi a familiei etc.) transformă minorul într-o persoană vulnerabilă 
la trafic, devenind un actor în procesul de recrutare. 

Respondenţii anchetei prin chestionar, specialiştii din domeniul traficului 
de persoane, al protecţiei drepturilor copilului, din domeniul educaţiei şi învăţă-
mântului precum şi din domeniul sănătăţii au acordat şi răspunsuri referitoare la 
prezenţa unor factori intrapersonali şi interpersonali în momentul acceptării 
ofertei. Rolul activ este descris prin intercorelaţia mai multor factori interni care 
au stat la baza deciziei de a accepta “oferta” primită după cum urmează: 

93,7% dintre respondenţi au considerat că “poveştile de succes” ale 
persoanelor care au reuşit să-şi formeze o noua viaţă plină de satisfacţii 
muncind în afara graniţelor ţării au o influenţă majoră asupra deciziei minorilor 
de a “accepta oferta”. Persoana care prezintă oferta de muncă sau de orice altă 
natură face apel la exemplele reuşitelor  celor care au procedat în acelaşi mod. 
De regulă, actorii “poveştilor de succes” fac parte din comunitate, sau din 
mediul familiar al minorilor, având astfel un impact pozitiv asupra acestora. 

Dorinţa de câştiguri financiare exorbitante pare a fi unul din factorii 
decisivi ai acceptării ofertei, după cum consideră şi majoritatea specialiştilor 
(97,6%). Aşa cum a reieşit din discuţiile de grup, oferta venită în general din 
partea recrutorului este axată pe posibilitatea de câştiguri financiare mari, care 
nu necesită experienţă anterioară sau un anumit nivel de studii.  

90,8% dintre specialişti consideră că dorinţa de independenţă, 
autorealizare a minorilor este hotărâtoare în procesul decizional, fiind unul din 
factorii interrelaţionaţi ai vulnerabilităţii la recrutare. Dorinţa de independenţă 
poate fi explicată prin nevoia de satisfacere a anumitor dorinţe, aşa cum a fost 
explicat la subcapitolul „Strategii de viaţă, aspiraţii şi achiziţii ale minorilor 
vulnerabili la traficul de persoane”. 

 88,8% din respondenţi au acordat un răspuns pozitiv la factorul referitor 
la dorinţa minorilor de a achiziţiona bunuri de consum; ţinând cont de această 
ponderare a prezentului factor putem sublinia că minorii doresc să achiziţioneze 
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diverse produse, valori, bunuri pe care nu şi le permit în familia de origine 
datorită situaţiei financiare precare devenind astfel vulnerabili la oferta venită 
din partea recrutorului (vezi subcapitolul 5.2.2.).  

În cazul abandonului şcolar, factor ce a fost pe larg dezbătut în cadrul 
focus-grupurilor, opinia specialiştilor a fost în proporţie de 81,3% favorabilă ideii 
că acesta reprezintă o vulnerabilitate a minorilor de a da curs ofertei primite. Un 
procent de 18,7% consideră că nu există o corelaţie între lipsa motivaţiei 
şcolare sau abandonul şcolar al minorilor şi decizia de a da curs ofertei. 
Procentul majoritar al răspunsurilor care acordă importanţă factorului şcolar ca 
element de vulnerabilitate respectă şi, în acelaşi timp, întăreşte informaţiile 
desprinse din discuţiile de grup cu specialiştii. 

74,7% din respondenţii la chestionar consideră afecţiunile fizice sau 
psihice ca determinante pentru recrutarea minorilor. 25,3% au considerat că 
dizabilitatea minorilor nu este un factor de vulnerabilitate la traficare. Vulnera-
bilitatea minorilor la trafic este corelată cu incapacitatea de reacţie, decizie şi 
evaluare a situaţiei în cazul minorilor cu deficienţe fizice şi/sau psihice. 

69,3% dintre respondenţi au considerat că dorinţa de economisire de 
bunuri, bani pentru “alţii” nu este un factor care induce vulnerabilitatea minorilor, 
în timp ce doar 30,7% dintre specialişti consideră că această dorinţă a minorului 
poate influenţa decizia minorului de a da curs ofertei devenind vulnerabili în faţa 
recrutorilor.  

 
Actori activi 
 
Recrutorul / Racolatorul 

Recrutorii pot fi persoane necunoscute dar, în general, ei provin din 
acelaşi mediu sau din medii similare cu cel al victimei; adeseori, recrutorii sunt 
cunoştinţe pe care victimele le admiră.  

„Victimele au tendinţa de a-şi modela propria personalitate după 
înfăţişarea recrutorilor pentru a fi şi ele admirate” - a spus un specialist.  

Recrutorii sunt descrişi ca persoane cu un plan de marketing şi o 
abilitate (nativă) de a influenţa alte persoane sau comportamentul altor 
persoane (Alba - Iulia) şi au „un comportament flexibil, adaptându-se uşor 
la personalitatea victimei” (Cluj Napoca).  

„Recrutorii au o inteligenţă emoţională foarte dezvoltată, sunt gata 
să ajute financiar o potenţială victimă, dau dovadă de multă răbdare şi au 
un aspect fizic foarte plăcut”, declara un specialist din Cluj – Napoca. 

“În general, recrutorii sunt indivizi cu sau fără cazier, nu beau, nu 
fumează, sunt foarte calculaţi, nu dau petreceri zgomotoase şi aparent, îşi 
câştigă existenţa în mod legal (au firme de transport care nu sunt 
înregistrate pe numele lor), pot fi persoane necunoscute, dar din anturajul 
potenţialelor victime, ce folosesc autovehicule radiate  sau cu numere de 
înmatriculare străine pentru a fi mai greu identificate de poliţie, se afişează 
cu maşini de lux şi telefoane scumpe.” - ofiţer de la crima organizată 
Constanţa. 

„Racolatorii sunt tineri cu ceafa lată, dau cu piciorul, ca şi cu barosul… 
sunt fie de aceeaşi vârstă sau aproximativ de aceeaşi vârstă cu victima 
(puterea propriului exemplu), fie sunt mai maturi şi consiliază presupusa victimă 
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şi îi fac promisiuni atractive în scopul recrutării”, a declarat unul din specialiştii 
prezenţi în cadrul FGD de la Iaşi. “Recrutorul va oferi victimei afecţiune şi 
tandreţe.” - a adăugat un reprezentant al Bisericii Ortodoxe.  

Traficanţii sunt descrişi şi ca persoane, îndeosebi bărbaţi, care au 
antecedente penale (Timişoara, Alba-Iulia). 

Reprezentantul BCCO Cluj-Napoca surprinde o altă imagine a racola-
torului, aceea a unui “bărbat dur care, prin ameninţări şi violenţă, forţează 
victima să facă orice. Ameninţările sunt îndreptate atât împotriva victimei cât şi 
a familiei.”  

În cele mai multe cazuri, traficantul nu acţionează singur, ci face parte 
dintr-o reţea de traficanţi.  

Recrutorul poate fi o persoană necunoscută anterior minorilor şi care 
reuşeşte să se integreze în grupurile sociale ale acestora. Dar, în unele cazuri 
aceştia sunt chiar vecinii, cunoştinţele sau chiar prietenii acestora aşa cum a 
reieşit în urma discuţiilor de grup ale specialiştilor dar şi din analiza cantitativă a 
situaţiei victimelor traficului de persoane (vezi subcapitolul 5.2.1). 

Un specialist (preot) din Constanţa a prezentat cazul unui copil care a 
fost obligat de vecinul său să presteze munci în gospodăria sa în timp ce părinţii 
copilului erau plecaţi la muncă toată ziua (acesta este un exemplu de 
exploatare directă a copilului).  

Rolul recrutorului în procesul de recrutare a minorilor a fost evaluat de 
către respondenţii la chestionarul privind aspectele relaţionate recrutării de 
către specialişti în următorul fel: 

-92,8% au considerat că este “principalul” actor implicat; 
-6,5% au considerat că ocupă un “rol secundar” în procesul de recrutare; 
-0,7% consideră că recrutorul nu îndeplineşte “nici un rol” în procesul de 

recrutare. 
 
Părinţii şi ceilalţi membri ai familiei 

Tipul familiei de provenienţă poate determina vulnerabilitatea minorilor la 
recrutarea în scopul traficării (vezi capitolul 5.2.1.). În aceeaşi măsură, specia-
liştii sunt de părere că părinţii pot juca uneori un rol activ alteori unul pasiv în 
procesul de traficare. Familii dezorganizate, părinţi neglijenţi permit ca acest 
lucru să se întâmple, unii chiar ştiu ce se petrece şi îşi dau acordul. Altora nu le 
pasă de riscurile la care minorul se expune şi consimt ca acesta să plece fără a 
cere alte detalii sau să verifice dacă oferta este serioasă. Alţi părinţi sunt de 
acord cu plecarea copiilor lor în speranţa că le va fi mai bine.  

Unii experţi au subliniat faptul că în anumite cazuri, părinţii înşişi sunt 
implicaţi în traficarea propriilor copii, acceptând propunerea de a-şi împrumuta 
sau vinde copiii sau fac o înţelegere în scris că sunt de acord cu plecarea 
acestora în străinătate, chiar dacă ştiu ce îi aşteaptă acolo. S-au făcut menţiuni 
şi despre familii care îşi lasă copiii în străinătate sau consimt ca aceştia să 
călătorească singuri ori însoţiţi de rude, prieteni, cunoştinţe, neştiind sau 
nedorind să ştie ce fel de ‘job’ vor avea acolo copiii lor.  

S-a menţionat de către experţi şi exemplul părinţilor care îşi scot copiii 
foarte mici la cerşit pe stradă, aşa cum este cazul în unele familii de romi. S-a 
discutat de asemenea despre familiile de romi cu mulţi copii; din cauza sărăciei 
aceştia îi obligă pe copii să cerşească pentru a acoperi nevoile familiei; în 
aceste cazuri beneficiarii principali sunt părinţii, nu copiii.  
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„...majoritatea copiilor exploataţi prin cerşetorie sunt de etnie romă 
şi au vârste foarte mici. Ei cerşesc împreună cu părinţii, acesta fiind 
singurul model de câştigare a existenţei pe care l-au văzut vreodată. În 
momentul în care autorităţile intervin şi minorii sunt scoşi din mediul 
respectiv, copiii sunt dezorientaţi şi doresc să se întoarcă înapoi. (…) 
achiziţiile minorului sunt limitate, el neavând exemple alternative -  singura 
variantă oferită de părinţi este supravieţuirea prin practicarea cerşetoriei”, 
afirma un reprezentant al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Crimă 
Organizată şi Terorism, Cluj Napoca. 

“Şi rudele pot fi o legătură folosită de recrutori”, pentru apropierea faţă de 
victime şi pentru câştigarea încrederii acestora. De asemenea, prin manipularea 
rudelor de către recrutor acestea pot fi folosite ca mesageri ai “ofertei” prin 
publicitarea acesteia conform planului de marketing elaborat şi prezentat de 
către recrutor. 

În cadrul unui focus-grup a fost realizată chiar şi o clasificare a 
recrutorilor în funcţie de metodele folosite de aceştia: 

- recrutori aşa numiţi “începători” care folosesc obişnuitele metode de 
recrutare: promisiuni false sau oferta de muncă 

- recrutori “sofisticaţi” care folosesc metode complexe de recrutare şi 
care introduc victima într-un mediu total nou, necunoscut victimei 
anterior. 

Rolul părinţilor şi al membrilor familiei a fost apreciat de către respon-
denţii chestionarelor în următoarele moduri: 

- pentru părinţi 
 - 40,5% “rol principal” 
 - 45,4% “rol secundar” 
 - 14,1% “niciun rol” 

Itemul referitor la rolul părinţilor în procesul de recrutare a fost introdus în 
structura chestionarului ţinând cont atât de activitatea cât şi pasivitatea 
situaţiilor în care se pot afla părinţii victimelor. Astfel, procentul de 40,5% pentru 
“rolul principal” face referire atât la rolul activ al părintelui (părintele care-şi 
recrutează în mod direct copilul) cât şi la rolul pasiv al acestuia (părinte care 
cunoaşte sau identifică erori strecurate în “oferta” primită de minor, dar care din 
variate motive nu acţionează) 

- pentru membrii familiei (rude) 
 -   8,8% rol principal 
 - 62,3% rol secundar 
 - 28,9% niciun rol 

Conform opiniei exprimate de 8,8% dintre specialişti, rudele participă 
activ la procesul de recrutare, devenind recrutori, procentul de 62,3% înregistrat 
pentru rolul secundar pe care-l joacă rudele în proces fiind chiar mai mare decât 
cel al părinţilor.  

 
Gaşca sau grupul de prieteni 

Potrivit unui specialist prietenii şi cunoştinţele cunosc uneori punctele 
slabe ale  victimelor, încearcă să le manipuleze, oferindu-le chiar şi mijloacele 
pentru a-şi îndeplini aspiraţiile de a câştiga bani. Au fost exemplificate cazuri în 
care “prieteni sau cunoştinţe noi iau legătura cu viitoarea victimă şi îi promit o 
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slujbă foarte bine plătită în străinătate (de obicei baby-sitter, chelneriţă sau 
menajeră) care nu necesită o pregătire profesională specială”.  

Grupul de prieteni poate reprezenta locul de evadare al minorilor vis-a-vis 
de problemele întâmpinate în familie sau în instituţiile de plasament.  

„Prin contactul cu anturajul, de regulă din medii deviante, în care 
pot fi găsiţi traficanţi, tânărul îşi dezvoltă limbajul, capacităţile şi 
aptitudinile, asimilând şi interiorizând o serie de norme şi valori specifice 
grupului”.  Bandele din care fac parte tinerii nesupravegheaţi sunt celule 
de recrutare pentru viitorii infractori, a declarat un poliţist. 

Prietenii pot avea şi un rol pasiv al procesului de recrutare atunci când 
dau dovadă de indiferenţă şi nepăsare faţă de situaţia posibilă în care poate 
ajunge “prietenul/a său/sa”. 

Foste victime ca recrutori: despre recrutorii care au fost şi ei victime s-a 
discutat în cadrul a trei şedinţe FGD. În funcţie de vârsta la care au fost 
recrutate dar şi de modul de comportare al traficantului, fostele victime pot fi 
mult mai competente datorită experienţelor personale.  

Rolul jucat de grupul de prieteni poate avea o interpretare atât activă, 
prin considerarea recrutorului ca făcând parte din grupul de prieteni, sau pasivă 
prin influenţarea minorului de a lua decizia de acceptare a ofertei. Evaluarea 
realizată de specialişti prin răspunsurile oferite în cadrul chestionarelor privind 
rolul jucat de aceştia s-a concretizat în: 

- 46,4% consideră grupul de prieteni ca având un “rol principal” în 
recrutare, 

- 49,2% consideră grupul de prieteni al minorului ca având un “rol 
secundar” în procesul de recrutare, 

- 4,4% consideră grupul de prieteni neparticipant, în vreun mod sau altul 
la procesul de recrutare. 

 
Actori cu rol pasiv 
 
Comunitatea 

Au fost menţionate de multe ori cazurile referitoare la nepăsarea şi 
toleranţa oamenilor faţă de traficul de persoane. Un exemplu este cazul în care, 
de mai mulţi ani, patru copii erau exploataţi prin obligare la cerşetorie; întreaga 
comunitate şi instituţiile locale cunoşteau cazul dar nu au întreprins nimic în 
acest sens.  Unii experţi au spus “în general, comunitatea este insensibilă la 
aceste probleme, cetăţenii nu se plâng de astfel de cazuri, nu se implică şi nu 
reacţionează.”  

Comunitatea poate avea rol de protecţie sau stopare a unor cazuri de 
violenţă sau chiar trafic de persoane chiar din momentul iniţial al recrutării dar 
indiferenţa şi nepăsarea precum şi lipsa de informare şi sensibilizare asupra 
caracteristicilor fenomenului de trafic împiedică acest lucru. “Trebuie să fim 
conştienţi că fiecare poate face ceva” (reprezentant BCCO, Alba-Iulia) este 
mesajul transmis cu referire la rolul pasiv adoptat de comunitate. 

Un alt aspect menţionat a făcut referire la etichetarea şi marginalizarea 
copiilor instituţionalizaţi sau a copiilor străzii. 

Rolul comunităţii în procesul de recrutare a fost văzut ca activ sau 
principal (posibilitatea ca recrutorul să provină din membrii comunităţii) ori 
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pasiv, tradus în rol secundar sau chiar nici un rol (incapacitatea de a acţiona 
atunci când au cunoştinţe de anumite situaţii concrete de traficare) 

- 18,3% dintre respondenţi au considerat comunitatea activă în procesul 
de recrutare, 

- 61,4% dintre specialişti consideră că “rolul secundar” în cadrul proce-
sului de recrutare caracterizează comunitatea, 

- 20,3% dintre specialişti  au acordat “nici un rol”comunităţii. 
 
Şcoala 

Şcolile au şi ele un rol în recrutarea victimelor, în cea mai mare parte 
indirect, dar uneori chiar direct, de exemplu când profesorii nu reacţionează la 
modificările de comportament şi schimbările în ceea ce priveşte situaţia financiară 
a unor elevi (care etalează brusc bani, telefoane mobile, etc), ştiut fiind că, înainte 
de a deveni victime, minorii primesc de la recrutori diferite cadouri, unele scumpe, 
pe care nu şi le pot permite în mod obişnuit. Adeseori şcoala (perimetrul şcolar) a 
fost menţionată ca locul de întâlnire al victimelor cu recrutorii. 

Opt din cele 10 FGD au susţinut importanţa sistemului şcolar pentru 
educarea copiilor şi identificarea vulnerabilităţii lor, şi, în consecinţă, insuccesul 
acesteia de a-i proteja pe copii în mod corespunzător: 

„în cazul lipsei susţinerii de către familie, şcoala ar putea să fie 
singurul loc în care să fie identificate semnele de vulnerabilitate”. 

Specialiştii au adus critici referitoare la faptul că, adeseori, copiii nu se 
integrează suficient în mediul şcolar şi nu apreciază în mod serios importanţa 
şcolii, aspect reflectat prin absenteismul de la ore.  

Pe de altă parte, şcolile nu oferă educaţia practică potrivită, nu 
pregăteşte suficient pentru piaţa muncii, nu oferă sprijin, informaţii, meditaţii, 
consiliere şi programe sociale care să asigure copiilor o reţea socială de 
ocrotire care să-i ţină departe de riscuri şi devianţă. Cooperarea dintre şcoală şi 
familie este insuficientă; activităţile extra-şcolare sunt slab dezvoltate, promo-
vate şi frecventate.  

În ceea ce priveşte rolul şcolii în procesul de recrutare, analiza 
chestionarelor indică un procent de 20,3% al rolului principal, 50,2% pentru rolul 
secundar, iar pentru 29,5% din specialiştii intervievaţi şcoala are un rol 
nesemnificativ în procesul de recrutare al minorilor.  

Această proporţie a răspunsurilor respectă opinia exprimată în cadrul 
focus-grupurilor, unde şcoala este văzută ca un actor pasiv al procesului de 
recrutare prin insuficienta educare, informare şi dezvoltare a programelor 
acordate minorilor. 

 
Mijloacele de comunicare în masă; internetul 

Modelele promovate în mass-media pot juca un rol pasiv în procesul de 
recrutare dar şi activ în prevenirea ei (ex. implicarea trupei ’La Familia’ într-o 
campanie de prevenire a violenţei, Alba-Iulia). Lipsa unor alternative extra-
şcolare şi promovarea de exemple negative în paginile ziarelor de scandal şi 
prin media (internet, bloguri sau pagini de web, ca Hi5, Messenger) pot, în 
general, contribui la promovarea de modele negative pe care adolescenţii sunt 
dornici să le urmeze.   
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Părinţii manifestă tendinţa de a fi de acord cu orele lungi petrecute de 
copiii lor în faţa calculatorului – fiind astfel mulţumiţi că sunt cel puţin acasă – 
dar, pe de altă parte, ei pierd controlul asupra copiilor care sunt manipulaţi prin 
intermediul mass-media (internet, TV, radio). 

Specialiştii din Craiova au afirmat că “media are o influenţă 
negativă prin prezentarea cazurilor de persoane care, fără studii şi 
educaţie, au câştigat bani şi statut social, prin promovarea de non-valori şi 
difuzarea de filme şi muzică favorizând violenţa şi sexualitatea.” 

În cadrul chestionarului au fost introduse două întrebări referitoare la 
rolul mass-mediei şi al internetului în procesul de recrutare al minorilor. 

Astfel, rolul mass-mediei a fost apreciat de către specialişti ca fiind: 
- În proporţie de 24,5%  mass-media are un rol principal 
- 55,2% consideră că mass-media are un rol secundar 
- 20,3% consideră ca mass-media nu joacă nici un rol în proces. 

În acelaşi timp, aşa cum am menţionat mai sus, rolul internetului a fost 
evaluat prin acordarea unei scale cu 3 valori, iar aprecierile au fost: 

- 28,5% consideră că internetul are un rol principal 
- 53,3% consideră că internetul are un rol secundar 
- 18,2%  consideră că internetul are rol nesemnificativ (niciun rol). 

În ambele cazuri, atât internetul cât şi mass-media sunt apreciate ca 
instituţii care au un rol pasiv, secundar în procesul de recrutare al minorilor, prin 
promovarea unor modele şi imagini cu influenţă negativă, prin flexibilizarea căilor 
de comunicare, prin oferirea alternativelor virtuale de petrecere a timpului liber sau 
chiar de cunoaştere a partenerilor. Toate aceste caracteristici pot avea consecinţe 
negative asupra comportamentului, dezvoltării, educaţiei minorilor, contribuind la 
consolidarea unui mediu propice vulnerabilizării minorilor la recrutare. 

 
 

Figura 10. Procentul aprecierilor acordate de către respondenţi pentru rolurile în 
recrutare ale actorilor sociali.
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Etapele procesului de recrutare 

Metodele de recrutare pot fi rezumate după cum urmează: promisiuni 
false legate de o viaţă mai bună etc. - făcute personal sau prin mica publicitate, 
sentimentale (metoda ‘lover-boy’), căsătorii aranjate, găsirea unui loc de muncă 
(şi prin agenţiile de impresariat artistic), manipulare prin intermediul internetului, 
manipulare emoţională a vulnerabilităţii persoanei şi o relaţie personală tot mai 
apropriată: şantaj prin filme şi fotografii.  

Experţii au descris procesul de recrutare astfel: identificarea unei 
persoane/minor vulnerabile; apropierea de minorul identificat, câştigarea 
încrederii şi prezentarea de oferte şi promisiuni; acceptarea ofertei. În cazul în 
care minorul refuză înţelegerea, se recurge la metode violente, au mai arătat 
experţii.  

Toate FGD au subliniat faptul că situaţia materială deficitară a familiei 
reprezintă punctul de plecare al procesului de recrutare. În majoritatea cazurilor 
mediul economic, social şi psihologic/individual precar constituie punctul 
esenţial. Abuzul fizic şi psihic, neglijenţa, consumul de alcool, conflictele dintre 
copil şi unul dintre părinţi îi pot determina pe minori să fugă de acasă, 
căutându-şi parteneri de aceeaşi vârstă cu ei care să-i înţeleagă şi să-i accepte, 
aflându-şi refugiul în ‘prietenie’. Căutarea unui loc de muncă le va oferi 
independenţă economică faţă de situaţia problematică din familie (vezi 
subcapitolul 5.2.1). Dorinţa puternică de fi iubiţi de părinţi şi/sau de a face parte 
dintr-un grup, fiind astfel acceptat de ceilalţi (prin etalarea aceluiaşi stil 
vestimentar şi a unor bunuri de consum), îi determină pe minori să se expună la 
tot felul de riscuri, atunci când nu văd alternativele. Un specialist s-a referit la 
cazurile în care elevii sunt ameninţaţi de alţi colegi de şcoală; pentru a se apăra 
aceştia acceptă protecţia recrutorilor care, în final, îi vor obliga să comită diferite 
infracţiuni în contul protecţiei oferite.  

 
Identificarea victimei/Informaţii despre victimă 

Când recrutorul nu este din aceeaşi zonă, el localizează şi analizează o 
zonă în care trăiesc minori vulnerabili şi strânge informaţii despre viitoarea 
victimă şi tovarăşii săi de la vecini sau din zona şcolii. Cele mai importante 
informaţii sunt cele referitoare la condiţiile de trai, slăbiciunile şi nevoile 
minorului vulnerabil (probleme familiale, emoţionale sau materiale). Traficanţii 
analizează cu multă atenţie situaţia familiei victimei pentru a evita riscul de a fi 
descoperit de vreun membru protector al familiei.   

Un ofiţer de crimă organizată spunea că potenţialele victime sunt alese 
de obicei dinainte: „se merge la fix, nu întâmplător, se studiază familia, dacă are 
cine să îi protejeze”. 

În cele mai multe situaţii, recrutorul recurge la căutarea minorilor 
vulnerabili (cu probleme familiale, sentimentale, materiale, minorii cu antece-
dente în săvârşirea de infracţiuni), şi o dată identificaţi se informează cu privire 
la familie, îi cunoaşte prietenii, anturajul, unele obiceiuri, istoricul relaţiilor 
anterioare astfel că, în momentul recrutării, racolatorul ştie foarte sigur în ce fel 
să-şi „ademenească” potenţiala victimă.  
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„Traficantul cunoaşte copilul pentru a vedea ce îi place şi ce nu-i 
place. Banii sunt principalul element: câştig mult, bine şi repede”. 
(reprezentant Crucea Roşie) 

Disponibilitatea unui tânăr care, stimulat de modelele sociale din anturaj, 
doreşte să obţină acele „beneficii” care nu îi sunt la îndemână prin orice 
mijloace este speculată de recrutor care stabileşte o relaţie cu victima, având 
intenţia clară a exploatării. 

„Traficantul este un bun psiholog, ştie să citească victima, cunoaşte 
profilul victimei. Dintr-un grup de 10 persoane o recunoaşte pe cea mai 
vulnerabilă, cu dorinţa de realizare, de afirmare, găsind ulterior o metodă 
de a o aborda.” (ofiţer de poliţie, reprezentant BCCO, Alba-Iulia) 

 
Abordarea victimei (Oferta) 

Recrutorii intră în contact cu minorii în zona şcolii, în baruri, cluburi, 
discoteci sau săli de biliard, locuri turistice, autobuze de şcoală (cu ajutorul 
şoferului) sau când elevii de la sate locuiesc în apartamente închiriate în oraş 
(prin proprietarul locuinţei).  

Traficantul joacă rolul unei persoane de succes, de un înalt standard 
social, sau spune o poveste despre reuşite în viaţă, în funcţie de punctele 
vulnerabile ale victimei.  

“Recrutarea se face prin contact direct cu victima minoră sau indirect, 
prin intermediul altor indivizi, care de fapt ar trebui să se ocupe de îngrijirea şi 
educaţia copilului.” (Giurgiu) Un specialist a menţionat că, dacă este necesar, 
traficanţii introduc şi un complice în anturajul victimei (Cluj-Napoca). Au fost 
raportate şi cazuri în care victimele au căzut pradă iubiţilor virtuali de pe 
internet. (Constanţa). 

Pregătind terenul, traficanţii îşi adaptează comportamentul pentru a 
corespunde nevoilor şi aspiraţiilor viitoarei victime. Ei stabilesc o relaţie pozitivă 
cu minorul oferindu-i cadouri (produse alimentare, bani, adăpost pentru copiii 
străzii), adoptând o atitudine de afecţiune, oferind comunicare şi înţelegere, 
sporind respectul de sine, simulând protecţie pentru minor sau făcând 
promisiuni de căsătorie sau de plecare în alt oraş sau în străinătate. 

Ofertele de locuri de muncă la nivelul întregii pieţe europene de muncă 
sunt adeseori pe termen scurt (2-3 săptămâni de probă pe piaţa neagră), nu 
necesită calificare profesională (în agricultură, babysitting, îngrijirea vârstnicilor 
sau a persoanelor cu nevoi speciale). Recrutorul îşi plasează ofertele de muncă 
la mica publicitate în paginile ziarelor.  

“Recrutorul are un plan de marketing” (DGASPC Braşov). Traficanţii 
profită de dezirabilitatea reprezentată de piaţa de muncă europeană, “oferind” 
contracte de muncă atractive în diverse domenii. Elementele de atractivitate ale 
acestor oferte, beneficiile preconizate sunt legate de posibilitatea de câştig 
material într-un interval relativ scurt de timp, în cazul minorelor poate fi şi 
oportunitatea unei relaţii sentimentale cu recrutorul/traficantul.  

Promisiunile făcute nu conţin informaţii foarte clare cu privire la 
activitatea pe care o vor desfăşura (i se spune doar ca va fi ajutată să îşi 
găsească un loc de muncă), locaţia unde va merge sau veniturile pe care 
urmează să le câştige. 
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Manipularea (câştigarea încrederii victimei) 

Se poate vorbi de o manipulare a minorilor de către traficanţi, prin 
promisiuni false, „poveştile de succes” ale altor persoane care au reuşit sau 
exemplul unor minori care au plecat să lucreze în străinătate. „Pe fondul unei 
sugestibilităţi şi a unei naivităţi crescute”, manipularea prinde rădăcini destul de 
uşor, a afirmat un psiholog din cadrul DGASPC.  

Unele minore ce au ajuns în trafic au avut aşteptări emoţionale în 
acceptarea ofertei: să rămână cu iubitul traficant. Ofiţerul de crimă organizată a 
detaliat în acest sens metoda ’lover boy’ folosită de traficanţi în cazul minorelor.  

Racolatorul construieşte o relaţie de prietenie/iubire cu potenţiala victimă, 
câştigându-i astfel încrederea. Pe acest „teren” construit, racolatorul îşi 
manipulează psihic şi afectiv „prietena”, determinând-o să facă orice îi cere. 
Manipularea la care este supusă victima este conştientizată doar în momentul 
în care aceasta reuşeşte să iasă din procesul de trafic şi să se detaşeze de 
dinamica la care a fost supusă.  

Natura ofertei este de cele mai multe ori o modalitate prin care victima 
consideră că-şi va împlini o nevoie fie emoţională, fie materială.  

Recrutorii sunt „buni psihologi” deoarece ei dau asigurări asupra ofertei, 
recrutorul arătându-şi disponibilitatea de a sprijini victima în demersurile ei 
(cazare, obţinerea actelor, bani pentru transport, relaţii ale recrutorului care pot 
fi accesate de victimă, îmbrăcăminte, hrană etc.) asigură suport emoţional în 
cazurile în care eligibila victimă are un conflict cu părinţii/ a fugit de acasă. 
Factorul emoţional joacă un rol important în cazul minorului deoarece recrutorul 
ştie să asculte şi să vorbească cu posibila victimă, are resursele materiale şi 
disponibilitatea de a sta cu victima şi de a fi în contact permanent cu aceasta 
(ofiţer de poliţie, reprezentant BCCO Iaşi). 

Investind în relaţie, manifestând empatie faţă de nevoile minorului sau a 
familiei acestuia, traficanţii câştigă încrederea acestora. Reprezentantul unui 
Inspectorat Şcolar Judeţean a descris situaţia în care recrutorul apare ca 
prieten de familie. După ce a câştigat încrederea părinţilor şi a copilului – la 
momentul potrivit – recrutorul face minorului o propunere de muncă foarte 
atractivă din punct de vedere financiar prin care poate suplimenta venitul 
familiei. La momentul recrutării, profitând de încrederea câştigată, recrutorul, 
prietenul familiei, obţine acordul părinţilor şi al copilului. Acesta se aplică, în 
general, familiilor cu o oarecare stabilitate, nu neapărat copiilor fără resurse 
materiale, deoarece în acţiunea sa recrutorul profită de relaţia de încredere.  

 
Evaluarea ofertei de către minor 

Timpul alocat procesului de luare a deciziei privind acceptarea unei 
oferte variază în funcţie de abilitatea de a lua decizii informate şi de încrederea 
pe care copilul sau familia acestuia o au în recrutor.  

De cele mai multe ori recrutorii nu lasă prea mult timp de gândire, toate 
pregătirile pentru părăsirea ţării durând foarte puţin (2 sau 3 zile). În acest mod 
nu permit victimelor să se gândească prea mult asupra ofertei ori să vorbească 
cu alte persoane care i-ar putea opri. 

„Totul se petrece foarte repede, copilul nu are timp să se 
răzgândească” (reprezentant Crucea Roşie). 
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De regulă, după formularea ofertei, racolatorul insistă să obţină o decizie 
rapidă din partea victimei sau a persoanelor implicate, fără a le oferi 
posibilitatea deliberării. 

Când decizia nu este luată pur şi simplu din instinct, aceasta depinde 
uneori de recomandările unor surse credibile (rude, prieteni, colegi), iar aceste 
referinţe pentru recrutor pot fi considerate suficiente pentru luarea deciziei.  

Un psiholog prezent la focus grup amintea în acest sens: „copilul de 
obicei se gândeşte ce avantaje are dacă acceptă să plece sau ce poate 
pierde dacă nu acceptă această „şansă”, cum este considerată de mulţi 
copii, cu un discernământ scăzut” (psiholog, Constanţa). 

De asemenea, lipsa unei perspective măreţe şi un viitor întunecat, pe 
lângă un mediu familial dificil şi lipsa relaţiilor interpersonale, constituie un factor 
important în evaluarea unei oferte. Faptul că a găsit o persoană care o susţine, 
îi satisface nevoia de afectivitate şi perspectiva unui nivel de trai mai bun prin 
câştigarea de bani, sunt condiţii suficiente pentru ca victima minoră să accepte 
oferta făcută de către recrutor.  

“Copilul nu are discernământ şi nu are posibilitatea de a lua decizii 
sau de a evalua riscul la care se expune.” (DIICOT Braşov). 

Un reprezentant al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Crimă 
Organizată şi Terorism afirmă că în cazul copiilor sub 5 ani nu se poate vorbi de 
decizia proprie de a accepta oferta racolatorului. Copilul nu are capacitatea de a 
respinge ceea ce i se cere/propune, el vede şi acceptă totul prin prisma 
părinţilor lui. Aşa cum am arătat anterior, uneori, când sunt duşi în străinătate, 
copiii nici nu ştiu că locul de destinaţie nu este pentru vacanţă, ci pentru muncă 
forţată.  

Minorii sunt uşor de păcălit atunci când li se oferă perspectiva unui trai 
mai bun, ei neavând discernământul necesar pentru a lua decizii în cunoştinţă 
de cauză: 

„dacă (…) ar şti ce i se întâmplă nu ar accepta oferta. Nici un copil 
nu s-ar duce dacă s-ar întâmpla ceva rău, însă lui i se dau doar exemplele 
pozitive.” (DGASPC Alba Iulia). 

La această vârstă la minor nu poate fi vorba de o strategie de viaţă, ci de 
decizii de moment luate pe baza factorilor externi, astfel că, pe fondul 
aşteptărilor acestor minori de a câştiga mai mulţi bani, de a-şi depăşi condiţia 
financiară, o ofertă de angajare poate fi repede acceptată.  

“Copilul primeşte o promisiune de la recrutor. Îşi face iluzii. Nu are 
capacitatea de a anticipa, are un ataşament slab, nevoi de stimuli din 
afară, substituirea părinţilor, toate acestea făcându-l pe minor să devină 
deschis la ce i se întâmplă. Nu are capacitatea de a proiecta strategia. Nu 
are modele parentale şi nu ştie cât valorează el ca persoană. Promisiunea 
recrutorului este mult mai atractivă faţă de ce are el în familie. Recrutorul 
oferă atenţie”. (DGASPC Braşov) 

Minorii sunt uşor de influenţat având în vedere lipsa perspectivelor de 
viaţă, viitorul care pare incert, situaţiile familiale dificile şi lipsa relaţiilor 
interpersonale. Ei văd în ofertă o oportunitate de autorealizare, de a-şi câştiga 
singuri traiul, de a-şi achiziţiona diverse obiecte vestimentare, telefon, 
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calculator, lucruri ce le lipsesc de cele mai multe ori şi pe care le vede la alţi 
copii de vârsta lor.  

În acest sens, un psiholog şcolar preciza că din experienţa cu elevii 
de liceu, „pe timpul verii minorii vor să lucreze, să câştige bani, nu îi 
interesează condiţiile şi cum vor câştiga acei bani. (…). Acceptă orice li se 
oferă.”  

 
Acordul din partea părinţilor/persoanelor care îngrijesc minorul 

Un participant la FGD a făcut referire la negocierile cu părinţii minorului. 
S-a spus că traficanţii încep negocierile fie cu tutorele legal fie direct cu victima 
minoră. 

„Uneori chiar părinţii sunt implicaţi în traficarea propriilor copii, 
dându-şi acordul în scris pentru părăsirea ţării, chiar dacă ştiu ce va urma” 
(FGD Craiova). 

Un alt participant a menţionat că şi familiile sunt manipulate sau chiar 
forţate prin exercitarea de presiune asupra lor. 

 
Utilizarea unor metode violente   

De cele mai multe ori, minorii sunt manipulaţi sau ademeniţi cu poveşti 
de succes, o bună impresie, cadouri etc., pentru a deveni victime ale traficului, 
dar se folosesc şi metode violente. 

„Ameninţările se referă atât la victimă, cât şi la familia şi prietenii 
acesteia.” (BCCO, Cluj Napoca) 

Şantajul emoţional cu filme sau fotografii ale minorului este una din 
metode; profitarea de nevoia minorului de a-şi lua doza de droguri, este o altă 
metodă. Au mai fost menţionate şi răpirea, violenţa fizică, constrângerea, 
ameninţările la adresa minorului sau a familiei acestuia. S-a discutat cazul în 
care exploatarea avea loc într-un club de noapte unde victimele primeau un 
anumit procent din băutura consumată cu clienţii. Între timp, victimele au 
dezvoltat o reală dependenţă de alcool. În acest caz, exploatarea s-a realizat 
sub toate aspectele: prin muncă şi sexuală, combinată cu dependenţa de 
alcool.  

Un specialist a declarat că minorii pot fi răpiţi, indiferent dacă se 
cunoaşte sau nu situaţia familiei acestora. Un alt specialist a spus că unii 
recrutori îşi duc victimele în medii complet diferite de cele în care locuiseră 
înainte. Pentru a se preveni evadarea din situaţia de exploatare se folosesc 
forme grave de violenţă. 

 „Minorul recrutat beneficiază de un tratament violent, orice încer-
care de a ieşi şi de a colabora cu alte persoane fiind taxată cu violenţă. 
Albanezii chiar au împuşcat pentru a le intimida astfel, pe celelalte victime” 
(ofiţer de poliţie, Alba Iulia). 

 
Plecarea 

După recrutare, următoarele etape ale traficului sunt: transportarea, 
transferarea, cazarea sau primirea unei persoane, în scopul exploatării acelei 
persoane şi exploatarea propriu-zisă.  
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De multe ori, dată fiind situaţia strict reglementată legal a ieşirii din ţară a 
minorilor, ce se nu se poate realiza fără procură din partea părinţilor şi regimul 
sancţionar mai grav prevăzut în cazul traficului de minori, ofiţerul de poliţie a 
precizat din cazuistică faptul că iniţial victimele sunt traficate intern, în forma 
exploatării sexuale, a muncii sau cerşetoriei forţate, iar apoi, după împlinirea 
vârstei de 18 ani, sunt introduse în circuitul traficului extern. 

În alte situaţii minorii traficaţi părăsesc ţara fie în mod legal fie ilegal, 
folosind ca mijloace de transport autoturismele traficanţilor sau transportul 
public (autocare, microbuze ale unor firme specializate de transport persoane). 
Un reprezentant al Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate sublinia 
faptul că “în funcţie de structura reţelei, copilul este preluat de diverse persoane 
în diferite puncte ale traseului până în momentul în care ajunge la cel care îl va 
găzdui şi îl va exploata.” 

 
5.2.4. Recomandările experţilor privind lucrul cu minorii 
 
Cu o singură excepţie (Bucureşti), în toate focus grupurile, experţii au 

discutat despre munca lor cu minorii victime ale traficului, au făcut schimb de 
informaţii privind programe de intervenţii şi bune practici, au evidenţiat defici-
enţele şi au făcut propuneri şi recomandări pentru îmbunătăţirea eficienţei în 
muncă, a serviciilor oferite, a cadrului legal şi a conştientizării. Comentariile lor 
oferă o analiză importantă a muncii cu copiii traficaţi şi pot îmbogăţi dezvoltarea 
ulterioară a unei preveniri eficiente, precum şi a activităţilor de asistenţă. 

 
Deficienţe 

O deficienţă structurală majoră subliniată în cadrul discuţiilor se referă la 
lipsa de servicii locale corespunzătoare şi consecvente precum şi la absenţa 
unei coordonări adecvate la nivel naţional. Aceasta a fost menţionată, printre 
alţii, de către reprezentanţii unei Direcţii generale judeţene pentru asistenţă 
socială şi protecţia copilului. Sistemul are nevoie de coerenţă, spun unii; 
diferenţele la nivel regional în furnizarea de servicii duc la abordări contra-
dictorii. Un specialist din Timişoara a arătat că în asistarea victimelor identificate 
provenind din alte zone ale ţării, acestea nu pot fi referite pentru asistenţă în 
reintegrarea socială în zonele de origine, deoarece acolo nu există astfel de 
servicii, sporind astfel riscul re-traficării acestora.  

În multe cazuri, serviciile sociale au dovedit lipsa unei mobilităţi şi 
adaptabilităţi corespunzătoare copiilor ţintă. Prezentând un caz, un procuror din 
Cluj a descris  dificultăţile pe care le-a întâlnit în a coopera cu copiii şi a stabili 
măsurile de protecţie socială corespunzătoare pentru minorii care reuşiseră de 
câteva ori să evadeze din situaţia de trafic şi să se reîntoarcă în mediul abuziv 
în care fuseseră recrutaţi şi exploataţi. El a încheiat cu observaţia că un sistem 
de protecţie social necorespunzător pregătit constituie un factor care provoacă 
vulnerabilitatea minorului la recrutare şi traficare. Un alt caz a descris cum o 
organizaţie a fost înştiinţată în legătură cu o situaţie de abuz asupra copilului, 
iar diferitele organe care au trimis personal la faţa locului nu au reuşit să 
salveze copilul.  

Un alt punct important se referă la lipsa de resurse umane suficiente şi 
bine pregătite. Consilierii şi asistenţii sociali din şcoli şi din alte instituţii sunt 
insuficienţi; adeseori asistenţii sociali nu reuşesc să intervină corespunzător 
având prea mulţi copiii în supraveghere şi responsabilitate. Directorul DGASPC 
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din Alba a menţionat că în alte ţări există până la opt asistenţi sociali într-o zonă 
problemă, unde populaţia se simte, în acelaşi timp, protejată şi monitorizată, 
contribuind astfel la înlăturarea/evitarea activităţii infracţionale, exploatarea prin 
muncă a copilului şi a altor fenomene care subminează siguranţa locală.   

În general, experţii care lucrează cu copiii traficaţi sunt instruiţi corespun-
zător şi în mod continuu; cu toate acestea, nu toţi experţii consideră că pregă-
tirea oferită este suficientă. Un sondaj rapid printre cei opt experţi participanţi la 
FGD în Alba Iulia, a arătat că doi nu au fost instruiţi, alţii au pregătire în aspecte 
corelate traficului, violenţa în familie, problematica minorităţilor  etnice (romi) 
sau abuzul la copii; numai trei dintre participanţi au declarat că au participat la 
sesiuni de pregătire specifică pe probleme de trafic. Aspecte legate de 
furnizarea de servicii necorespunzătoare şi personal insuficient calificat se 
regăsesc şi în unele ţări europene de destinaţie.  

Experţii sunt de părere că nici situaţia juridică nu este satisfăcătoare pe 
deplin, unii considerând că legile sunt foarte permisive (ex: în conformitate cu 
procedurile juridice curente, poliţia ar acţiona excesiv de prudent); alţii cred că 
anumite legi sunt prea vagi sau insuficient elaborate. De exemplu, legea 
prevede o perioadă de monitorizare de numai 6 luni pentru copiii care părăsesc 
adăposturile şi au peste 18 ani, şi numai 20% dintre ei reuşesc să se încadreze 
în muncă.  Anumite legi par să vizeze mai degrabă victima decât infractorul. 
Este menţionat ca exemplu, cazul unei fetiţe de 12 ani abuzată sexual de un 
tânăr de 26 de ani; bărbatul a fost condamnat la 2 ani de închisoare iar fata 
este “condamnată” pe viaţă.  

 
Bune practici 

Unii experţi şi-au împărtăşit opiniile despre ceea ce consideră ei exemple 
pozitive şi încurajatoare în munca lor, în principal, despre metodele şi iniţiativele 
cu care au reuşit să mobilizeze comunitatea, victimele sau colegii pentru a 
coopera şi pentru a se sprijini reciproc. Unele au fost strâns legate de sprijinul 
acordat victimelor, altele au vizat factorii de prevenire într-un context mai larg.  

În Constanţa, Serviciul de asistenţă socială din cadrul primăriei a 
desfăşurat programe în şcoli şi alte instituţii motivând comunitatea locală pentru 
o protecţie eficientă a copiilor care nu se află în grija părinţilor. Reprezentantul 
Bisericii Ortodoxe a povestit despre organizarea de tabere pentru copii, 
jumătate dintre aceştia provenind din familii sărace, alţii din familii cu un venit 
stabil. Tabăra a contribuit la combaterea discriminării, a sporit înţelegerea 
reciprocă şi a consolidat reţeaua de protecţie pentru copiii mai săraci. Un alt 
specialist a afirmat că, în zonele rurale şi cele defavorizate, au reuşit să ia 
măsuri de fiecare dată când erau informaţi de anumite abuzuri către elevi din 
partea unor tineri mai mari, oferind astfel mai multă siguranţă în şcoli.  

Un participant la FGD de la Iaşi a prezentat eforturile comune pentru 
prevenirea şi identificarea riscului, depuse de colegii din poliţie; cooperarea 
dintre poliţiştii de la sate şi oraşe a fost o reuşită compensând astfel absenţa 
instituţiilor relevante în zonele rurale. Un alt participant de la Alba Iulia a 
prezentat un caz în care tinere anterior recrutate şi pregătite în combaterea 
traficului pot fi încurajate să investigheze hotelul sau compania care le-a oferit 
locuri de muncă, cu posibilitatea de a refuza ofertele şi de a scăpa de infractori 
singure.  

Unele exemple s-au referit la rolul pozitiv pe care îl poate avea media. O 
emisiune radiofonică având ca scop conştientizarea civică, sau o emisiune TV 
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la un post local având ca invitat un inspector-şef de poliţie pot schimba 
percepţia publicului. Tot în Alba Iulia, un grup hip-hop a participat la un proiect 
de prevenire a violenţei în şcoli. Unul din membrii grupului fusese închis pentru 
consum de droguri, iar dezaprobarea publică a colegului său de trupă faţă de 
droguri a avut un impact semnificativ asupra a şase tineri care aveau probleme 
de comportament. 

 
Recomandări şi lecţii învăţate 

Experţii au identificat o gamă largă de actori sociali care pot şi trebuie să 
ia măsuri pentru prevenirea recrutării şi asistarea victimelor: cetăţeni obişnuiţi, 
membri ai comunităţii, părinţi, membri ai familiei extinse, instituţii implicate în 
educaţia şi ocrotirea copiilor, cum ar fi şcolile (prin măsuri de protecţie pentru 
copiii în situaţii de risc), instituţii ale statului, administraţii locale şi funcţionari 
publici din comunităţile mici, societatea civilă (în special ONG-urile), poliţie, 
medici, biserici, media şi, în cele din urmă, copii şi chiar copii victime ca grupuri 
ţintă majore. Experţii au convenit că lupta împotriva fenomenului legat de 
traficul de copii este complexă şi este nevoie ca toţi actori sociali implicaţi să 
coopereze activ. 

Pentru o evaluare cât mai corectă şi eficientă a politicilor şi a acţiunilor 
emergente în domeniul prevenirii, combaterii traficului de persoane, şi asistenţei 
victimelor acestuia au fost extrase o parte din recomandările menţionate în 
cadrul focus-grupurilor şi inserate în structura chestionarului. Prin această 
modalitate am putut analiza şi compara opinia majoritară exprimată prin 
răspunsurile oferite la chestionar a specialiştilor din teritoriu cu opiniile 
exprimate în focus-grupuri. 

În diferite FGD au fost specificate şi discutate anumite măsuri şi acţiuni 
necesare în domeniul traficului de copii şi conexe care au fost clasificate pe mai 
multe categorii. Aparent, aspectul cel mai important pentru toţi specialiştii îl 
constituie educaţia pe termen lung, informarea şi conştientizarea populaţiei în 
legătură cu acest fenomen şi riscurile aferente acestuia, îndeosebi pentru 
familiile şi copiii implicaţi, în scopul îmbunătăţirii capacităţilor lor de auto-
protecţie. 

 
Îmbunătăţirea cadrului legislativ şi a acţiunii penale în domeniul 

prevenirii şi combaterii traficului de persoane  

� Este nevoie de o mai bună şi mai consecventă strategie de cooperare 
şi comunicare între proiecte şi programe diferite, dar şi între instituţiile 
angajate în lupta împotriva traficului de persoane. Sunt necesare 
acţiuni complementare, încredere reciprocă şi concentrare asupra 
intervenţiei specifice.    

� Ca actori ai societăţii civile, ONG-urile pot juca un rol important, 
făcând legătura între populaţie şi instituţiile guvernamentale. Ca 
urmare, ONG-urile trebuie sprijinite pentru a se implica mai mult în 
activitatea anti-trafic.   

� Sunt necesare amendamente legislative privind competenţa DGASPC 
pentru a interveni mai eficient în cazurile de neglijenţă sau expunere 
la risc a minorilor de către proprii părinţi (ex: copii fără documente de 
identitate, nu frecventează şcoala, sunt forţaţi să cerşească). Serviciile 
sociale trebuie să acţioneze cu mai multă flexibilitate şi mobilitate.  
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� Legislaţia trebuie să definească mai clar recrutarea ca activitate 
ilegală/infracţională, iar în urmărirea penală a recrutorilor să se dezvolte 
un sistem de pedepse mai eficient, pentru diminuarea timpului de 
rezolvare a cazurilor în instanţă. Anumite prevederi trebuie amendate, 
cum ar fi de exemplu consolidarea sistemului de protecţie a 
martorului.  

� O viitoare lege privind prostituţia ar reduce semnificativ numărul 
victimelor traficate, inclusiv minore.  

Accesul tinerilor şi copiilor în cluburi, baruri dar şi circulaţia pe străzi a 
copiilor în timpul nopţii trebuie mai bine controlate, aşa cum este prevăzut în 
multe legislaţii străine, unde sunt stabilite limite de ore şi vârstă, iar la intrarea în 
cluburi sau pentru consumul de băuturi alcoolice se verifică actele de identitate.  

La itemul referitor la acţiunea penală de incriminare a unui număr cât mai 
mare de recrutori, opinia exprimată de specialişti a fost în proporţie de 91,3%  
favorabilă acestei măsuri, în timp ce 8,7% au considerat că această măsură nu 
este una eficientă pentru reducerea numărului minorilor traficaţi în scopul 
exploatării. 

 
Îmbunătăţirea educaţiei de prevenire, informare şi conştientizare   

Derularea programelor de stimulare profesională în rândul tinerilor este 
văzută ca eficientă pentru reducerea numărului victimelor traficului de copii de 
către o majoritate de 91,2% în timp ce 8,8% dintre specialişti nu consideră 
acest lucru ca un element de funcţionalitate al activităţilor de reducere a 
numărului de copii traficaţi. 

� Copiii trebuie informaţi transparent în legătură cu existenţa traficului şi 
riscurile asociate acestuia, despre măsurile de protecţie şi legislaţia 
aferentă, ceea ce este de importanţă crucială în stoparea traficului 
încă din faza de recrutare. 

Orientarea demersurilor de prevenire către copii a fost una din măsurile 
considerate eficiente pentru reducerea numărului victimelor copii pentru 97,5% 
dintre respondenţi în timp ce doar 2,5% consideră această măsură ineficientă.  

� Materiale de conştientizare atractive despre traficul de copii trebuie 
adaptate nivelului de înţelegere al minorului, în special pentru a fi 
distribuite în şcoli şi în alte locuri frecventate de copii.    

� Se recomandă elaborarea de programe eficiente de pregătire „peer-to-
peer” în domeniul traficului. 

Recomandarea referitoare la modalităţi de training în rândul copiilor aflaţi 
în situaţii de risc cu implicarea fostelor victime ale traficului de persoane a fost 
evaluată ca fiind eficientă de o majoritate de 88% dintre specialiştii care au 
răspuns la chestionar precum şi ca o măsură ineficientă de 12% dintre 
respondenţi.  

� Pentru prevenirea traficului de minori este foarte important ca părinţii 
să fie instruiţi în acest sens pentru a fi informaţi asupra riscului la care 
se expun copiii lor. Informaţiile despre traficul de persoane trebuie să 
ajungă la părinţi în mod direct, de exemplu prin intermediul cadrelor 
didactice.   

� Sunt necesare campanii de prevenire împotriva abuzului şi neglijarea 
copiilor care să vizeze şi să educe părinţii pentru a combate una din 
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cauzele principale ale traficului şi exploatării şi a se realiza o prevenire 
fundamentală cât mai devreme posibil.  

� Părinţii trebuie să înţeleagă importanţa exemplului pozitiv şi a unui 
mediu familial ocrotitor pentru copii. 

� Şcoala este locul principal care oferă informaţii şi acţiuni de conştien-
tizare despre riscurile asociate traficului de persoane. Activităţile de 
conştientizare trebuie lansate în şcoli pentru profesori, consilieri 
şcolari, educatori precum şi copiilor aflaţi în situaţie de risc la trafic. 
Cadrele didactice trebuie să se implice şi să educe copiii cât mai 
extins posibil pentru a stopa traficul.  

Recomandarea privind informarea eficientă în şcoli a profesorilor, 
consilierilor şcolari, educatorilor, asupra riscurilor asociate fenomenului traficului 
de copii a fost evaluată ca fiind o măsură eficientă pentru reducerea numărului 
victimelor copii pentru o majoritate hotărâtoare de 97,1% dintre specialişti şi 
ineficientă doar pentru 2,9% dintre specialişti.  

� Frecventarea grădiniţei şi a şcolii va ajuta la reducerea vulnerabilităţii 
copiilor la recrutare şi exploatare oferind posibilitatea de a dobândi 
abilităţi şi de a înţelege normele sociale. Este nevoie ca şcoala să se 
implice mai mult în modelarea personalităţii tinerilor şi copiilor.   

� În prezent, şcolile oferă foarte puţine posibilităţi de consiliere şi 
pregătire profesională. Sistemul şcolar are nevoie de o perspectivă şi 
o abordare mai practică, astfel încât copiii să poată observa relevanţa 
acesteia pentru viaţă. Şcoala trebuie să-i înveţe pe copii abilităţi 
practice, inclusiv cum să refuze recrutarea, şi să ofere educaţie 
sexuală.  

� Copii au nevoie de acces la servicii sociale flexibile şi la specialiştii din 
şcoli şi de a sta de vorbă cu aceştia într-o manieră confidenţială, 
atunci când situaţia o impune.  

� Este imperios necesară conştientizarea publicului asupra consecin-
ţelor negative ale traficului. Comunităţile locale şi întreaga societate 
trebuie să devină mai responsabile faţă de fenomenul de trafic.  

� Trebuie intensificată conştientizarea cetăţenilor şi stabilirea serviciilor 
de urgenţă la care aceştia pot apela pentru ajutor.  

� Deseori, în zonele rurale sunt puţine oportunităţi de educaţie şi 
resurse; nu există comunicare şi informare. Trebuie să se pună în 
practică activităţi eficiente de schimb de informaţii, asigurându-se că 
informaţiile ajung la populaţie, la minorii potenţiale victime şi părinţii lor 
pentru a-i conştientiza pe aceştia asupra riscului la care îşi expun 
copiii.  

� Autorităţile locale responsabile, în special în zonele rurale, trebuie 
mandate cu diseminarea în cadrul comunităţii a informaţiilor referitoare 
la fenomenul de trafic.  

� Campaniile de informare trebuie redactate într-un limbaj clar pentru a 
înţelege şi conştientiza ce înseamnă trafic şi trebuie legate de 
problemele oamenilor şi situaţia lor actuală. Mesajele activităţilor de 
prevenire trebuie să se raporteze la situaţia actuală, la „aici şi acum”, 
la lucruri ce îi afectează pe tineri în acest moment. 

� Stimularea cooperării între actori diferiţi prin organizarea de lectorate 
cu părinţii şi copiii, la care să participe reprezentanţi ai şcolilor, 
bisericii, poliţiei, structurilor de asistenţă socială şi protecţia copilului, 



5.  REZULTATELE CERCETĂRII 
 

TRAFICUL DE COPII ÎN ROMÂNIA – Studiu asupra procesului de recrutare 79 

în vederea reducerii fenomenului traficului de persoane printr-o 
implicare activă a reţelelor de suport existente în comunitate. Progra-
mele de formare a părinţilor constituie, din punctul de vedere al 
participanţilor, principala metodă de prevenire a recrutării minorilor. 

� Media poate fi un susţinător în campanii, dar poate avea şi un rol 
distructiv prin exploatarea exagerată a senzaţionalului şi impactul 
acestuia asupra copiilor, prin promovarea de materiale şi exemple 
negative. Mass-media trebuie să fie bine instruită în legătură cu 
traficul de persoane şi despre cum poate contribui în mod constructiv 
la combaterea acestui fenomen.  

� Mass-media trebuie să facă cunoscut fenomenul de trafic, pentru ca 
întreaga comunitate să devină mai activă prin structurile ei de asis-
tenţă. Trebuie lansate campanii în mass-media împotriva recrutorilor, 
cu ajutorul experţilor în domeniu. 

 
Îmbunătăţirea serviciilor şi măsurilor de prevenire şi asistenţă 

� Datorită complexităţii relaţiilor şi factorilor, măsurile de prevenire 
trebuie să fie cuprinzătoare, urmărind principalele forme de exploatare 
şi toate cauzele legate de trafic. O atenţie deosebită trebuie acordată 
acelor zone şi localităţi unde este cel mai mult nevoie de prevenire.  

� Trebuie susţinute campaniile şi activităţile care sprijină combaterea 
cauzelor aferente traficului, ex: campanii şi programe sociale având ca 
scop reducerea sărăciei, oferirea de adăposturi copiilor, sau măsuri de 
protecţie socială.   

� Activităţile de prevenire trebuie să vizeze în special prevenirea aban-
donului şcolar şi crearea de oportunităţi de muncă pentru tineri.  

� Şcolile trebuie să elaboreze programe pentru reducerea vulnerabili-
tăţii. Educaţia şcolară trebuie să abordeze critic problema consumeris-
mului ca mijloc de ridicare a statutului copiilor în şcoală. S-a apreciat 
că, în cazul lipsei susţinerii de către familie, şcoala ar putea să fie 
singurul loc în care să fie identificate semnele de vulnerabilitate cât şi 
apariţia unui risc real de a fi implicat în trafic. 

� Implicarea familiei în problemele de siguranţă ale copilului este foarte 
importantă. Părinţii trebuie să devină un grup ţintă major pentru 
activităţile de prevenire şi să primească sprijinul corespunzător în 
sarcina pe care o au de a-şi creşte copiii într-un mod adecvat.  

� Este nevoie ca instituţiile pentru copii să dezvolte o mai mare sensi-
bilitate şi responsabilitate şi să ofere copiilor informaţii corecte şi 
ocrotire corespunzătoare. Aceste instituţii au nevoie de sprijin pentru 
a-şi îmbunătăţi standardele şi pentru a oferi programe de prevenire 
pentru copii.  

� Tinerii şi copiii au nevoie de acces la activităţi recreaţionale 
diversificate şi sigure, în special pentru cei din grupurile marginalizate 
şi cei care necesită alternative la viaţa de familie;  

� Este esenţial să se difuzeze informaţii despre prevenirea traficului şi a 
recrutării prin reţele sociale de suport, prin persoane de aceeaşi vârstă 
sau de către foste victime ale traficului.   

� Trebuie investit mai mult efort în identificarea timpurie a grupurilor de 
minori în situaţii de risc, în monitorizarea acestora şi oferirea de 
măsuri orientate spre prevenirea traficului.  
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În ceea ce priveşte măsura de identificare timpurie a grupurilor de copii 
aflaţi în situaţie de risc la trafic este considerată a fi eficientă pentru reducerea 
numărului de victime copii de către 94,5% dintre respondenţi. Un procent de 
5,5% dintre specialişti au considerat această măsură ca nefiind eficientă. 

� Autorităţile şi factorii de decizie trebuie să se implice în identificarea 
de oportunităţi şi resurse pentru dezvoltarea responsabilităţii civice, 
sprijinind eforturile de a face cunoscute în comunitate abuzurile şi 
neglijenţa. 

� Sistemul social de protecţie trebuie dezvoltat pentru a fi mai eficient şi 
mai centrat pe nevoi, cu o capacitate sporită de reacţie în situaţii 
diferite, ex: copiii care fug din centrele specializate de ocrotire, copiii 
care au nevoie de condiţii de trai mai bune sau copiii fără orientare 
sau supraveghere familială.    

� Este nevoie de o mai bună cooperare între experţii responsabili şi se 
recomandă  participarea în echipe de lucru mixte pentru prevenire şi 
activităţi de sprijin. Grupurile interinstituţionale de lucru din şcoli, auto-
rităţi locale, poliţie şi serviciile de protecţie socială trebuie consolidate.  

� Este nevoie să se înfiinţeze mai multe adăposturi pentru victimele 
traficului iar adăposturile pentru copii trebuie să corespundă nevoilor şi 
situaţiei specifice acestora. 

 
Îmbunătăţirea resurselor umane şi a capacităţii infrastructurii  

� Există un deficit de resurse umane, experienţă şi logistică privind 
traficul de persoane, în special în unele zone rurale. În multe cazuri, în 
departamentele locale de asistenţă socială şi protecţie există personal 
redus, insuficient pregătit, ceea ce îi împiedică să ia măsuri eficiente. 
Este necesară suplimentarea personalului şi  dezvoltarea unei 
infrastructuri corespunzătoare. 

� Se recomandă cu tărie o pregătire de specialitate şi continuă cores-
punzătoare pentru profesioniştii care intră sau care pot intra în contact 
cu victime ale traficului de copii prin natura funcţiei lor. Asistenţii 
sociali, în special, trebuie să fie informaţi despre copiii care pot deveni 
victime ale traficului, ei trebuie să fie capabili să-i identifice şi să fie 
autorizaţi să se ocupe de aceşti copii. Asistenţii sociali trebuie să se 
implice în comunitate şi să fie sprijiniţi de ONG-urile locale în preve-
nire, identificare şi managementul de cazul. 

Nevoia de perfecţionare continuă şi specializare adecvată a profesio-
niştilor care intră în contact cu victima a fost considerată o măsură eficientă 
pentru 97,3% dintre respondenţi iar 2,7% nu consideră această măsură ca fiind 
eficientă. 

Deşi 47,6% dintre respondenţi au declarat că au beneficiat de cel puţin o 
sesiune de informare sau training în domeniul traficului de persoane, nevoia de 
perfecţionare şi de traininguri continuă să fie una din neajunsurile măsurilor de 
prevenire. Eficienţa şi calitatea serviciilor de prevenire şi combatere a traficului 
de persoane precum şi a serviciilor oferite victimelor este în strânsă legătură cu 
informarea adecvată privind strategiile, măsurile, tendinţele fenomenului 
traficului de persoane, a personalului cu activitate în domeniu.  

� Şcolile trebuie să angajeze personal suficient, cum ar fi psihologi, 
consilieri şcolari sau asistenţi sociali, având îndatorirea de a interveni 
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şi de a se consulta cu copilul sau părintele pentru a preveni tentativele 
de recrutare a minorului. Este nevoie şi de o pregătire a corpului 
profesoral şi a celorlalţi specialişti în legătură cu dimensiunile feno-
menului de trafic. Zonele rurale, în special,  au nevoie de mai multe 
resurse.  

� Personalul din instituţiile de ocrotire a copilului are nevoie de educaţie 
şi pregătire în probleme de trafic pentru a-şi spori abilităţile de identifi-
care a copiilor care sunt predispuşi a deveni victime cât şi capacitatea 
de a oferi sprijin.  

� Trebuie avută în vedere şi intensificarea rolului bisericii şi a perso-
nalului medical din zonele rurale în identificarea situaţiilor de risc şi 
notificarea organelor competente.  

� Experţii consideră că programa cursurilor de pregătire în domeniul 
traficului trebuie să includă informaţii despre modul în care minorii pot 
interacţiona mai bine cu poliţia şi reţeaua locală de sprijin, aspecte de 
ordin psihologic privind etapa adolescenţei, despre traumă, reacţii 
fizice şi psihologice, nevoile victimei după situaţia de traficare.  

� Agenţiile şi serviciile partenere din Europa sunt adeseori instruite şi 
pregătite în baza unor analize şi standarde europene. Totuşi, uneori, 
acestea nu cuprind şi pregătirea legată de specificul privind condiţiile 
de viaţă, limba şi cultura victimelor. Stabilirea unor servicii de calitate 
în ţările de destinaţie şi o cooperare inter-europeană sunt necesare 
pentru ca victimele din diferite ţări să poată apela la aceste servicii, să 
aibă încredere în ele şi să primească îndrumare şi protecţie. 

 
Îmbunătăţirea furnizării de informaţii şi a cercetării 

� O definiţie şi o identificare mai precise a grupurilor ţintă vulnerabile 
sunt importante şi necesită un studiu corespunzător.  

� Pentru prevenirea recrutărilor trebuie întocmit un profil psihologic şi 
social al autorilor unor astfel de infracţiuni. 

� Un sistem mai performant de identificare şi monitorizare a informaţiilor 
despre regiunile de origine şi destinaţie a traficului în interiorul ţării 
poate sprijini activitatea de prevenire. 
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Figura 11. Distribuţia răspunsurilor afirmative conform aprecierii realizate de către 
respondenţi pentru demersurile eficiente de reducere a numărului minorilor traficaţi  

în scopul exploatării de orice fel. 



 

 

 

 

 

 

 

CONCLUZII 
 

 

 

 
 
 
 

 



 

 



 

TRAFICUL DE COPII ÎN ROMÂNIA – Studiu asupra procesului de recrutare                                 85 

 

6   CONCLUZII 
 
 
Opiniile experţilor exprimate în cadrul focus grupurilor şi rezultatele 

anchetei cantitative în rândul specialiştilor sunt în concordanţă cu rezultatele 
celorlalte studii asupra traficului de copii în România. 

Din punctul de vedere al specialiştilor, condiţiile care vin în sprijinul 
traficanţilor pentru a-şi atinge scopurile sunt generate de habitatul victimelor, 
educaţia şi pregătirea şcolară, nevoile materiale şi morale ale acestora. 
Vulnerabilitatea socială stă la baza factorilor de risc pentru fiecare minor, 
victimă a traficului. 

Sintetizând informaţiile desprinse în cadrul acestui studiu, principalii 
factori de risc în procesul de recrutare sunt: provenienţa dintr-o familie cu un 
nivel scăzut de trai şi de educaţie; din familii dezorganizate, cu un mediu 
conflictual sau cu părinţi plecaţi în străinătate, lipsa de integrare a familiei în 
comunitate şi de implicare a acesteia în educaţia şi susţinerea copiilor; lipsa 
atenţiei şi afectivităţii oferite copiilor, accesul limitat la formele de învăţământ 
mediu şi superior, şi, mai ales, la ocuparea unui loc de muncă, lipsa educaţiei şi 
informaţiei, abandonul şcolar, frecventarea unor anturaje cu influenţe negative 
şi lipsa unei reţele de suport, în special în mediile rurale. 

Disparităţile socio-economice din România, legate, de asemenea, de 
diferenţele urban - rural în ceea ce priveşte dezvoltarea şi oportunităţile cât şi 
mediul familial în sensul de deprinderi parentale şi nivelul de îngrijire emoţională 
şi materială, în general, susţinerea copiilor de către familie cât şi existenţa unui 
mediu familial abuziv şi violent par a fi factorii cheie prin care copiii pot sfârşi 
într-o situaţie de trafic. Aceştia sunt cei mai puternici „push factors” (factori de 
împingere) pentru procesul de recrutare. 

În termeni de factori de atragere („pull-factors”), speranţa pentru o viaţă 
mai bună, de independenţă financiară, tentaţiile oferite de falşi prieteni sau 
cunoştinţe au un impact puternic asupra percepţiei copiilor privind strategiile de 
viaţă. 

Lipsa informaţiilor despre modalităţile legale de a munci într-o altă ţară 
(vârsta minimă legală, acte necesare, pregătire profesională) îi fac pe aceştia 
vulnerabili în faţa unor promisiuni de slujbe foarte bine plătite şi care nu 
necesită o pregătire specializată. Un alt factor care contribuie la vulnerabilitatea 
copiilor sunt „poveştile de succes”: cazurile persoanelor care au fost plecate în 
străinătate şi care s-au întors după o perioadă scurtă de timp cu sume mari de 
bani. 

Nivelul de informaţii este în strânsă legătură cu nivelul de educaţie. Copiii 
cu un nivel scăzut de educaţie, inclusiv cei care au abandonat şcoala, nu au 
şansa şi posibilitatea conştientizării riscurilor traficului. Acest lucru pare să aibă 
un impact puternic asupra capacităţii lor de evaluare a riscului cu privire la 
oferte şi promisiuni. Opiniile unor specialişti în ceea ce priveşte capacitatea 
copiilor de a face o evaluare corectă privind riscurile sunt divergente, dar o 
analiză adecvată a acestei probleme dificile ar necesita, cel mai probabil, o 
cercetare pe termen lung, în profunzime, cu implicarea grupurilor vulnerabile de 
copii.  

Actorii care sunt sau ar putea fi implicaţi în procesul de recrutare sunt 
multipli. O mai mare atenţie ar trebui acordată actorilor care au un rol pasiv. De 



6.  CONCLUZII 

TRAFICUL DE COPII ÎN ROMÂNIA – Studiu asupra procesului de recrutare 86 

fapt, fiecare membru al familiei, comunităţii sau chiar al instituţiilor care nu 
reuşesc să identifice şi, implicit, să acorde atenţie anumitor semne care ar 
putea indica faptul că un anumit copil este în pericol, ar putea facilita – prin lipsa 
cunoaşterii - recrutarea.  

Recrutarea în sine este un proces complex, fără o strategie unitară. 
Ceea ce pare a fi comun este faptul că recrutorii au, de obicei cunoştinţe 
aprofundate despre victimele lor potenţiale, evaluând destul de bine situaţia lor 
de viaţă şi profitând de carenţele cauzate de situaţia economică precară sau de 
neglijarea emoţională.  

Instituţiile statului, părinţii şi comunitatea în general au fost identificaţi ca 
actori sociali care ar putea să îndeplinească un rol protector, însă cazuistica 
expusă reflectă şi importante deficienţe ale sistemului de protecţie socială. 
Există încercări, proiecte, programe „răzleţe” iniţiate de aceşti actori, dar ele nu 
se manifestă în cadrul unui sistem unitar.  

Experţii au identificat deficienţe în ceea ce priveşte adecvarea şi 
coerenţa serviciilor sociale locale şi coordonarea optimă la nivel naţional. Acest 
lucru poate fi interpretat ca o provocare pentru autorităţile naţionale în sensul 
îmbunătăţirii coordonării şi cooperării cu scopul de a armoniza serviciile sau de 
a le face disponibile în mod echilibrat, în toate regiunile ţării şi în rândul tuturor 
categoriilor de cetăţeni, în special a celor care ar putea fi deja marginalizate.  

De asemenea, experţii au menţionat probleme în ceea ce priveşte 
cooperarea cu copiii în situaţii de risc, cu alte cuvinte aflaţi "pe marginea 
prăpastiei". O strategie de a depăşi această situaţie ar putea fi implicarea 
copiilor şi a tinerilor ca experţi şi educatori în campaniile de sensibilizare şi de 
formare (de tip „peer-to peer education“). În special pentru acei copii care au 
părăsit deja sistemul formal de educaţie sau nu se conformează acestui sistem, 
datorită provenienţei din familii dezorganizate, ar trebui să fie luate în 
considerare programele de educaţie non-formală care implică participarea 
tinerilor de aceeaşi vârstă cu ei, eventual foste victime ale traficului.  

În general, experţii propun ca programele de formare şi de sensibilizare a 
opiniei publice să fie mai bine ajustate contextului în care ele sunt derulate. Şi 
aici, implicarea tinerilor este un element cheie pentru că numai ei ştiu "cum să 
vândă mesajele" celor de aceeaşi vârstă cu ei.  

Informarea categoriilor de risc, a reţelei de suport social a minorului 
(prieteni, colegi), educaţia părintelui sunt alternativele identificate de participanţii 
la focus grup pentru prevenirea recrutării minorului şi evitarea responsabilizării 
lui în procesul de traficare. Informarea în legătură cu existenţa riscului de trafic 
este singura „armă” care poate stopa procesul de trafic încă de la faza 
recrutării. 

Autorii acestui studiu doresc să sublinieze din nou abordarea acestuia 
dintr-o perspectivă bazată pe drepturile copilului. Această perspectivă presu-
pune ca orice program relevant pentru copii şi tineri ar trebui să conţină o 
componentă puternică de participare a copiilor şi tinerilor şi de implicare a 
acestora ca "artizani ai propriilor lor vieţi". Mai ales pentru grupurile defavorizate 
de copii şi tineri, implicarea în conceperea campaniilor de sensibilizare, în 
programele educaţionale comunitare etc., poate fi o măsură importantă de 
responsabilizare şi de consolidare a strategiilor lor de viaţă.  

Comparând literatura de specialitate, rapoartele şi cercetările care au 
fost realizate deja cu privire la problematica traficului de copii, autorii şi experţii 
care au fost implicaţi în acest studiu consideră că, probabil, este necesară o 
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mai mare creativitate în proiectarea campaniilor de informare şi de conştienti-
zare şi în activităţile de formare. Având în vedere că situaţia socio-economică 
creează, pentru părinţi şi copii, un risc deosebit de a intra într-un cerc vicios al 
lipsei resurselor şi a deprinderilor parentale, al lipsei de îngrijire şi sprijin 
emoţional pentru copiii lor, un efort global ar trebui să fie făcut de către Guvern 
şi societatea civilă (ONG-uri) în cooperare cu organizaţiile UE şi internaţionale 
pentru a depăşi aceste obstacole.  

De asemenea, este important să se facă apel la bunele practici deja 
existente şi aceste activităţi şi programe să fie extinse în alte regiuni ale ţării. 
Experţii în FGD au menţionat bune practici la Constanţa (programe de protecţie 
a copiilor în şcoli şi comunităţi pentru copiii lipsiţi de ocrotirea părinţilor), Iaşi şi 
Alba-Iulia, (de exemplu, instruirea minorelor asupra fenomenului traficului de 
persoane sau implicarea formatorilor de modele în rândul tinerilor (formaţii, 
cântăreţi hip-hop etc.) în prevenire.  

Mai multe studii aprofundate ar trebui să se facă pe următoarele teme:  

• Caracteristicile tutorilor legali ai copiilor victime ale traficului de 
persoane; 

De exemplu, specialiştii au apreciat că minorii din familiile monoparentale 
sau cei aflaţi într-o măsură de protecţie sunt mai vulnerabili la trafic de 
persoane. Cu toate acestea, analiza bazei de date ANITP arată că cele mai 
multe victime provin din familii biparentale. Aceasta, desigur, ar putea fi o 
eroare deoarece baza de date include doar victimele copii identificate ale 
traficului, care sunt într-adevăr, doar o parte din întreaga populaţie a copiilor 
victime ale traficului. 

• Impactul mediului de rezidenţă asupra riscului de traficare; 

De asemenea, impactul zonelor rurale şi urbane trebuie să fie explorate 
în continuare. Deşi, potrivit opiniilor experţilor situaţia socio-economică generală 
ar putea avea un impact mai puternic decât factorul rural-urban, la nivelul 
României, disparităţile între cele două medii continuă şi în prezent să fie 
semnificative. 

• Evaluarea capacităţilor copiilor/tinerilor de a identifica situaţii de risc ce 
pot conduce la trafic. 

Totodată, capacitatea tinerilor de a evalua riscul este o problemă 
importantă de explorat mai mult prin intermediul cercetării calitative în 
profunzime. 

Autorii doresc să încheie cu o idee formulată în cadrul unei discuţii de 
grup care sintetizează foarte bine rezultatele acestui studiu, prin oferirea unei 
perspective asupra importanţei relaţiei dintre sistemul social şi indivizii care 
acţionează în cadrul său, uneori de o parte sau de cealaltă a unei baricade/legii. 

“Recrutorul este un fin observator, care cunoaşte nevoile şi 
psihologia victimei acţionând uneori instinctiv, alteori conştient asupra 
“slăbiciunilor” sistemului din care şi noi facem parte. Odată identificate 
aceste “slăbiciuni” depinde atât de organele cu competenţe de decizie în a 
le elimina, cât şi de atitudinea, implicarea sau determinarea fiecărui 
lucrător al instituţiei angrenate în combaterea fenomenului traficului de 
persoane”.
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ANEXA 1 
 

SCHEMA DE IDENTIFICARE, REFERIRE ŞI ASISTENŢĂ A VICTIMELOR MINORI ALE TRAFICULUI DE PERSOANE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
       
  
  
   
     
  
  
   
   
  

IDENTIFICARE 
FORMALĂ 

Structură specializată  
IGPR (DCCO, BCCO 

SCCO); DIICOT; 

Furnizorii de servicii 

sociale 

EVALUARE NEVOI 
DE ASISTENŢĂ 

 
DGASPC 

 

EVALUARE NEVOI 
MONITORIZARE 

COORDONARE ÎN 
PROCESUL PENAL 

 

IGPR-ANITP 

Familia de 

provenienţă 

Centru 

specializat de 

asistenţă sau 

ONG 

IDENTIFICARE 
INFORMALĂ 

(organe judiciare, misiuni 
diplomatice şi consulare, 
organizaţii naţionale si 

internaţionale, TelVerde, 
ONG, Societatea Civilă) 

Referire 

Referire 

Referire 

Colaborare 
Contact cu victima 
Colaborare cu echipele interinstituţionale 
 



 

 

ANEXA 2 
 

Sistemul Integrat de Monitorizare şi Evaluare a Victimelor Traficului de Persoane 
 

                                                        Reţea securizată de comunicaţii                                                    
  
  
                                                                                                     
 

                                                                                 
                                                                                                                                                                                  

     
 

           
 
     Autorităţi locale      Şcoli şi ISJ  ONG           Agenţii de ocupare a forţei de muncă     Tribunale  DGASPC  Procuratură 
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Cele 15 centre Regionale ANITP 

Baza centralizată ANITP; SIMEV 
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ANEXA 3 
 

Harta judeţelor în care au avut loc discuţiile de grup cu specialiştii 
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ANEXA 4 
 

Harta Centrelor Regionale ANITP 
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ANEXA  5 

 
FOCUS GRUP  

Tema: Procesul de recrutare al minorilor în trafic 
 

Ghidul de interviu de grup 
 

1. Condiţiile de viaţă înainte de traficare ale victimelor minore 
1. situaţia familială 
2. grupul de prieteni 
3. situaţia socio-economică în regiune 
 

2. Achiziţiile şi aspiraţiile personale ale minorilor victime ale traficului 
1. situaţia şcolară 
2. deprinderi de viaţă independentă  
3. nivel de informare/înţelegere cu privire la condiţiile de muncă şi viaţă 

în străinătate, la traficul de copii etc. 
4. existenţa unei strategii de viaţă (ex. dorinţa de a pleca din familie, de 

a părăsi comunitatea, ţara etc., dorinţa de realizare personală şi 
independenţă financiară) 

5. capacitatea de asumare a riscului 
 

3. Premisele recrutării/Cadrul în care se realizează recrutarea  
1. circumstanţele în care se realizează oferta (existenţa intenţiei de a 

pleca, motivaţii, oportunităţi etc.) 
2. natura ofertei venite din partea unor terţe persoane (elementele de 

atractivitate ale ofertei, beneficii previzionate din perspectiva victimei) 
3. căror nevoi, aşteptări, probleme, dificultăţi îi corespunde/răspunde, 

de regulă, oferta 
4. ce metode sunt folosite pentru a accepta oferta/ofertele primite 

(presiune, manipulare, constrângere) 
5. mecanismul luării deciziilor 
 

4. Actorii sociali implicaţi în procesul de recrutare  
1. identificarea actorilor cheie în procesul de recrutare (status social, 

relaţia cu victima)  
2. rolul jucat de fiecare dintre aceştia  
3. rolul victimei în recrutare (activ/pasiv) 
 

5. Etapele procesului de recrutare  
- descrierea, prin prisma informaţiilor obţinute de specialişti de la victime, 

a paşilor prin care s-a realizat recrutarea din momentul apariţiei 
problemei/intenţiei de a pleca/ofertei şi până în momentul plecării. 
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ANEXA 6 
 

 

  

 

CHESTIONAR PRIVIND ASPECTE RELAŢIONATE RECRUTĂRII 
MINORILOR PENTRU TRAFICAREA ÎN SCOPUL EXPLOATĂRII 

 

 

Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane din cadrul 
Inspectoratului General al Poliţiei Române, realizează un studiu în domeniul 
traficului de copii din România, în cadrul Proiectului PHARE de înfrăţire intitulat 
„Întărirea capacităţii instituţionale a agenţiilor implicate în prevenirea 
traficului de persoane conform cu standardele europene şi cele mai bune 
practici actuale”, cu implicarea experţilor Institutului Boltzmann din Austria. 
Pentru întărirea cunoştinţelor legate de  factorii externi sau interni care stau la 
baza procesului de RECRUTARE pentru traficare, vă expunem următoarele 
întrebări ale căror răspunsuri bazate pe experienţa d-voastră vor ajuta la 
conturarea şi întărirea concluziilor studiului:  

 
I. Aţi participat la CEL PUŢIN o sesiune de training, informare, 

specializare pe  trafic de copii? 
 1. Da                         2. Nu 
 
II. Conform experienţei dvs. profesionale consideraţi că următorii 

factori sociali conduc la recrutarea minorilor în vederea traficului de 
persoane:  

 
1. Pattern migraţionist în familie (unul din părinţi sau chiar ambii sunt 

plecaţi în străinătate)    
 1. Da   2. Nu 

2. Familie dezorganizată (părinţi divorţaţi, separaţi)  
 1. Da   2. Nu 

3. Familie cu mai mult de 3 copii aflaţi în întreţinere; 
 1. Da   2. Nu 

4. Familii în care există conflicte (inclusiv violenţă domestică) 
 1. Da   2. Nu 

5. Climat familial hiperautoritar  
 1. Da   2. Nu 

6. Climat familial hiperpermisiv 
 1. Da   2. Nu 

7. Resurse economice minime sau chiar inexistente ale familiei; (părinţi 
şomeri sau care nu au o sursă regulată de venituri). 

 1. Da   2. Nu 
 
 

Chestionar 
nr: 
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III. Consideraţi că următorii factori stau la baza deciziei de a „pleca” 
sau de a da curs „ofertei” primite din partea RECRUTORULUI  de către 
minori? 

 
1. Influenţa „poveştilor de succes” ale emigrării 
 1. Da   2. Nu 

2. Oportunitatea de câştiguri financiare 
 1. Da   2. Nu 

3. Şantaj emoţional („lover boy”) 
 1. Da   2. Nu 

4. Violenţă, constrângeri şi ameninţări din partea recrutorului 
 1. Da   2. Nu 

5. Violenţă, constrângeri şi ameninţări din partea familiei 
 1. Da   2. Nu 

6. Dorinţa de independenţă şi autorealizare şi motivaţia de a căuta o 
viaţă mai bună în altă parte; 

 1. Da   2. Nu 

7. Dorinţa de a dobândi bunuri de consum pe care in mod normal nu si 
le-ar putea permite (încălţăminte, haine, cosmetice 

 1. Da   2. Nu 

8. Abandonul şcolar; lipsa motivării pentru educaţie; 
 1. Da   2. Nu 

9. Minor cu dizabilităţi fizice sau psihice; intelect liminar; 
 1. Da   2. Nu 

10. Dorinţa de a economisi bani pentru alţii; 
 1. Da   2. Nu 
 
IV. Unul din subiectele dezbătute în cadrul focus-grupurilor cu 

specialiştii din domeniul traficului de persoane şi protecţia drepturilor 
copilului a fost rolul jucat în procesul de RECRUTARE al minorilor de către 
recrutor, respectiv de către grupul de prieteni, familia minorului, mass-
media, internetul, comunitatea, dar şi de către minor însuşi. Cum apreciaţi 
rolul jucat de fiecare dintre aceşti actori pe o scală de la 1 la 3 unde 1 
reprezintă „rolul principal”, 2 este „rolul secundar” şi 3  „nici un rol”:  

      
rol                        Rol Principal  Rol secundar    Niciun  rol 
 
Recrutorul              1  2  3 
 
Grupul de prieteni 1  2  3 
 
Părinţii 1  2  3 
 
Alţi membri ai familiei 1  2  3 
 
Internetul 1  2  3 
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Mass-media (presă, TV) 1  2  3 
 
Şcoala 1  2  3 
 
Comunitatea 1  2  3 
 
Instituţiile de  ocrotire 1  2  3 
  
Minorul 1  2  3 
 
V. Care demersuri apreciaţi că ar fi eficiente pentru reducerea 

numărului minorilor traficaţi în scopul exploatării: 
 
1. Activităţi de prevenire având ca grupuri ţintă, copiii 
 1. Da   2. Nu 

2. Activităţi de informare în şcoli, a profesorilor, consilierilor şcolari, 
educatorilor asupra  riscurilor asociate fenomenului traficului de copii 

 1. Da   2. Nu 

3. Specializarea adecvată şi perfecţionarea continuă a profesioniştilor 
care intră sau pot intra în contact cu victimele traficului de copii 

 1. Da   2. Nu 

4. Identificarea grupurilor de minori aflaţi în situaţie de risc la trafic, 
monitorizarea acestora şi orientarea demersurilor pentru prevenirea traficului de 
copii în rândul lor 

 1. Da   2. Nu 

5. Implicarea victimelor minori ale traficului de persoane în programele 
adresate minorilor aflaţi în situaţie de risc; “peer to peer training” 

 1. Da   2. Nu 

6.Programe de stimulare profesională în rândul tinerilor 
 1. Da   2. Nu 

7.Incriminarea unui număr  cât mai mare de recrutori 
 1. Da   2. Nu 

8.Campanii media de conştientizare a riscurilor RECRUTĂRII 
 1. Da   2. Nu 
 
 

Judeţul:__________________________________ 

Data completării:___________________________ 

Ocupaţia:_________________________________ 

Instituţia__________________________________ 

Număr de telefon___________________________ 

Adresă de email:___________________________ 
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