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Armata Salvării, începând cu anul 2013, a pus bazele 
unei rețele Europene împotriva Traficului de Per-soane. 
Pentru a consolida cooperarea transnațională cu țări din 
afara UE în cadrul rețelei Europene împotriva Traficului 
de Persoane, Armata Salvării a dispus efectuarea unei 
cercetări cu privire la expe-riența dobândită în România 
care ar putea avea o relevanță deosebită pentru lucrarea 
împotriva Traficului de Persoane din Moldova. Premisa 
care stă la baza acestei cercetări este că strategia, 
politicile, nivelul de organizare și practica împotriva TFU 
sunt mult mai dezvoltate în România decât în Moldova și 
că experiența dobândită în România poate fi utilă pentru 
îmbunătățirea ulterioară a efor-turilor împotriva TFU în 
Moldova și a cooperării transnaționale dintre țări.

Axarea specifică pe România și Moldova rezultă din 
faptul că un număr mare de victime care sunt traficate în 
UE provin din regiunea Moldovei, România fiind o țară 
majoră de tranzit și țară-destinație. Pentru integrare și 
programe de repatriere durabile, este necesară o legătură 
mai puternică între România și alte țări din UE și regiunea 
Moldovei.

Constatările acestei cercetări sunt valoroase și ne ajută în 
rolul și poziția noastră în cadrul rețelei mai largi împotriva 
Traficului de Persoane. Deși s-au dezvoltat o mulțime de 
politici bune, așa cum au fost cercetate și descrise în acest 
raport, observăm că, în practică, nu toate funcționează așa 
cum ar trebui. Vedem că ONG-urile intervin și luptă pentru 
drepturile și bunăstarea victimelor. Cu toate aces-tea, 
cooperarea și schimbul de informații sunt reduse. De fapt, 
ONG-urile par a fi mai degrabă con-curenți decât parteneri 
în lupta împotriva traficului de persoane.

Cercetarea oferă o bună imagine de ansamblu asupra 
lacunelor care pot fi îmbunătățite, atât pentru România, 
cât și pentru Moldova. Am împărtășit concluziile majore ale 
cercetării în timpul Conferinței Internaționale a persoanelor 
de contact la nivel național ale Armatei Salvării din Geneva 
în Lupta contra Traficului de Persoane (octombrie 2018) și 
colegii noștri din România/regiunea Moldova au apreciat 
recomandările. Ambele țări caută noi posibilități de lucru, 
astfel că Moldova va începe o campanie la începutul anului 
2019 și va analiza posibilitățile de a colabora cu Biserica 
Ortodoxă. 

Mulțumim în mod special cercetătorilor de la Freedom 
House International pentru această cercetare amănunțită. 
Vă mulțumim pentru efortul depus și pentru răbdarea de a 
ne răspunde la întrebări!

Mulțumim Fondului Uniunii Europene pentru Azil, Migrație 
și Integrare care ne-a oferit posibilitatea de a efectua 
această cercetare,

Suntem convinși că concluziile acestei cercetări vor 
contribui la îmbunătățirea continuă a practicilor împotriva 
TFU atât în România, cât și în Moldova și vor consolida 
cooperarea transnațională dintre țări. 

Ineke van Buren
Manager Program Combaterea Traficului de Persoane
Armata Salvării – Olanda

Galina Chetroy
Ofițer de legătură Combaterea Traficului de Persoane 
Armata Salvării – Teritoriul Europei de Est 
(stabilită in Moldova)

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicație reflectă 
doar punctul de vedere al autorului, iar Comisia Europeană nu poate fi trasă la răspundere 
pentru utilizarea informațiilor conținute de aceasta.

Cuvânt înainte
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Rezumat executiv

Acest studiu analizează fenomenul traficului de ființe 
umane (TFU) în România și Republica Moldova, 
evidențiind tendințele, practicile, arhitectura polițienească/
juridică, situația legală și protejarea victimelor. Deși studiul 
își propune să acopere principalele practici din ambele 
țări, el pune accentul pe România cu scopul de a atrage 
atenția asupra experienței dobândite, care are o relevanță 
deosebită pentru Republica Moldova. Pentru a determina 
criteriile aspectelor relevante ale TFU, a fost desfășurată 
o analiză cantitativă inițială a traficului de ființe umane. De 
asemenea, pentru a obține rezultatul așteptat, datele au 
fost colectate din surse primare și secundare. 

Studiul face referire la următoarele aspecte: (1) definirea 
domeniului fenomenului la nivel internațional, (2 și 3) 
răspunsul României și Moldovei la fenomenul TFU, (3) 
cercetarea amplă a practicilor românești, (4) identificarea 
bunelor practici și a experiențelor dobândite, cât și 
recomandări specifice pentru viitoarele practici ce urmează 
a fi elaborate de Republica Moldova.

Constatările arată că, în privința ambelor țări, rapoartele 
internaționale subliniază faptul că s-au făcut pași în 
vederea combaterii fenomenului TFU, dar se recomandă 
multe îmbunătățiri suplimentare pentru a spori eficiența 
cadrului național și a cooperării interguvernamentale 
transnaționale. Dintre țările UE, Raportul Eurostat din 2015 

privind Traficul de Ființe Umane afirmă că România oferă 
cel mai mare număr de victime și rețelele de TFU cele mai 
dezvoltate și sofisticate la nivel european. România este 
atât sursă, rută de tranzit și o țară de destinație, fenomenul 
traficului intern fiind un fenomen în creștere, cu peste o 
treime din victimele identificate traficate intern în perioada 
2011-2014. Potrivit statisticilor oficiale, au fost identificate 
1.280 de victime ale traficului de ființe umane în Republica 
Moldova în perioada 2011-2014, majoritatea fiind femei 
(68%). 

Raportul concluzionează că experiența dobândită din 
practicile TFU în România este, de asemenea, importantă 
și pentru combaterea TFU în Republica Moldova. Cu 
toate acestea, practicile și arhitectura judiciară din 
România necesită și ele o îmbunătățire continuă pentru a 
oferi o bază de bune practici pentru Republica Moldova. 
Moldova, pe de altă parte, a depus eforturi semnificative în 
combaterea TFU și, prin urmare, a fost actualizată înapoi 
la Nivelul 2 prin Raportul SUA privind Traficul de Ființe 
Umane, însă în Moldova trebuie în continuare depuse 
eforturi.
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Introducere

Studiul se axează pe traficul de ființe umane din România 
și Republica Moldova. Denumirea „trafic de ființe umane” 
reflectă terminologia folosită în legislația penală a celor 
două țări implicate în prezentul studiu, care transpune art. 
3 din Protocolul 2000 privind Prevenirea, Reprimarea și 
Pedepsirea Traficului de Persoane, în special a Femeilor 
și Copiilor, la Convenția Organizației Națiunilor Unite 
împotriva Criminalității Transnaționale Organizate și 
prevederile Directivei 2011/36/UE privind prevenirea și 
combaterea traficului de ființe umane și protecția victimelor 
sale.

Scopul general al acestui studiu este de a identifica 
principalele experiențe dobândite în România pentru 
a tranfera bunele practici în Republica Moldova. Acest 
studiu, prin analiza practicii în România, vizează să ofere 
o imagine de ansamblu asupra măsurii în care dispozițiile 
actuale din România ajută victimele traficului de ființe 
umane să obțină sprijinul necesar pentru a se recupera 
și a le fi oferită o reabilitare pe termen lung. Prin urmare, 
studiul își propune să obțină o imagine clară a situației din 
România și să identifice care practici, tendințe etc. pot fi de 
o importanță deosebită pentru a combate TFU în Republica 
Moldova și pentru cooperarea transnațională între țări, 
vizând, printre altele, o mai bună protecție a victimelor.

Metodologia folosită pentru acest studiu acoperă atât 
metodele de cercetare calitativă și cantitativă bazate, în 
mare, pe cercetări teoretice, interviuri, obsevații șiopinii 
care provin din surse de informații primare și secundare.

Prescurtări folosite
ANPDCA Autoritatea Națională pentru Protecția 

Drepturilor Copilului și Adopție
DCCO Direcția de Combatere a Criminalității 

Organizate
DGASPC Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului
DIICOT  Direcția de Investigare a Infracțiunilor de 

Criminalitate Organizată și Terorism
GRETA Grupul de Experți ai Consiliului Europei privind 

Combaterea Traficului de Ființe Umane
ICCJ Înalta Curte de Casație și Justiție
OIM Organizația Internațională a Muncii
ANITP Agenția Națională Împotriva Traficului de 

Persoane
ONG Organizație neguvernamentală
Para. Paragraf (ele)
CSM Consiliul Superior al Magistraturii
TFU Trafic de Ființe Umane
THB-WG Grup de Lucru Independent Împotriva Traficului 

de Persoane și Migranți 
TIP Raportul Departamentului de Stat al SUA privind 

Traficul de Persoane
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1.1 Definirea domeniului fenomenului  
la nivel internațional

Traficul de ființe umane este considerat o infracțiune 
multidimensională și o afacere ilegală care subminează 
statul de drept și creează instabilitate. Ca fenomen global, 
o formă contemporană sau modernă de sclavie, are 
profunde implicații sociale și economice care afectează, 
pe de o parte, securitatea statului și, pe de altă parte, 
drepturile fundamentale ale omului și demnitatea victimei. 
Din acest motiv se numește o formă de comerț inuman 
care este prezentă pe plan internațional în orice țară care 
poate fi un teritoriu de destinație, de tranzit sau o țară-
sursă1.

În ultimele decenii, traficul de ființe umane a devenit, 
la nivel internațional, a doua cea mai mare activitate 
ilegală și sursă de venit pentru organizațiile infracționale. 
Raportul Europol din 2015 prevede că veniturile obținute 
din infracțiunile TFU sunt estimate astfel: profituri anuale 
globale în valoare de 23,5 miliarde de euro generate de 
exploatarea sexuală în UE și țările dezvoltate; profituri 
anuale globale în valoare de 25,8 miliarde de euro 
generate de exploatarea sexuală asociată TFU și profituri 
anuale globale în valoare de 3,5 miliarde de euro generate 
de exploatarea prin muncă asociată TFU2. Raportul Global 
al OIM din 2012 menționează că 2 persoane sunt vândute 
pe minut în comerțul cu ființe umane pentru un profit zilnic 
estimat la 500 de euro/persoană – în țările dezvoltate, iar 
21 de milioane de victime sunt exploatate prin muncă3. 
Datele și cifrele din 2016 ale OIM subliniează creșterea 
numărului de victime, la nivel internațional, ale TFU, după 
cum urmează: aproximativ 40, 3 milioane de persoane 
sunt victime ale sclaviei moderne, 24,9 milioane sunt 
exploatate prin muncă și 15,4 milioane sunt obligate să se 
căsătorească forțat, ceea ce înseamnă că sunt 5.4 victime 
ale sclaviei moderne pentru fiecare 1.000 de oameni din 
lume și că 1 din 4 victime ale sclaviei moderne sunt copii4.

În timp ce această infracțiune a fost recunoscută și 
condamnată de comunitatea internațională, guvernele 

naționale nu au răspuns încă în mod eficient, în special 
pentru că multe dintre ele interpretează greșit această 
provocare complexă și pentru că nu dispun de politici 
eficiente menite să combată traficul de ființe umane. 
Mai mult decât atât, politicile naționale nu furnizează 
reglementări bune pentru a face față unei astfel de 
probleme globale sau instrumente eficiente pentru a 
desființa structurile de criminalitate organizată și alianțele 
lor transnaționale. Pentru a combate acest fenomen 
internațional, autoritățile naționale ar trebui să elaboreze 
dispoziții legale compatibile cu dreptul internațional și 
receptive la specificul național al acestei activități ilegale. 
Întrucât motivul acestei infracțiuni sunt banii, ancheta 
financiară și confiscarea ar trebui să se afle printre cele 
mai importanțe acțiuni desfășurate de autoritățile naționale 
pentru a fi eficiente în fața crimei organizate, la modul 
general, și a rețelelor TFU, în special.

1.2 Situația specifică a TFU în România
Traficul de ființe umane îmbracă o mulțime de forme 
diferite și evoluează odată cu schimbarea condițiilor socio-
economice. Este considerat un fenomen multidimensional 
a cărui natură transnațională creează un nivel înalt de 
complexitate. Deși cele mai comune forme de exploatare 
sunt exploatarea sexuală și cea prin muncă, victimele 
sunt traficate în multe alte scopuri abuzive, precum pentru 
îndepărtarea organelor, cerșetorie, infracțini minore, 
căsătorii forțate sau simulate, producție de pornografie sau 
adopții ilegale5.

Traficul de ființe umane reprezintă o provocare serioasă în 
toată Europa. România, precum Moldova, este atât țară de 
tranzit, cât și țară-sursă. Dintre țările UE, Raportul Eurostat 
din 2015 privind Traficul de Ființe Umane afirmă că 
România oferă cel mai mare număr de victime și cele mai 
dezvoltate și sofisticate rețele de TFU la nivel european. 
Dintr-un număr total de 15.474, raportat de țările UE în 
perioada 2010-2012, 9.144 sunt români și bulgari, după 
cum se poate vedea în „Tabelul 2” de mai jos6. De fapt, din 
numărul total de victime raportat Comisiei Europene, sunt 

CAPITOL 1

Conținut și  
context general
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aproximativ 40% de cetățenie română și 20% de cetățenie 
bulgară. Cu toate acestea, având în vedere complexitatea 
fenomenului, rețele infracționale consacrate și dificultatea 
identificării victimelor traficului de ființe umane, numărul 
adevărat al victimelor din UE este mult mai mare decât cel 
raportat. 

Pe baza statisticilor interne românești, care de obicei 
reprezintă mai puțin de jumătate din numărul victimelor 
identificate raportate de Eurostat, numărul total al 
victimelor TFU în perioada 2011-2015 a fost de 4 622 
(2011: 1 048; 2012: 1 041; 2013: 896; 2014: 757; 2015: 
880), majoritatea fiind femei (66%)7. În 2016, au fost 
identificate 757 de victime – 47% copii, 78% femei8. 
Acest nivel ridicat în privința traficului de ființe umane se 
datorează unui amestec de factori economici, sociali și 

penali. România este cunoscută ca țară de origine pentru 
TFU, însă, potrivit raportului GRETA din 2016, traficul 
interneste un fenomen în expansiune, peste o treime 
din victimele identificate fiind traficate intern în peioada 
2011-2014. De asemenea, în ceea ce privește victimele 
minore, statisticile Agenției Naționale Împotriva Traficului 
de Persoane (ANITP) afirmă că procentul acestor victime 
traficate intern a crescut de la 70%, în 2011, la 82%, în 
2012, scăzând la 78% în 20139.

Cu toate acestea, tendința actuală este un număr crescut 
de victime minore, vârsta lor fiind din ce în ce mai mică 
cu trecerea fiecărui an. Victimele adulte traficate pe 
plan intern reprezintă 10% din totalul victimelor adulte 
identificate în 2011, 29% în 2012 și în 2013 – 18%10. 
România este o țară de destinație numai pentru un număr 
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limitat de străini, însă se estimează că, în următorii 10 
ani11, acest fenomen se va extinde12. Deși există străini 
care sunt traficați în România din țări precum Moldova, 
Armenia, Vietnam, Filipine și Bangladesh, majoritatea 
cazurilor nu sunt raportate.

Figura 17 din Raportul Eurostat privind Traficul de Ființe 
Umane din 2015 arată mai jos foarte clar impactul rețelelor 
infracționale românești la nivelul UE și acoperirea lor în 
rândul celor 22 de țări din UE care fac parte din această 
cercetare.

Raportul S.U.A. recent publicat, privind Traficul de 
Persoane, menționează, pentru România anului 2017, o 
tendință descrescătoare de identificare a victimelor, cât și 
a cazurilor de urmărire penală, dar și a condamnărilor13. 
Cu toate astea, această tendință nu reflectă realitatea. 
Începând cu 2014, rețelele românești de TFU au eliminat 
în mare măsură măsurile de coerciție fizică și au început 
să folosească metode mai puțin violente. Cea mai 
cunoscută este metoda „cuceritorul”. Acest tip de racolare 
face victimele mai vulnerabile și adesea nu se simt 
exploatate. Aceste aspecte nu permit forțelor de ordine 
să construiască un caz solid în privința TFU. Cooperarea 
dintre autorități și victime, în aceste cazuri, este extrem de 
dificilă și investigarea cazurilor de TFU, pe baza mărturiei 
victimelor, devine aproape imposibilă.

Forțele de ordine române ar trebui să înceapă să 
construiască cazuri privind TFU pe baza altor tipuri de 
dovezi, folosindu-se de mai multe investigații criminalistice 
și financiare decât de mărturia victimelor. Toate aceste 
provocări contribuie la o rată mai scăzută a traficanților 
care sunt condamnați de instanțele române sau cele 
străine.

Traficanții români vizează femei și bărbați, fete și băieți 
care se află în situații vulnerabile. Victimele sunt adesea 
racolate, transportate sau ascunse, prin coerciție sau 
fraudă, în condiții abuzive. Cu toate acestea, în ultimii 5 ani 
a fost identificată o nouă tendință europeană în racolarea 
fetelor tinere și educate prin metoda „cuceritorului”, care 
nu implicăcoerciția fizică, ci pe cea psihologică. Având fete 
mai bine educate, rețelele de TFU pot aborda clienți cu 
venituri mai mari, câștigând mai mulți bani cu riscuri mai 
mici, întrucât victimele sunt legate psihologic de traficanți, 
nefiind dispuse să depună mărturie împotriva lor în 
prezența forțelor de ordine sau în instanță.

Majoritatea traficanților români privesc femeile ca pe 
mărfuri, descriindu-și victimele: „ele sunt de vânzare 
și reprezintă un mijloc de a obține câștiguri financiare, 
sunt predispuse la vicii, ușor manipulabile și instabile 
psihologic”14. O analiză a tipologiei traficanților, realizată 
de Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane 
(ANITP) a identificat 3 mari tipuri de traficanți români15:
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1. Există persoane care susțin că au fost obligate 
sau păcălite pentru a intra în afacerea traficului de 
persoane;

2. Există traficanți mai în vârstă, care se îndrăgostesc 
de o femeie căreia îi oferă adăpost, care adesea se 
dovedesc a fi minore, continuând să le exploateze;

3. Există un grup ai cărui membri sunt caracterizați drept 
jucători/cuceritori, cu vârste cuprinse între 20 și 40 
de ani. Ei nu au o educație relevantă, nici un loc de 
muncă permanent. Ei știu cum să manipuleze femei 
sau fete și există întotdeauna un aspect romantic 
asociat relației lor. Pentru ei, este doar o relație de 
afaceri, în timp ce pentru victime sunt foarte multe 
emoții implicate. În cadrul acestui grup există două 
subcategorii:

• Aceia care provin din familii nevoiașe și intră în 
lumea traficării pentru a avea o viață mai bună;

• Traficanții care se nasc într-un mediu infracțional 
în care traficarea (sau infracțiunea) este foarte 
obișnuită pentru ei.

În ultimii ani, în România s-a dezvoltat un nou tip de 
cuceritor, adică acela care a pornit afaceri cu bani din 
TFU anterior sau alte activități infracționale. Adesea, 
aceștia sunt needucați și, în mod surprinzător, oameni 
de afaceri de succes, cu firme mici sau chiar mari care 
îi ajută să ascundă în continuare produsul infracțiunii 
și să îl amestece cu bani obținuți legal din afacerile lor. 
Aceștia oferă mai multă încredere victimelor racolate, 
promițându-le o viață foarte bună împreună. De asemenea, 
de obicei își respectă victimele în prima parte a relației, 
pentru a stabili un nivel ridicat de încredere și pentru a 
obține iubirea necondiționată a victimei. Ulterior, traficanții 
inițiază o metodă prin care distrug valorile victimelor, 
mângâindu-le din punct de vedere sentimental. Adesea, în 
prima parte a relației, cuceritorii români pun în secret ulei 
de hașiș în mâncarea sau băutura victimelor pentru a crea 
o dependență, care este percepută de victimă drept iubire 
necondiționată și nevoia de a se întâlni cu cuceritorul16.

Raportul din 2015 al ANITP privind trăsăturile și 
stimulentele traficanților subliniază faptul că cea mai 
frecvent utilizată metodă de racolare este „simularea unei 

povești de dragoste”. Traficanții adoptă adesea o tactică 
manipulativă, tratând victima cu grijă și sensibilitate, 
auto-victimizându-se adesea pentru a primi compasiune. 
Odată ce victima se află într-o situație de control 
psihologic, traficantul își „arată adevărata față”. Perioada 
poveștii de dragoste înainte de a ademeni victima spre 
prostituție s-a scurtat, iar metodele de forțare a iubitei să 
se prostitueze au devenit mai rafinate, folosind poze sau 
filmări înregistrate cu telefonul mobil pentru a le șantaja17. 
Adesea, cuceritorul se folosește de șantaj sentimental și se 
victimizează pentru a-și convinge iubita să se prostitueze 
pentru el.

Fetele racolate de cuceritor se află într-un fel de 
„exploatare sezonieră”. Sunt încurajate să păstreze 
legătura cu familia lor, să vină înapoi în România odată la 
câteva luni și să refuze să vorbească despre serviciul lor 
din străinătate. În acest fel, familiile victimelor nu cunosc 
realitatea locului de muncă al fiicelor/surorilor și nu pot 
suspecta că ele sunt exploatate în străinătate, pentru a le 
putea ajuta. În 2017, 81 de victime au declarat că au fost 
exploatate de partenerul lor18. 

Victimele române ale traficului de persoane sunt exploatate 
în toate țările UE și, de asemenea, în alte locuri din lume, 
în special în Orientul Mijlociu. Studiul din 2018 publicat 
de ANITP arată că aproximativ 70% dintre victimele 
identificate în 2017 sunt exploatate sexual în străinătate, în 
special în Italia, Franța, Germania, Spania, Marea Britanie, 
Austria, Elveția etc.19
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Studiu din 2018 al ANITP afirmă că populația victimelor 
din România exploatate la nivel intern a scăzut cu 12%, 
de la 756 de victime identificate în 2016 la 662 de victime 
identificate în 2017. O proporție semnificativă a victimelor 
identificate în 2017 (76,4%) sunt femei. Cu toate acestea, 
numărul fetelor (401) exploatate este mai mare decât acela 
al femeilor, în timp ce 68,8% dintre victimele identificate 
sunt exploatate sexual20. Deși legea românească 
recunoaște egalitatea de gen, tradiția conservatoare încă 
consideră femeia ca fiind inferioară bărbatului21.Femeile 
sunt mai puțin susceptibile în a găsi un loc de muncă, au 
mai multe șanse să lucreze la locuri de muncă prost plătite 
și să fie remunerate mai puțin22. Mai mult, cifrele Forumului 
Economic Mondial privind egalitatea de gen au plasat 
România pe ultimul loc din Uniunrea Europeană și pe locul 
72 în lume23.

Victimele din România sunt exploatate în cele mai diverse 
forme ale traficării, de la exploatare sexuală și pornografie 
online până la exploatare prin muncă, cerșetorie, furt de 
buzunare și infracțiuni minore. O nouă formă a traficării a 
fost recent cunoscută în Danemarca și Germania – furtul 
identității pentru asigurări sociale și împrumuturi. De 
asemenea, românii sunt victime ale exploatării prin muncă 
în domeniul ospitalității, serviciilor casnice, construcțiilor, 
agriculturii și producției. Pentru a preveni depistarea de 
către forțele de ordine, victimele sunt mutate prin întreaga 
Europa și forma de a le exploata este adesea schimbată. 
Victimele plătesc un preț foarte mare pentru profiturile 
rețelelor de trafic de persoane și trăiesc cu leziuni fizice și 
psihologice, boli și tulburări permanente. Copiii și femeile 
din România care sunt traficați de către propriile familii 
suferă cel mai mult și sunt de obicei cumpărați și vânduți 
de multiple ori.

Victimele de etnie romă sunt exploatate sub toate formele 
traficului de persoane, în principal pentru cerșetorie, 
infracțiuni minore și prostituție. Aceste victime sunt 
fie tinere, având doar câteva luni, fie foarte bătrâne 
(exploatate pentru cerșetorie). De regulă, exploatarea 
e realizată de un membru al familiei sau de un membru 
al comunității. Această rețea închisă de exploatare 
îngreunează intervenția autorităților, cât și protecția 
eficientă a victimelor. Odată identificate, victimele 

sunt instruite să ceară să se solicite să se întoarcă la 
familia lor și, în majoritatea cazurilor, sunt traficate din 
nou. Convingerea victimelor de etnie romă este că, în 
străinătate, sunt discriminate și izolate și că nimeni nu este 
dispus să facă nimic pentru ele, acceptându-i pe traficanții 
care le oferă adăpost și niște mese zilnice.

A fost identificată în ultimii 5 ani o nouă formă de 
exploatare a familiilor de etnie romă. Sunt exploatate 
pentru identitatea lor. Rețelele de romi creează companii 
false în țări dezvoltate precum Marea Britanie, Germania, 
Suedia, Danemarca și angajează un membru al unei 
familii extinse pentru o perioadă scurtă de timp (în jur de 
6 luni) pentru a putea benficia, în urma concedierii, de 
ajutor social atât el, cât și familia sa. Însă de acest ajutor 
ajung să profite membrii rețelei și victimele și familiile lor 
câteodată nici nu se mai află în țara străină, chiar dacă 
ajutorul social este încasat de un alt membru al rețelei24.

Principalii factori care stau la baza traficului de persoane 
sunt sărăcia, lipsa educației, abuzul sexual asupra copiilor, 
lipsa protecției copiilor lăsați în urmă de părinții care 
lucrează în străinătate, corupția și lipsa de încredere în 
autoritățile române, alături de discriminare. Deși România 
are cea mai mare economie din Balcani, ea este și a doua 
cea mai săracă țară din UE, cu o treime din populația 
României (37,4 %) afectată de sărăcie sau excluziune 
socială. În 2018, salariul minim pe țară a rămas la 407,9 
euro pe lună, România având cel de-al treilea cel mai 
scăzut salariu din UE. Asta explică, probabil, de ce rata 
medie anuală de creștere a diasporei românești este una 
dintre cele mai rapide din lume25, peste 3,4 milioane de 
români trăiând sau lucrând în străinătate26. La aceasta 
contribuie și legislația incoerentă privind recrutarea și 
plasarea forței de muncă, care nu aderă la recomandările 
Organizației Internaționale a Muncii.

Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului 
și Adopție (ANPDCA) a dezvăluit că ambii părinți ai peste 
18.000 de copii români lucrează în străinătate în 2017 și că 
aproape alți 100,000 de copii au cel puțin un părinte care 
lucrează în străinătate27. Absența unuia sau ambilor părinți, 
în unele cazuri, prezintă un factor de risc ridicat în privința 
traficului de copii. Ca o consecință directă a protecției 
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parentale, un studiu a constatat că 42%28 dintre tinerii 
români în vârstă de 15 ani sunt analfabeți funcționat și că 
România are o rată de abandon școlar de 19%. Această 
situație specifică îi face pe copiii lăsați în urmă de părinții 
lor, cât și copiii din orfelinate, foarte vulnerabili în fața 
traficului de persoane. Lipsa afecțiunii părintești din timpul 
copilăriei lor este una dintre principalele cauze pe care se 
bazează riscul traficului folosind metoda cuceritorului29. 

Un alt factor important pe care se bazează TFU este 
abuzul sexual în copilărie al victimelor. Există o preocupare 
legată de faptul că abuzul sexual nu este în mare măsură 
descoperit în România, inclusiv în multe cazuri petrecute în 
orfelinate, și că forțele de ordine și însăși legislația nu sunt 
eficiente30. În 2016, judecătorii europeni pentru drepturile 
omului au constatat că legislația și practica românească 
nu au oferit copiilor protecție eficientă împotriva violurilor 
și abuzurilor sexuale31. De asemenea, există o lipsă de 
încredere în eficiența sistemului de justiție. De exemplu, 
în cazul Țăndărei32, la aproape un deceniu după ce s-a 
petrecut fapta, procesul este încă în așteptare și cei 
arestați au fost eliberați.

1.3 Situația specifică a TFU în  
Republica Moldova

Potrivit statisticilor oficiale, numărul victimelor traficului de 
persoane identificate în Republica Moldova a fost de 154 
în 2011, 290 în 2012, 262 în 2013, 264 în 2014 și 310 în 
2015, majoritatea fiind femei (68%). Copiii reprezentau 
13% dintre victimele identificate. Trebuie subliniat faptul că, 
din 2011 până în 2015, au fost identificate 17 victime de 
naționalitate străină, dintre care 15 victime minore în 2015. 
Republica Moldova, asemeni României, urmărește modelul 
regional general potrivit căruia cele mai comune forme de 
exploatare sunt exploatarea sexuală și exploatarea prin 
muncă. Astfel, în Republica Moldova, 45% dintre victimele 
identificate în 2015 au fost traficate în scopul exploatării 
sexuale și 44% dintre ele pentru exploatare prin muncă, 
comparativ cu 29% în 201133.

Raportul SUA din 2018 privind Traficul de Persoane34  
arată că guvernul moldovean a înregistrat în 2017 eforturi 
crescânde, comparativ cu perioada anterioară de raportare, 
și o mai mare eficiență a autorităților naționale, țara fiind 

actualizată la Nivelul 2 – listă a anului anterior. Numărul 
victimelor identificate în 2017 a fost cu aproximativ 
10% mai mare, iar numărul de investigații a crescut cu 
aproximativ 20%.

Metodele și modelele de lucru ale traficanților din 
Republica Moldova sunt în schimbare în ceea ce privește 
toate formele de trafic de persoane, adaptându-se și ținând 
cont de tiparele schimbătoare ale cererii și ofertei țărilor în 
care se face exploatarea. Deseori, formele de exploatare 
se împletesc și fuzionează, devenind deosebit de greu de 
identificat victimele și chiar îngreunează detectarea formei 
precise de exploatare a victimelor. O înțelegere corectă 
și rapidă a unor astfel de tendințe este necesară alături 
de asigurarea unui răspuns eficient la acest fenomen. 
Majoritatea metodelor de racolare prezentate în secțiunea 
referitoare la România, majoritatea aspectelor legate de 
noile tendințe, precum cuceritorul și furtul identității, sunt 
identificate și în Moldova.

Factorii economici, sociali și infracționali specifici regiunii 
îi determină pe bărbații, femeile și copii moldoveni să fie 
supuși traficului sexual și exploatării prin muncă, inclusiv 
cerșteoriei forțate în Moldova, Rusia, Ucraina, precum și 
în alte țări din Europa, Orientul Mijlociu, Africa și în estul 
Asiei. Raportul TIP al SUA. subliniază că femeile și copiii 
(fetele cu vârsta cuprinsă între 13-15 ani) sunt supuse 
traficului sexual în Moldova în bordeluri, saune și saloane 
de masaj. Turismul sexual cu copii rămâne un motiv de 
îngrijorare, clienții provenind din UE, Turcia, Australia, 
Israel, Tailanda și Statele Unite ale Americii35. Deși 
Republica Moldova a înregistrat progrese semnificative în 
reducerea sărăciei și în promovarea dezvoltării incluzive, 
ea este totuși cea mai săracă țară europeană cu un salariu 
minim de 157$36.
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Potrivit studiului UNICEF „Violență împotriva copiilor 
în Republica Moldova”, „32% dintre elevii intervievați 
consideră că cel puțin unii copii din Moldova suferă de 
acest tip de abuz. 9% dintre copiii intervievați declară că 
situația lor este cel puțin parțial similară”37.
În ceea ce privește corupția și lipsa de încredere, Indicele 
de Percepție a Corupției din 2017 al Transparency 
International plasează Republica Moldova pe locul 122 
din 180 de țări. Riscurile corupției în sistemul judiciar 
și în forțele de ordine din Moldova sunt foarte ridicate. 
Sistemul judiciar din Moldova este suspus interferențelor și 
subminărilor politice38. În consecință, nivelul independenței 
juridice în Moldova este foarte scăzut39. Moldovenii 
menționează că sistemul judiciar face parte dintre cele 
mai corupte patru instituții din țară40. Procesele curților 
sunt lipsite de transparență și prezintă un grad scăzut 
de încredere41. Se așteaptă de obicei ca hotărârile 
judecătorești să fie în favoarea funcționarilor publici în 
procesele în care sunt implicate autorități/funcționari 
publici42. 

În Republica Moldova, precum și în România, societatea 
civilă este activ implicată în combaterea fenomenului 
traficului de persoane. Mai mult, Biserica este foarte 
mult implicată în Republica Moldova în acordarea de 
asistență victimelor TFU sau potențialelor victime ale 
TFU. De exemplu, de la Misiunea Socială „Diaconia” din 
2001, o structură a Mitropoliei Basarabiei și un membru al 
Federației Filantropia (Patriarhia Română) a desfășurat o 
activitate socială eficientă prin elaborarea unui număr mare 
de campanii, având impact asupra unui număr mare de 
oameni43.

În 2007 au demarat o campanie intitulată „Spre 
Independență”, oferind oamenilor vulnerabili un apartament 
social cu scopul integrării sociale. Anual, aproximativ 6 fete 
care au părăsit instituțiile rezidențiale, care sunt orfane 
sau care provin din familii dezorganizate sunt găzduite în 

Apartamentul Social – o instituție socială din Chișinău. 
Nivelul autonomiei personale și sociale a fetelor este 
obținut prin intermediul serviciilor gratuite de asistență 
socială, psihologică, spirituală și vocațională. Până în 
prezent, 61 de femei tinere au fost reintegrate cu succes 
în comunitate. Pe întreg parcursul proiectului, ele au fost 
ajutate să își găsească un loc de muncă care să le permită 
să trăiască independent44.

Misiunea Socială „Diaconia”a demarat, de asemenea, o 
campanie intitulată „În Brațele Mamei” pentru a sprijini 
cuplurile mamă-copil aflate într-o situație critică prin 
organizarea de activități de strângere de fonduri și 
campanii de conștientizare. Campania urmărește să 
consilideze relația dintre mamă și copil și să ajute mama să 
își dezvolte abilitățile de îngrijire a copilului. Este relevant 
și util pentru potențialele victime ale TFU deoarece studiile 
au arătat că două dintre motivele principale pe care se 
bazează traficul de persoane sunt absența unuia sau 
ambilor părinți, în unele cazuri, și lipsa de afecțiune45. O 
altă campanie utilă este „Programul Banca de Haine”, prin 
care a fost creat un mecanism local de solidaritate socială 
prin colectarea de bunuri și redistribuirea lor către către 
persoanele nevoiașe. Din iulie până în decembrie 2017, 
55 de tone de mărfuri au fost colectate. Donațiile au fost 
distribuite în 35 de localități din țară, 17 dulapuri sociale 
au fost furnizate și s-a răspuns solicitărilor de asistență 
primite din partea a 26 de ONG-uri46. Din bugetul total de 
402.070 €, Misiunea Socială „Diaconia” a alocat în 2017, 
pentru eradicarea sărăciei extreme, 76.428 € și 106.213 
€ pentru centre de excelență (incluzând apartamentul 
social)47. 
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România, care are cel mai mare număr de victime și 
traficanți din țările UE, ar trebui să își îmbunătățească 
politicile naționale și să eficientizeze cooperarea 
interguvernamentală pentru a permite autorităților 
naționale, competente în eradicarea infracționalității TFU și 
în protejarea victimelor, să fie mai eficiente. 

Deși, în consecință la ratificarea Protocolului de la Palermo 
din decembrie 200248, România s-a angajat să stabilească 
un cadru legal pentru combaterea fenomenului TFU și au 
avut loc unele îmbunătățiri legislative din 2012, în urma 
primului raport de evaluare alGRETA49, în 2017 Raportul 
TIP al SUA.50subliniază că „România nu îndeplinește pe 
deplin standardele minime pentru eliminarea traficului 
de persoane, însă depune eforturi semnificative în acest 
sens”.

2.1 Politici de prevenire în România
Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane 
(ANITP) este raportorul național român care, alături de 
monitorizarea procesului și a calității asistenței primite 
de victime din partea autorităților locale/ONG-urilor, 
desfășoară, de asemenea, activități de prevenire. Are un 
personal de 95 de ofițeri de poliție, plasați în 15 birouri 
regionale. ANITP „a implementat trei campanii naționale 
de prevenire la scară largă, o campanie separată de 
conștientizare adresată comunității de români din Regatul 
Unit și alte câteva campanii și proiecte educaționale de 
prevenire”51. Elaborează, coordonează, evaluează și 
supervizează politicile naționale în domeniul prevenirii, 
combaterii traficului de persoane și în măsurile luate pentru 
protecția și asistența victimelor. Există, de asemenea, 
o linie de asistență telefonică, ca parte a măsurilor 
de prevenire care au fost întreprinse pentru a aborda 
problema TFU.

Cu toate acestea, România nu dispune de politici naționale 
coerente și eficiente de prevenire și combatere a traficului 

de persoane sau de protejare a victimelor. În prezent, nu 
există o strategie națională în vigoare împotriva traficului 
de ființe umane, după expirarea strategiei 2012-2016, iar 
cea nouă și planul său de acțiune sunt în curs de elaborare 
în cadrul ANTIP. Această inconsecvență instituțională în 
lupta împotriva traficului de persoane și lipsa continuității 
conferă României statutul de cea mai slabă legătură dintre 
statele membre UE.

Chiar și așa, la nivel local există grupuri de lucru 
interguvernamentale foarte eficiente împotriva traficului de 
ființe umane. În județe precum Timiș și Cluj, reprezentanții 
locali ai principalelor ministere – afaceri interne, justiție, 
sănătate, muncă, protecție socială etc. – se întâlnesc 
regulat cu ONG-urile pentrua pune bazele cooperării și a 
răspunde mai bine la specificul nevoilor locale de prevenire 
și combatere a traficului de persoane52. Acest tip de 
cooperare locală este considerat o practică foarte bună, 
dorită a fi extinsă în alte județe din România, precum Iași, 
Neamț și Bacău.

Recenta cooperare locală din Neamț, sub egida 
reprezentanței autorităților locale, și-a demonstrat imediat 
eficiența. ONG-urile care activează în domeniu TFU au 
primit fonduri locale limitate pentru formare și campanii de 
conștientizare locale bazate pe nevoile identificate. Ca o 
bună practică bine cunoscută, ONG-urile locale au instruit 
avocați în domeniul drepturilor victimelor infracțiunilor, 
subliniind diferențele dintre prostituate și victime ale TFU, 
cât și între TFU și infracțiunea de proxenetism53.
Deoarece s-a dovedit că lipsa educației și a conștientizării 
cu privire la TFU sunt unii dintre principalii factori din cauza 
cărora victimele THU sunt plasate în adăposturi publice 
sau private, ONG-urile consideră că sistemul educațional 
și sistemul protecției copilului ar trebui reconstruite, că 
ar trebui implementată o programă specială pentru aceia 
care au dificultăți de învățare sau nevoi diferite pentru a 
reduce rata mare de abandon școlar și, de asemenea, 
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școli profesionale ar trebui dezvoltate în România pentru a 
corela piața muncii cu sistemul educațional. În acest sens, 
un ONG dorește să construiască un adăpost de școlarizare 
la domiciliu pentru copiii cu probleme mentale și 
comportamentale54. Cu toate acestea, potrivit experiențelor 
unor ONG-uri, motivul principal pentru care victimele sunt 
traficate nu este, în primul rând, lipsa educației, ci lipsa 
iubirii/protecției părintești, de aceea majoritatea victimelor 
devin dependente de traficant în timp ce sunt racolate prin 
metoda cuceritorului. Acest element este susținut de faptul 
că ONG-urile au raportat că au o rată mai mare de succes 
în integrarea victimelor care au primit orice tip de afecțiune 
dn partea familiilor lor55. 

Centrele regionale ANITP dezvoltă și implementează 
activități de prevenire locală pentru a sensibiliza grupurile 
vulnerabile cu privire la riscul traficului de ființe umane. În 
2017 și 2016, ANITP a implementat următoarele activități 
de prevenire56: 

• Campania de combatere a traficului de minori din 
2017, „În lumea copilăriei nu e loc pentru traficul 
de persoane”,implementată în parteneriat cu două 
ONG-uri mici57și Inspectoratul Școlar al Municipiului 
București;

• Campania în online, din 2016, pentru prevenirea 
traficului de ființe umane în scopul exploatării sexuale 
„Alegi să prețuiești sau să strivești? NU PLĂTI 
PENTRU SEX!”;

• Campania de Prevenire a Traficului de Ființe Umane 
din 2016 „Cu un apel îți vei salva viața! Fii salvatorul 
tău!”, implementată cu sprijinul Ambasadei României 
în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord;

• Campania de Prevenire a Traficului de Ființe Umane 
din 2016, „Nu ignora fata invizibilă! Povestea ei poate 
deveni și povestea ta!”, implementată cu sprijinul 
Ministerului Educației din România;

• Campania de Prevenire a Traficului de Ființe 
Umane din 2016, „Mânuțe fericite, NU mânuțe 
chinuite”,implementată în parteneriat cu Asociația 
„Telefonul Copilului”.

Multe ONG-uri, majoritatea făcând parte din Grup de Lucru 
Independent Împotriva Traficului de Persoane și Migranți 
(THB-WG)58, au implementat campanii de conștientizare 

înșcolile și comunitățile cu risc ridicat de traficare. În 2017, 
ECLER și RomaJust au încercat fără succes să elaboreze 
o campanie de conștientizare a TFU care viza comunitățile 
de romi, fiind lipsite de sprijinul autorităților locale și 
confruntându-se cu respingere din partea comunităților în 
privința oricărui subiect care viza exploatarea. Nu s-ar fi 
putut identifica campanii speciale care vizau principalele 
vulnerabilități și aspecte culturale ale comunităților de romi 
din România.

Reprezentanții ONG-urilor pentru romi și Agenția Națională 
pentru romi au relatat că TFU și exploatarea în privința 
cerșitului și infracțiunilor minore sunt subiecte tabu în 
comunitățile de romi din România. Cu toate acestea, un 
ONG pentru romi are inițiativa de a implementa campanii 
de conștientizare în cadrul comunităților de romi prin 
utilizarea unui mod indirect de transmitere a mesajului. Au 
scris cântece cu mesaje specifice incluse și au colaborat 
cu cântăreți români care sunt apreciați de membrii acestei 
comunități. Au organizat concerte gratuite în cadrul 
comunităților de romi și le-au oferit acces gratuit la aceste 
cântece. Atunci când ONG-ul a evaluat impactul campaniei, 
s-a ajuns la concluzia că un nivel ridicat de informație 
a fost asimilat prin cântece, unii membrii învățând bine 
cântecele59. 

Pentru a preveni TFU din cadrul comunităților de romi, 
autoritățile locale și ONG-urile pentru romi cooperează în 
privința problemelor legate de sărăcie, acces la educație 
pentru copii și acces la piața muncii pentru adulți. Cu toate 
astea, aceste aspecte sunt considerate provocări uriașe 
deoarece venitul din România este mult mai mic decâtcel 
obținut de familie prin cerșit sau alte activități ilegale 
similare60.

Deseori, romii nu se consideră victime ale exploatării. 
Unele victime au raportat că în Marea Britanie nu au 
primit 8 lire sterline/oră pentru munca depusă, așa cum 
ar fi trebuit plătite potrivit legili, ci doar 4 lire sterline/oră. 
Chiar și așa, au avut ce mânca zilnic și niște bani atunci 
când s-au întors acasă, ceea ce nu ar fi fost posibil dacă 
ar fi rămas în România61. O altă fată foarte frumoasă, 
care a fost traficată de când era minoră (cam de acum 4 
ani), a menționat că în Marea Britanie câștigă în jur de 
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6000 de lire sterline/lună. Când a fost întrebată cu câți 
bani rămâne, a spus că doar cu banii de care are nevoie 
pentru a-și acoperi cheltuielile din Marea Britanie, în timp 
ce restul de bani sunt trimiși la „vărul” care a aranjat ca ea 
să fie protejată în Marea Britanie62. Cu toate acestea, ei îi 
place stilul de viață pe care îl are în Marea Britanie și nu e 
interesată să se întoarcă în România. Ea nu s-a considerat 
niciodată exploatată.

Un alt grup de victime de etnie romă exploatate în 
Germania au spus că au acceptat oferta de relocare acolo 
și de a depune cerere pentru a obține ajutor social pentru 
toți membrii familiei deoarece nu aveau un adăpost potrivit 
în România. Au recunoscut, de asemenea, că ajutorul 
social primit din partea autorităților germane a fost oferit 
persoanei care i-a adus în Germania și care le-a plătit 
chiria. Ei erau convinși că traficantul i-a ajutat să scape 
de sărăcie și că merită toți acei bani pentru că i-a ajutat 
să trăiască în Germania și le-a oferit un adăpost. Pentru a 
supraviețui în Germania, toate aceste familii cerșeau63.

Patriarhia Ortodoxă Română, în colaborare cu Grup de 
Lucru Independent Împotriva Traficului de Persoane și 
Migranți, a început recent să analizeze problema traficului 
de persoane, considerându-l drept tratament degradant 
al ființei umane și un păcat serios64. Cu toate acestea, 
implicarea sa este încă foarte scăzută, considerând că 
este nevoie de o instruire pentru a putea înțelege mai bine 
acest fenomen și pentru a elimina confuzia dintre traficul 
de persoane și prostituție. Biserica Ortodoxă Română 
nu recunoaște în mod direct necesitatea de a sprijini 
victimele TFU prin adăposturile sale, dar condamnă atât 
exploatarea, cât și prostituția.

În România există puține adăposturi care sunt legate și 
finanțate de diverse ramuri ale bisericii, în afara Bisericii 
Ortodoxe, și sunt foarte eficiente în lucrul cu victimele 
traficului de persoane. Am identificat doar două dintre ele, 
care sunt specializate în victimele TFU, dar majoritatea 
celorlalte oferă servicii și adăpost unui grup mai mare 
de persoane vulnerabile, precum victime ale violenței 
domestice, mame singure care au nevoie de protecție 
pentru a naște, copii vulnerabili sau refugiați și solicitanți 
de azil. Asistența din partea bisericii constă în mare 

parte din bunuri, îmbrăcăminte/încălțăminte și mâncare 
pentru victime. Ele primesc și sprijin financiar din partea 
filialelor bisericilor din străinătate, în timp ce ONG-urile 
sunt sprijinite pentru a organiza campanii de strângeri de 
fonduri.

Rolul unor biserici în asistența victimelor TFU este 
semnificativ, deoarece oferă spațiu pentru colectarea 
alimentelor și îmbrăcămintei pentru victime. Ele consideră 
că traficul de persoane este un păcat major, care dăunează 
societății în sine. Aceste biserici încearcă, de asemenea, 
să ajute la reintegrarea victimelor în societate, în care 
preoții sunt, de regulă, mediatori între victime și societate. 
Bisericile sprijină victimele pentru a-și recăpăta încredere 
în oameni și, de asemenea, pentru a-și reconstrui 
încrederea în sine, ajutându-le pe ele însele, pe familiile 
lor, pe societate să înțeleagă mai bine nevoile speciale pe 
care le poate avea o victimă65.

Au fost identificate 6 ONG-uri principale care sunt afilitate 
Bisericii și care oferă sprijin victimelor. Unul dintre ele66a 
implementat proiecte specifice în privința traficului de ființe 
umane. Organizează seminare și mese rotunde, dar oferă, 
de asemenea, consiliere individuală și de grup persoanelor 
vulnerabile și/sau celor traficate. Din mai 2015, a deschis 
un adăpost pentru victimele traficului de persoane. 
Majoritatea victimelor care sunt cazate și primesc asistență 
sunt trimise de Agenția Națională Împotriva Traficului 
de Persoane din România. Principalele servicii oferite 
victimelor cazate sunt: consiliere socială și psihologică, 
grupuri de sprijin, activități pentru dezvoltarea principalelor 
lor abilități pentru o viață independentă, servicii de muncă, 
servicii educaționale etc.67

În plus, un grup de ONG-uri a elaborat un pachet special 
de materiale de conștientizare dedicat bisericilor. Aceste 
materiale pot fi descărcate gratuit de pe site-ul ONG-ului. 
Cu toate acestea, ONG-ul a raportat un interes scăzut din 
partea bisericilor române în promovarea materialelor lor 
TFU68.

Ca urmare a campaniilor de conștientizare desfășurate, 
s-a produs o schimbare în opinia publică în privința TFU69. 
Totuși, s-ar putea dovedi folositoare axarea pe „punctele 
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fierbinți”, precum Sudul și Sud-Estul Românie, și pe 
acordarea unei mai mari atenții zonelor în care există un 
mare risc de trafic de persoane și o mai bună coordonare a 
politicilor de prevenire prin încurajarea serviciiilor locale de 
a oferi oportunități profesionale și de a-i proteja pe aceia 
care sunt vulnerabili. Trebuie remarcat faptul că unele 
ONG-uri sunt foarte implicate în procesul de prevenire70.

În București, ONG-urile locale au fost convocate la o 
întâlnire de lucru pentru a dezvolta împreună cea mai bună 
și mai eficientă campanie de conștientizare în privința 
TFU. Fiecare ONG a contribuit cu propria sa experiență 
folositoare. Au fost discutate și proiectate aspecte precum: 
ce este azi TFU? Cine poate fi victimă? Care sunt cele mai 
vulnerabile grupuri, riscând să fie traficate? Cum poate 
fi conceput mesajul de conștientizare? Cum se poate 
ajunge mai bine la oamenii care riscă să fie traficați? 
Rezultatele acestui grup de lucru au fost asumate de toate 
ONG-urile participante care vor contribui în mod voluntar 
la implementarea campaniei. Campania, odată elaborată și 
susținută de multe ONG-uri, este mai ușor de finanțat. În 
acest caz, poate că Ambasada Marii Britanii va contribui la 
printarea posterelor principale de conștientizare și a altor 
materiale folosite pentru promovarea campaniei, create de 
ONG-uri71.

Chiar dacă România ar trebui să îmbunătățească multe 
aspecte legate de politice sale naționale privind prevenirea 
traficului de persoane, noi putem identifica câteva bune 
practici: 

1. Campanii de conștientizare implementate 
de Secretariatul Permanent al Moldovei, 
cu sprijinul și cooperarea ONG-urilor 
naționale, autorităților locale și centrale.

În România a fost dovedit că grupurile de lucru 
interguvernamentale active local ale reprezentanților 
principalelor ministere (afaceri interne, justiție, sănătate, 
muncă, protecție socială etc.) sunt extrem de eficiente 
în anumite județe, deoarece acestea pot lua decizii 
rapide și pot oferi sprijin necondiționat pentru protecția 
victimelor din cadrul întregului sistem local. Aceste grupuri 
de lucru interguvernamentale sau ANITP și filialele sale 
locale organizează capanii de conștientizare împreună 

cu ONG-uri locale sau naționale. De exemplu, în 2015 
ANITP, împreună cu 4 ONG-uri72, au implementat proiectul 
„Modele de Bune Practici privind Asistența acordată 
Victimelor Traficului de Persoane”. În cadrul acestei 
campanii, consorțiul a vizat grupurile vulnerabile supuse 
unui mare risc de a fi traficate prin intermediul unei piese 
de teatru foarte bine elaborată – „Alex, fostul Gogo!”73 
Această campanie de conștientizare s-a dovedit a fi foarte 
eficientă. Același model de conștientizare indirectă este 
folosit de ONG-urile pentru romi atunci când abordează 
subiecte tabu pentru această comunitate, cu scopul de a o 
informa și educa.

2. Implicarea ONG-urilor în elaborarea de campanii 
care vizează anumite comunități supuse riscului 
traficului de persoane, inclusiv cea romă.

În București au fost organizate mai multe întâlniri cu ONG-
uri pentru a elabora împreună cele mai bune campanii 
de conștientizare. Recent, sub auspiciile Amabsadei 
Marii Britanii, a fost organizat un workshop de o zi pentru 
ONG-uri ca să conceapă împreună o astfel de campanie, 
care să poate fi eventual finanțată de guvernul britanic. 
Pe 18 octombrie, Ambasa Marii Britanii a organizat un 
alt workshop privind mecanismul de sesizare național și 
transnațional, cu sprijinul Fundației Britanice împotriva 
Traficului de Persoane.

THB-WG, reunind reprezentanți ai ONG-urilor și ai 
mediului academic, este o altă bună practică în România. 
Ei militează pentru politici și amendamente mai bune 
în legislația națională, monitorizează cele mai sensibile 
cazuri și aduc în discuție publică noi forme de exploatare. 
THB-WG pledează pentru politici mai bune împotriva 
traficului de persoane, în privința îndepărtării organelor74, 
cât și pentru protejarea străinilor exploatați în România, 
în special asiatici (o formă foarte nouă fiind vietnamezi 
exploatați în ferme de canabis).

3. Cooperarea Patriarhiei Ortodoxe din Moldova 
cu ONG-uri pentru a contribui la prevenirea TFU 
în Moldova și în comunitățile din diaspora.

ONG-urile din România cooperează bine cu diferite 
filiale ale bisericilor și recent au început să coopereze cu 
Biserica Ortodoxă Română într-un mod mult mai eficient. 
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Un ONG a elaborat un pachet special de materiale de 
conștientizare dedicat bisericilor. Aceste materiale pot 
fi descărcate gratuit de pe site-ul ONG-ului75. Aceste 
materiale pot fi solicitate și promovate și de ONG-urile din 
Moldova, de asemenea.

2.2 Privire de ansamblu asupra asistenței  
de stat pentru victimele adulte 
ale traficului de persoane

2.2.1 Situația din trecut și cea actuală
Legislația românească, referitoare la asistența de stat 
acordată de instituțiile publice victimelor TFU, a fost 
modificată în 2010 pentru a răspunde mai bine nevoilor de 
protecție și asistență ale victimelor. Articolul 32 din Legea 
678/2001, cu modificările și completările ulterioare de 
Legea nr. 230/2010 spune că:

1. „Victimele traficului de persoane pot fi cazate, la 
cerere, temporar, în centre de asistență și protecție 
a victimelor traficului de persoane, denumite în 
continuare centre, sau în locuințe protejate pentru 
victimele traficului de persoane, înființate prin prezenta 
lege, denumite în continuare locuințe protejate.

2. Centrele funcționează în subordinea consiliilor 
județene Arad, Botoșani, Galați, Giurgiu, Iași, Ilfov, 
Mehedinși, Satu Mare și Timiș.

3. Locuința protejată reprezintă așezământul social, 
fără personalitate juridică, dezvoltat pentru a asigura 
victimelor traficului de persoane găzduire de tip familial 
în sistem protejat și asistență, în vederea reintegrării 
sociale a acestora.

4. Locuințele protejate sunt organizate și funcționează în 
subordinea direcțiilor generale de asistență socială și 
protecția copilului.

5. Durata cazării în centre, respectiv în locuințele 
protejate este stabilită prin hotărâre a consiliului 
județean, pentru cel mult 90 de zile. 

6. Durata cazării în centre sau în locuințele protejate 
poate fi prelungită, prin hotărâre a consiliului județean, 
la solicitarea organelor judiciare, cu cel mult 6 luni sau, 
după caz, până la finalizarea procesului penal.

7. Centrele și locuințele protejate sunt amenajate și 
dotate astfel încat să ofere condiții civilizate de cazare 

și igienă personală, hrană, asistență psihologică și 
medicală.

8. În cadrul direcțiilor generale de asistență socială și 
protecția copilului se înființează servicii de asistență 
pentru victimele adulte ale traficului de persoane.

9. Finanțarea cheltuielilor curente și de capital pentru 
centrele prevăzute la alin. (2), precum și pentru 
locuințele protejate prevăzute la alin. (4) se realizează 
de la bugetele locale ale județelor pe a căror rază 
administrativ-teritorială funcționează.

10. Costurile referitoare la cazarea, asistența și protecția 
victimelor traficului de persoane, precum și la 
transportul acestora între unitățile administrativ-
teritoriale unde au fost identificate și cele în care 
se află centrul sau locuința protejată unde urmează 
să fie cazate/asistate se suporta de la bugetul local 
al județului pe a cărui rază administrativ-teritorială 
funcționează centrul sau locuința protejată.

11. In funcție de evoluția fenomenului traficului de 
persoane în România, Consiliul General al Municipiului 
București sau consiliile județene, altele decât cele 
prevăzute la alin. (2), pot înființa centre in condițiile 
alin. (7), (9) si (10).” 

Normele juridice menționate foarte clar anterior concep 
care instituție este responsabilă pentru acoperirea 
costurilor necesare pentru protecția și asistența victimelor 
TFU. Cu toate acestea, în practică, victimele se confruntă 
cu multe provocări și, adesea, ONG-urile sunt cele care 
oferă sprijinul imediat pentru victimele legate de cazuri/
rețele sensibile76. 

„Raportul mecanismului echivalent pentru raportortul 
național privind traficul de ființe umane în România”, 
publicat de ANITP, arată că numărul victielor asistate de 
instituțiile de stat a crescut după intrarea în vigoare a 
modificărilor legislative prezentate mai sus. Mai jos este 
prezentată situația anilor 2011-2013, după cum urmează77:

1. Pentru 2011 sunt: 
• 123 de victime care primesc adăpost, dintre care 

83 de fete, 5 băieți, 26 femei, 9 bărbați;
• 165 de victime care primesc îngrijiri medicale, 

dintre care 92 fete, 5 băieți, 55 femei, 13 bărbați;
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• 173 de victime care primesc consiliere psihologică, 
dintre care 106 fete, 4 băieți, 51 femei, 12 bărbați;

• 34 de victime care primesc asistență financiară, 
dintre care 20 de fete, 2 băieți, 7 femei, 5 bărbați;

• 83 de victime care primesc sprijin material 
(îmbrăcăminte, medicamente, mâncare, produse 
de igienă), dintre care 54 fete, 4 băieți, 18 femei, 7 
bărbați;

• 75 de victime reintegrate în sistemul educațional, 
dintre care 63 de fete, 1 băiat, 11 femei, 0 bărbați;

• 53 victime reintegrate profesional, dintre care 2 
fete, 0 băieți, 29 de femei, 22 de bărbați.

2. Pentru 2012 sunt 283 de victime care au primit 
asistență din partea instituțiilor publice:

• 111 victime care primesc adăpost, dintre care 67 de 
fete, 3 băieți, 32 de femei, 9 bărbați;

• 181 de victime care primesc îngrijiri medicale, 
dintre care 90 de fete, 3 băieți, 67 de femei, 21 de 
bărbați;

• 191 de victime care primesc consiliere psihologică, 
dintre care 115 fete, 8 băieți, 62 de femei, 6 
bărbați;

• 71 de victime care primesc asistență financiară, 
dintre care 29 de fete, 2 băieți, 20 de femei, 20 de 
bărbați;

• 140 de victime care primesc sprijin material 
(îmbrăcăminte, medicamente, mâncare, produse 
de igienă), dintre care 74 de fete, 3 băieți, 43 de 
femei, 20 de bărbați;

• 56 de victime reintegrate în sistemul educațional, 
dintre care 46 de fete, 3 băieți, 7 femei, 0 bărbați;

• 35 de victime reintegrate profesional, dintre care 1 
fată, 0 băieți, 15 femei, 19 bărbați78.

3. Pentru 2013, putem vedea din statisticile naționale că 
rolul ONG-urilor naționale a crescut în acordarea de 
asistență victimelor. Sunt 291 de victime care au primit 
asistență în 2013, dintre care 201 din partea instituțiilor 
publice, 63 de la ONG-uri și 27 din parteneriate public-
privat. Tipul de asistență oferit, după cum urmează: 

• 72 de victime care primesc adăpost, dintre care 62 
de fete, 1 băiat, 5 femei, 4 bărbați;

• 99 de victime care primesc îngrijiri medicale, dintre 

care 75 de fete, 1 băiat, 21 de femei, 2 bărbați;
• 153 de victime care primesc consiliere psihologică, 

dintre care 96 de fete, 6 băieți, 49 de femei, 2 
bărbați;

• 25 de victime care primesc asistență financiară, 
dintre care 19 fete, 1 băiat, 4 femei, 1 bărbat;

• 61 de victime care primesc sprijin material 
(îmbrăcăminte, medicamente, mâncare, produse 
de igienă), dintre care 53 de fete, 1 băiat, 5 femei, 
2 bărbați;

• 47 de victime reintegrate în sistemul educațional, 
dintre care 43 de fete, 1 băiat, 3 femei, 0 bărbați;

• 10 victime reintegrate profesional, dintre care 1 
fată, 0 băieți, 5 femei, 4 bărbați79.

ANITP este responsabilă pentru monitorizarea funcționării 
Mecanismului Național de Identificare și Referire. 
De asemenea, colectează, procesează și analizează 
datele prin gestionarea sistemului national integrat de 
monitorizare și evaluare a TFU (SIMEV)80. 

Deși ANITP și societatea civilă, prin intermediul ONG-
urilor, au desfășurat programe de prevenire semnificative 
axate în principal pe conștientizare, decât pe condițiile 
care au creat exploatarea, serviciile sociale de stat nu au 
depus eforturi relevante pentru desfășurarea activității de 
asistență socială. Cu toate acestea, în ceea ce privește 
implicarea serviciilor publice în combaterea TFU, trebuie 
remarcat faptul că România a implementat o legislație 
semnificativă pentru a încerca să asigure sprijinul 
victimelor81. În ciuda cadrului legislativ, ONG-urile care se 
autofinanțează au declarat că nu primesc sprijin din partea 
serviciilor de stat din cauza unui amestec de lipsă de 
specializare, lipsă de resurse și lipsă de interes82. 

Protecția și asistența sunt esențiale pentru combaterea 
TFU deoarece multe victime sunt vizate sau vulnerabile 
din cauza circumstanțelor lor, spre exemplu cele nevoiașe 
sau cu dificultăți de învățare severe. Pentru o astfel 
de persoană cu atât de multe nevoi, lipsa serviciilor 
specializate o face deosebit de vulnerabilă și pradă ușoară 
traficării repetate. Să iei în calcul un serviciu oferit de 
unul dintre cele mai active ONG-uri implicate în asistență 
socială înseamnă că interesul autorităților locale de a 
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eradica fenomenul TFU este redus. S-a mai spus și că 
o provocare majoră actuală este schimbarea percepției, 
în anumite comunități, potrivit căreia prostituția nu mai 
este stigmată, deoarece oferă indivizilor o oportunitate 
de câștiga bani, astfel încât potențialele victime trebuie 
să aibă posibilitatea de a spune „nu”, dar au nevoie și de 
motie și s-ar putea să nu poată fi comparate83. 

Chiar dacă în Raportul TIP din 2014 s-au făcut niște 
recomandări specifice autorităților române privind protecția 
victimelor TFU, mai sunt necesare îmbunătățiri. Autoritățile 
de stat ar trebui să se asigure că victimele pot avea ușor 
acces la asistență medicală și că li se acordă un număr 
potrivit de sesiuni de consiliere psihologică.

Principala provocare identificată în România, în ceea 
ce privește asistența acordată de stat, este că numărul 
victimelor depășește numărul de servicii pe care le are 
la dispoziție. Există un număr redus de psihologi, de 
programe de asistență medicală sau de alte servicii 
esențiale oferite victimelor din adăposturi publice care 
sunt destinate să ofere îngrijire și asistență acestora. 
Toate aceste adăposturi nu sunt destinate în mod special 
victimelor traficului de persoane, ci și victimelor altor tipuri 
de infracțiuni84. 

Guvernul român a planificat crearea unui refugiu 
guvernamental în fiecare județ și, inițial, a înființat nouă 
adăposturi, din 2004, pentru victimele traficului de ființe 
umane. Cinci adăposturi nu funcționează, fiind închise 
din cauza lipsei de finanțare și a personalului calificat85. 
Statului pare că i s-a părut mai ușor și mai ieftin să 
depindă de asistența ONG-urilor, care nu sunt finanțate de 
autoritățile guvernamentale.

În ceea ce privește asistența de stat pentru victimele 
adulte ale TFU, Raportul din 2016 al GRETAa menționat, 
de asemenea, că „asigurarea finanțării adăposturilor este 
una dintre cele mai presante provocări și, în acest sens, 
legislația rămâne neclară. Legea privind combaterea 
traficului de persoane prevede că județele pot înființa 
centre de asistență, dar nu conține dispoziții pentru 
situațiile în care astfel de centre nu sunt înființate, sunt 
închise sau destinația lor a fost schimbată. Din adăposturi 

continuă să lipsească personalul calificat, precum asistenți 
sociali sau profesioniști specializați”86. 
În prezent, există 9 centre statutare pentru asistarea 
victimelor traficului de ființe umane, care au fost înființate 
în baza legii nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea 
traficului de ființe umane, care acoperă principalele regiuni 
din România: 

1. Arad: Centrul de asistență a victimelor din Arad, 
subordonat DGASPC Arad, nu este funcțional. 
Servicii de asistență pot fi asigurate victimelor adulte, 
rezidenților județului Arad prin intermediul altor 
structuri subordonate DGASPC,dar nu într-un centru 
dedicat victimelor traficului de persoane.87

2. Botoșani: Centrul de asistență pentru victimele 
traficului de persoane din Botoșani, subordonat 
DGASPC, este funcțional așa cum a fost gândit, 
dar nu este un centru specific victimelor traficului 
de persoane. Sunt disponibile, pentru victimele 
traficului de persoane, două camere într-un centru 
de îngrijire și asistență pentru persoane vârstnice, 
aflat la aproximativ 30 de km de orașul Botoșani. A 
fost înființat în 2006. Există șase locuri pentru victime 
adulte ale traficului de persoane, trei pentru bărbați și 
trei pentru femei. Cu toate acestea, de la înființarea 
sa, a primit o singură victimă pentru asistență în 2006. 
Perioada de asistență, în regim rezidențial, este de 
maximum 90 de zile, cu posibilitate de prelungire până 
la finalizarea urmăririi penale. Centrul poate oferi 
asistență victimelor care locuiesc într-un alt județ, cu 
aprobarea prealabilă a directorului DGASPC. Potrivit 
directorului centrului, victimele traficului de persoane 
pot accesa servicii de asistență socială precum 
adăpost și hrană, asistență medicală de bază, însă 
nu și asistență psihologică specifică88. Serviciile de 
asistență socială specifică pentru victimele traficului de 
persoane ar trebui furnizate de specialiști din DGASPC 
din orașul Botoșani.89

3. Galați: Centrul de asistență pentru victimele traficului 
de persoane din Galați, subordonat DGASPC, nu este 
funcțional. Asistarea victimelor adulte, într-un cadru 
rezidențial, a fost posibilă între 2009-mai 2015 într-un 
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apartament aflat într-o locație protejată, care putea 
găzdui trei persoane90. Cu toate acestea, serviciile de 
asistență rezidențială legală pentru adulți nu există 
deoarece activitatea ansamblului de apartamente a 
fost suspendată din cauza cheltuielilor de funcționare 
Au fost 6 angajați pentru 3 beneficiari și, potrivit 
standardelor de cost, ar putea fi doar un angajat 
pentru 3 beneficiari. Nu este clar de ce a fost luată o 
soluție atât de drastică precum suspendarea activității, 
lăsând victimele adulte complet lipsite de asistență.

4. Giurgiu: La momentul colectării datelor, acest centru, 
subordonat DGASPC, nu era funcțional.

5. Iași: Centrul de asistență pentru victimele traficului 
de persoane din Iași, subordonat DGASPC, este 
funcțional, însă nu în forma inițială. Destinația 
imobilului a fost schimbată din cauza „numărului 
redus de victime”, prin urmare nu mai este un serviciu 
dedicat. Momentan, în centru există o singură cameră 
unde femeile, victime ale abuzului domestic și nu 
victime ale TFU, pot fi găzduite.

6. Ilfov: Acest centru, subordonat DGASPC, nu este 
funcțional. Spre deosebire de situația din Galați, unde 
activitatea centrului a fost suspendată din cauza 
costurilor pentru prea mulți angajați, motivul invocat 
pentru care centrul Ilfov nu funcționează este lipsa de 
personal.

7. Mehedinți: Deși scopul inițial al înființări unui centru 
de asistență pentru victime în Mehedinți a fost de 
a oferi asistență victimelor minore ale traficului de 
persoane (centrul nu este funcțional), există un 
apartament protejat pentru victimele adulte ale TFU în 
Drobeta Turnu Severin, unde poate fi oferită asistență 
numai victimelor care locuiesc în județul Mehedinți.

8. Satu Mare: Centrul de asistență pentru victimele 
traficului de persoane din Satu Mare, subordonat 
DGASPC, este funcțional în prezent, dar nu e dedicat 
exclusiv victimelor traficului de persoane. Centrul oferă 
asistență victimelor adulte ale TFU, dar și copiilor 
exploatați, abuzați și neglijați.

9. Timiș: Deși inițial exista un centru legal de asistență 
a victimelor traficului de persoane, din 2006 a fost 
preluat de Generație Tânără, un ONG din România. 
Ca urmare, centrul este funcțional în prezent și 
oferă asistență de calitate foarte bună. Acest centru 
poate oferi o gamă completă de servicii de asistență, 
atât pentru adulți, cât și pentru minori: asistență 
rezidențială, asistență materială (îmbrăcăminte și 
încălțăminte, produse de igienă, rechizite etc.), 
asistență în obținerea sau recuperarea documentelor 
de identitate, asistență psihologică, medicală și 
juridică, consiliere și orientare în carieră, monitorizarea 
cazurilor. Serviciile oferite nu sunt condiționate sau 
restricționate de factori precum județul de reședință 
al victimei, fapt pentru care sunt victime trimise la 
acest centru de instituții (publice sau private) care își 
desfășoară activitatea în județe învecinate (au fost 
cazuri de trimitere a victimelor și din alte județe, de 
asemenea, precum victime care locuiesc în județele 
din Moldova). În plus, asistența se acordă, de regulă, 
pe o perioadă mai lungă de timp, minimum 6 luni sau 
până la emancipare.91

În ansamblu, există 9 centre de asistență publică 
pentru victmele traficului de persoane, dintre care 5 nu 
funcționează, 2 funcționează dar nu așa cum au fost inițial 
proiectate, unul este funcținal așa cum a fost proiectat, dar 
numai pentu că a fost preluat de un ONG, prin urmare nu 
mai este un centru public. 

Îngrijirea rezidențială publică pentru victimele TFU, în 
mod special victimele adulte, este realizată în cadrul unor 
structuri care nu au fost proiectate în acest scop și care au 
mai puține șanse să ofere asistența adecvată (medicală, 
psihologică, materială și juridică) care ar putea ajuta la 
reintegrarea socială a victimei92. Mai mult decât atât, 
problema asistării victimelor masculine adulte în regim 
rezidențial apare, chiar și în centrele funcționale, fie din 
cauză că aceste structuri au fost combinate cu altele, care 
ajută femeile în dificultate, fie din cauza transformării lor în 
structuri care acordă asistență victimelor copii. „Dacă avem 
o victimă de gen masculin? Aici e adevărata problemă. 
În mod normal, există acest centru, după legea 678, în 
Mehedinți, care ar fi trebuit să preia aceste victime adulte. 
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Cu toate astea, în Mehedinți, au făcut pas cu pas câte-o 
diferență, deși legea nu prevede o diferențiere, și au ajuns 
să spună că pot asista numai victime copii. Și anume că 
lucrează numai cu copii. Apoi s-au răzgândit din nou și 
voiau să lucreze doar cu cei care locuiau în Mehedinți. 
Spuneau că erau limitați financiar și că au redus aria. 
Consilul Local a decis ca atare”93.

2.2.2 Asistența medicală publică, 
psihologică, materială și juridică
Preocuparea privind lipsa de asistență specializată în 
servicii medicale, juridice, profesionale sau sociae a fost, 
de asemenea, subliniată în mod repetat de diverse părți 
interesate, indiferent dacă ne referim la reprezentați ai 
autorităților publice sau ai ONG-urilor. Serviciile sunt 
descrise ca fiind prea simple, lipsite de sensibilitate, 
realizate cu dificultate și excesiv de birocratice. ONG-urile 
trebuie adesea să însoțească victima la prestatorul de 
servicii deoarece nu știau că, în conformitate cu legislația 
națională, au datoria de a oferi sprijin neremunerat. Cu 
toate acestea, chiar și atunci când asistența a fost oferită, 
nu a existat o abordare axată pe victimă94.

Un reprezentant al ONG-urilor a subliniat faptul că 
serviciile de stat există, însă nu sunt orientate spre 
victimă deoarece nu oferă nicio intimitate, nevoia de 
confidențialitate nu este înțelească chiar dacă există un 
stigmat imens asociat traficului de persoane. Ei și-au 
rezumat experiența prin „Ne petrem timpul luptându-ne 
cu funcționarii, nu cu traficanții”. Un alt ONG din Brașov 
a menționat că, pentru că nu au facilități și sprijinul 
autorităților locale, trebuie să cumpere servicii de la alții 
pentru a oferi asistență adecvată victimelor95. 

În România, îngrijirea medicală este gratuită doar pentru 
copii și elevi și nu există o prevedre specială pentru 
victimele traficului de persoane. Recurgerea la asigurarea 
de sănătate a reprezentat o problemă deosebită pentru 
victimele traficului de persoane deoarece, în conformitate 
cu condițiile lo de muncă, nu aveau asigurare de sănătate 
sau, uneori, problema este absența documentelor de 
identitate. Prin urmare, dacă serviciile necesare victimei nu 
sunt considerate urgențe, majoritatea ONG-urilor trebuie 

să se bazeze pe formarea de relații cu personalul implicat 
în asistarea victimelor, pentru a le oferi asistență medicală.

Reprezentanții ONG-urilor au declarat că este și mai dificil 
dacă supraviețuitorul are probleme de sănătate mintală sau 
e dependent de droguri, adesea forțați de traficanți să le 
consume, ca metodă de control96. Nu există fonduri de stat 
alocate nici măcar pentru investigațiile medicale de bază 
pentru acele tipuri de boli de care victimele TFU riscă să 
sufere, precum bolile cu transmitere sexuală, tuberculoza 
sau hepatita; totul se face pe cheltuiala ONG-urilor și a 
Bisricilor cărora le sunt afiliate97. 

Având în vedere că majoritatea centrelor de asistență 
publică în regim rezidențial pentru victimele traficului de 
persoane sunt nefuncționale, evaluarea inițială a stării 
de sănătate a victimei, așa cum e descrisă în legislație, 
este un proces foarte dificil. În lipsa unei relații definite 
instituțional, prin protocoale clare, victimele se pot 
confrunta cu alte situații de abuz: „Asistența medicală 
este.. foarte dificilă, colaborarea cu spitalele este 
laborioasă, serviciile medicale sunt foarte limitate, victimele 
sunt tratate prost, sunt disprețuite și noi așteptăm cu ele 
la rând ore întregi. Dacă nu au asigurare medicală, chiar 
dacă sunt asigurate prin lege, lucrurile se desfășoară încet. 
Avem o convenție de colaborare cu Mitropolia Moldovei și 
a Bucovinei și cu una dintre clinicile lor. Cu toate acestea, 
ele pot oferi sprijin pentru un număr limitat de cazuri. Nu 
acoperă analizeze, consultațiile ginecologice și controlul 
psihiatric.98”. 

În ceea ce privește asistența psihologică, potrivit Articolului 
9 din Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri de protecție 
a victimelor infracțiunilor, consilierea psihologică poate fi 
acordată pentru o perioadă scurtă de timp: 3 luni pentru 
victimele adulte ale TFU, 6 luni pentru victimele minore 
ale TFU. Este dificilă accesarea acestor servicii pe o 
perioadă mai lungă de timpdin cauza lipsei resurselor 
(atât umane, cât și materiale: lipsa personalului, 
mașini de serviciu insuficiente, lipsa fondurilor pentru 
combustibil)99. Mai mult, în cazul evaluărilor psihologice 
pentru instanțele judecătorești, dificultățile apar din cauza 
lipsei de acreditare a personalului DGASPC. „Există 
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anumite restricții pentru psihologii angajați de DGASPC, 
impuse de Colegiul Psihologilor. Colegiul Psihologilor, în 
parteneriat cu un institut, a creat un curs de 2 ani pentru 
formarea psihologilor de specialitate, în mod special pentru 
procedurile judiciare. Prima serie a încheiat cursul cu un 
an în urmă și există o listă de psihologi de specialitate, 
iar instanțele nu au voie să se adreseze altor psihologi. 
Nouă, celorlalți, nu ne este permis să trimitem nicio 
evaluare psihologică legată de cazul judecat în fața unei 
instanțe. Am ajuns la un compromis, în sensul că nu ne 
numim activitatea drept evaluare psihologică, ci evaluare 
psihosocială. În județul nostru, nu există nicio recunoaștere 
a expertului în evaluare psihosocială. Aceste cursuri se 
plătesc individual și costă în jur de 1000 de Euro pe an. 
Noi, în calitate de psihologi angajați de DGASPC, nu mai 
avem permisiunea de a furniza documente psihologice 
altor instituții, nu neapărat în cazul victimelor traficului de 
persoane. Asta se întâmplă având în vedere că există o 
strategie care presupune că DGASPC furnizează aceste 
servicii din care fac parte NAHT și DGASPC.100”

Asistența materială (produse de igienă, îmbrăcăminte și 
rechizite) poate fi oferită pe o perioadă scurtă de timp și 
la un nivel minim, în timp ce victima primește asistență 
rezidențială. Dacă victima alege să meargă acasă, în 
majoritatea cazurilor nu se oferă asistență materială101. 
În privința asistenței juridice, Capitolul IV din legea nr. 
211/2004, privind unele măsuri de protecție a victimelor 
infracțiunilor, prevede cadrul legal. Totuși, art. 18 prevede 
că se oferă asistența juridică „în limita unei sume 
echivalente cu două salarii de bază minime brute pe țară, 
stabilite pentru anul în care victima a formulat cererea de 
asistență juridică gratuită”. Cu toate acestea, în timpul unui 
proces penal, victimele pot accesa într-adevăr asistență 
juridică gratuită, însă avocații nu dispun de motivație, 
întrucât cazurile sunt foarte complicate și onorariile foarte 
mici, de cele mai multe ori făcănd eforturi minime102. De 
asemenea, coordonarea victimelor în timpul procesului 
penal, de angajații centrelor regionale ale ANITP, poate 
fi considerată un model de bune practici. Prin aceasta le 
oferă victimelor informațiile minim necesare, consiliere 
juridică, pregătire în vederea procesului, sprijin psihologic 
în timpul procesului, transport și protecție în siguranță. 
Acest program este implementat în colaborare cu forțele de 
ordine și cu ONG-urile partenere103.

2.3 Privire de ansamblu asupra asistenței 
oferite de ONG-uri pentru victimele adulte 
ale traficului de ființe umane

2.3.1 Situația din trecut și cea din prezent
Putem observa că în perioada de raportare, 2011-2013, 
numărul victimelor care au primit asistență și sprijin a 
crescut de la an la an. Cooperarea dintre autoritățile locale/
naționale și ONG-urile din sfera TFU a avut un efect pozitiv 
asupra victimelor identificate. Raportul mecanismului 
echivalent pentru raportortul național privind traficul de 
ființe umane în România, publicat de ANITP, prezintă 
următoarele date privind cooperarea cu ONG-urile locale:

1. Pentru anul 2011 sunt: 
• 44 de victime care primesc adăpost, dintre care 14 

fete, 0 băieți, 26 de femei, 0 bărbați;
• 66 de victime care primesc îngrijiri medicale, dintre 

care 26 de fete, 0 băieți, 40 de femei, 0 bărbaț;
• 62 de victime care primesc consiliere psihologică, 

dintre care 24 de fete, 0 băieți, 37 de femei, 1 
bărbat;

• 42 de victime care primesc sprijin financiar, dintre 
care 13 fete, 0 băieți, 29 de femei, 0 bărbați;

• 86 de victime care primesc sprijin material 
(îmbrăcăminte, medicamente, mâncare, produse 
de igienă), dintre care 27 de fete, 0 băieți, 56 de 
femei, 3 bărbați;

• 17 victime reintegrate în sistemul educațional, 
dintre care 9 fete, 0 băieți, 18 femei, 0 bărbați;

• 19 victime reintegrate profesional, dintre care 1 
fată, 0 băieți, 18 femei, 0 bărbați.

2. Pentru anul 2012 sunt 86 de victime care au primit 
asistență din partea instituțiilor publice: 

• 38 de victime care primesc adăpost, dintre care 15 
fete, 1 băiat, 17 femei, 5 bărbați;

• 55 de victime care primesc îngrijiri medicale, dintre 
care 18 fete, 2 băieți, 22 de femei, 13 bărbați;

• 52 de victime care primesc consiliere psihologică, 
dintre care 19 fete, 1 băiat, 29 de femei, 3 bărbați;

• 18 victime care primesc sprijin financiar, dintre care 
3 fete, 0 băieți, 14 femei, 1 bărbat;

• 50 de victime care primesc sprijin material 
(îmbrăcăminte, mâncare, produse de igienă), dintre 
care 20 de fete, 1 băiat, 23 de femei, 6 bărbați;
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• 5 victime reintegrate în sistemul educațional, dintre 
care 3 fete, 0 băieți, 2 femei, 0 bărbați;

• 14 victime reintegrate profesional, dintre care 0 
fete, 0 băieți, 6 femei, 4 bărbați104.

3. Pentru anul 2013 sunt 90 de victime care au primit 
asistență din partea ONG-urilor. Este vorba despre 
următoarele tipuri de asistență: 

• 22 de victime care primesc adăpost, dintre care 6 
fete, 0 băieți, 15 femei, 1 bărbat;

• 34 de victime care primesc îngrijiri medicale, dintre 
care 10 fete, 0 băieți, 23 de femei, 1 bărbat;

• 63 de victime care primesc consiliere psihologică, 
dintre care 27 de fete, 1 băiat, 32 de femei, 3 
bărbați;

• 36 de victime care primesc sprijin financiar, dintre 
care 6 fete, 0 băieți, 24 de femei, 6 bărbați;

• 38 de victime care primesc sprijin material 
(îmbrăcăminte, medicamente, mâncare, produse de 
igienă), dintre care 0 fete, 0 băieți, 26 de femei, 3 
bărbați;

• 12 victime reintegrate în sistemul educațional, 
dintre care 9 fete, 0 băieți, 3 femei, 0 bărbați;

• 5 victime reintegrate profesional, dintre care 1 fată, 
0 băieți, 3 femei, 1 bărbat105.

În ciuda cadrului legislativ, ONG-urile care se 
autofinanțează au precizat că nu primesc sprijin din partea 
statului106. Situația actuală indică faptul că statul parcă 
a considerat că e mai ușor și mai ieftin să depindă de 
asistența ONG-urilor, care nu sunt finanțate de autoritățile 
guvernamentale. Un exemplu elocvent este centrul din 
Timiș, care a fost inițial centru de asistență publică pentru 
victimele traficului de persoane, care a devenit funcțional 
numai după ce a fost preluat de ONG-ul Generație Tânără. 
În acest caz specific, statul plătește utilătățile (curentul 
electric și gazull), costuri semnificative fiind suportate de 
ONG. Acesta este un exemplu foarte bun de cooperare 
între stat și ONG, în modul cel mai eficient de a proteja 
victimele și de a le oferi asistența și sprijinul necesar.

Numai în 2008 Guvernul României a asigurat finanțarea 
ONG-urilor din sfera combaterii traficului de persoane și a 
oferirii de servicii victimelor. În 2009, această finanțare a 

fost sistată107. În ceea ce privește alte surse de finanțare 
pentru combaterea traficului de persoane, după intrarea 
României în UE, multe dintre acestea au fost sistate. 
Provocarea ONG-urilor de a se autofinanța părea că poate 
fi depășită prin cooperarea dintre ONG-uri sau ONG-uri din 
sfera TFU și autoritățile locale. 

Deși nu există date disponibile la nivel național cu privire la 
victimele de etnie romă, una dintre părțile interesate (ONG) 
din Brașov a menționat, în timpul interviului, că 80% dintre 
victimele cărora le oferă asistență provin din comunitatea 
romă. Majoritatea sunt femei, cu vârsta între 14-30 de ani, 
traficate cu scopul exploatării sexuale. Acestea s-au întors 
(majoritatea de bună voie) din țări de destinație precum: 
Polonia, Marea Britanie, Franța, Italia și Suedia. Niciuna 
dintre ele nu a fost traficată la nivel intern108. Când se 
întorc în România, li se oferă posibilitatea de a locui în 
județul Brașov sau de a se întoarce la familiile lor, caz în 
care ONG-ul le sprijină financiar pentru o anumită perioadă 
de timp. Când a fost întrebat care opțiune este preferată 
la scară largă, ONG-ul a spus că majoritatea victimelor 
preferă să rămână cu familiile lor.

În ceea ce privește serviciile și facilitățile de asistență ale 
acestui ONG, trebuie menționat faptul că nu există facilități 
la nivelului ONG-ului și că serviciile trebuie cumpărate de 
la altele (ONG-ul plătește serviciile din proprii săi bani). 
ONG-ul are doar trei camere în adăpost pentru victimele 
care se întorc. Victimele primesc consultații medicale la 
sosire, li se oferă asistența legală, medicală și psihologică 
necesară și tot ONG-ul poate oferi asistență în găsirea 
unui loc de muncă atunci când victima este pregătită să fie 
reintegrată în societate. Deși se oferă îngrijire și asistență 
adecvată, reprezentanții ONG-ului spun că rata de succes 
a femeilor este de doar 30%, 70% eșuează deoarece, chiar 
dacă victimele aleg o viață normală, tind să aibă în preajmă 
același tip de persoane care încearcă să le exploateze. 
ONG-ul a spus că o finanțare mai mare s-ar dovedi utilă, 
deși finanțarea de la guvern a victimelor este problematică 
pentru că victimele nu au, în mod evident, experiență și nu 
sunt dispuse să aibă de-a face cu birocrația. Dacă țara din 
care s-au întors ar ajuta în privința reintegrării, acest lucru 
ar putea fi de neprețuit.
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2.3.2 Asistența medicală, psihologică, 
materială și legală oferită de ONG-uri
Există mai multe ONG-uri care oferă asistență 
medicală victimelor TFU în România. În județul Neamț, 
reprezentantului unui ONG ne-a vorbit despre asistența 
pe care ei o oferă. Ei au aflat despre o derogare de pe 
site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind 
plata contribuțiilor sociale, în privința asistenței medicale, 
pentru victimele TFU. Timp de un an, victimele pot obține 
asistență medicală fără să plătească contribuțiii sociale 
și au încercat să le ajute în această perioadă. ONG-ul 
încearcă să își construiască propriile adăposturi pentru 
a oferi asistență victimelor. În ceea ce privește asistența 
psihologică, acest ONG se confruntă, de asemenea, cu 
reglementările naționale, dar reușește să aducă psihologi 
privați în adăpost pentru a ajuta victimele. ONG-ul spune 
că „îi poate ajuta doar pe aceia care vor să fie ajutați”. 

În ceea ce privește asistența juridică, unele ONG-uri din 
România oferă asistență juridică pentru drepturile lor, în 
calitate de victime sau martori, și reprezentare în instanță 
de către un avocat în timpul procesului penal și proceselor 
civile legate de cazul TFU. Toate aceste servicii sunt oferite 
de ONG-urile din România în perioade diferite de timp (în 
timpul unei crize, perioadă medie sau lungă de timp).

2.4 Privire de ansamblu asupra asistenței 
oferite de stat și de ONG-uri pentru 
victimele minore ale TFU

Potrivit Raportului GRETA, numărul victimelor minore 
identificate a fost de 319 în 2011, 370 în 2012, 300 în 
2013, 290 în 2014 și 316 în 2015, 78% dintre ele fiind 
traficate la nivel intern.

ANPDCA este instituția responsabilă pentru coordonarea 
și monitorizarea politicilor publice în domeniul protecției 
copilului, inclusiv a victimelor traficului de copii. Are un 
personal de 69 de angajați pentru 2.000 de copii din 
centre de plasament și pentru 8.000 de copii aflați în grija 
asistenților maternali. Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului (DGASPC) este organul 
responsabil pentru implementarea politicilor de protecție 
a copilului, inclusiv în ceea ce privește victimele minore 

ale traficului de persoane, având filiale care activează în 
toate județele din România, cât și în toate sectoarele din 
București. Cu toate acestea, eforturile comune par să nu 
aibă impact în creșterea numărului de copii traficați în 
România. În acest sens, trebuie remarcat că Raportul din 
2016 al GRETA afirmă că „DGASPC nu este în măsură să 
aplice măsuri specifice de protecție, iar victimele minore 
sunt înapoiate părinților, chiar dacă aceștia din urmă au 
fost implicați în traficarea lor, ceea ce îi supune imediat 
riscului de a fi traficați din nou”. Această situație este foarte 
frecventă în ceea ce privește victimele de etnie romă, care 
ajung adesea iar victime și sunt din nou traficate109. 

În plus, legislația națională nu permite finanțarea costului 
pentru ca victima minoră să fie plasată într-un adăpost 
care se află în afara județului în care victima locuiește. 
Această situație reprezintă o provocare atunci când este 
legată de drepturile unui copil care trebuie să aibă acces la 
educație și alte servicii publice. ONG-urile încearcă adesea 
să evite legea, având sprijin informal din partea autorităților 
locale sau cooperând cu sectorul public. Un ONG a 
raportat că după o perioadă mai lungă de 9 luni în care au 
lucrat cu o victimă minoră, ea a fost trimisă într-un orfelinat 
public în același oraș de unde fusese racolată de rețeaua 
locală, pentru că accesul la educație nu a putut fi susținut 
de orașul București. După ce a fost transferată acolo, 
victima nu a dorit să coopereze cu avocatul și autoritățile 
executive.Grupul Independent de Lucru Împotriva Traficului 
de Persoane și Migranți (THB-WG)110susține modificarea 
legislației naționale pentru a acorda un sprijin mai bun 
victimelor TFU care au nevoie de o protecție specială și 
pentru care există riscul de a fi trimise în orfelinate publice 
în zonele din care au fost racolate.

Victimele minore care sunt plasate sub protecția și 
asistența centrelor publice din cadrul DGASPC se află, 
de regulă, în alt județ decât cel în care au reședința, 
dacă rețeaua acționează în acea zonă, cu scopul de a le 
proteja. Cu toate acestea, dacă minorii sunt exploatați la 
nivel intern și DGASPC îi este solicitat să intervină pentru 
identificarea și protecția posibilei victime, atunci intervine 
adesea provocarea de competență, din moment ce o filială 
regională poate proteja doar minorii care locuiesc în zonă 
în cadrul competenței sale teritoriale. Rețelele profită 
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de această politică națională și exploatează, de obicei, 
minori din alte județe decât cele de reședință. Majoritatea 
victimelor sunt „antrenate” în România înainte de a fi 
trimise în străinătate.

Există doar 4 ONG-uri care au construit adăposturi în 
România în cadrul cărora sunt oferite servicii speciale 
victimelor minore ale TFU. În perioada ianuarie 
2017-septembre 2017, au existat 105 cazuri de exploatare 
prin muncă și 60 de cazuri de exploatare sexuală, toate 
implicând copii111. Potrivit ANPDCA, copiii din centrele de 
plasament sunt adesea supuși unui risc mai mare decât 
cei aflați în grija familiilor. Nu există suficiente campanii 
de conștientizare printre ei pentru a informa copiii 
instituționalizați despre riscul de a fi traficați atunci când 
li se oferă un loc de muncă în străinătate. De asemenea, 
nu există multe ONG-uri autorizate să lucreze cu copii 
instituționalizați sau să ofere asistență victimelor minore 
ale TFU, pentru a evita să fie din nou traficate. 

De exemplu, un ONG specializat în îngrijriea victimelor 
minore ale traficului de persoane are un adăpost în 
Pitești. ONG-ul obișnuia să aibă o rată de succes de 
84%, dar în ultimii doi ani a scăzut din cauza faptului că 
vârsta victimelor a scăzut. Momentan, toate victimele din 
adăpostul din Ploiești sunt din România, majoritatea dintre 
ele de etnie romă, și toate sunt fete minore.

ONG-urile și-au exprimat îngrijorarea și față de dificultățile 
întâmpinate de victime, în special femei, în găsirea unui 
loc de muncă. Astfel, un ONG s-a concentrat pe oferirea 
de oportunități interne victimelor și a construit o fermă în 
apropiere de Craiova, unde se cultivă lavandă. Acolo a 
construit o casă cu 3 dormitoare (fiecare cu câte 2 paturi) 
pentru ca victimele să aibă unde sta, însă momentan nicio 
victimă nu vrea să locuiască acolo. Este un proiect foarte 
ambițios, care ar trebui să fie încurajat de autoritățile 
locale, dar ele nu manifestă prea mare interes față de 
acesta. În prezent, ONG-ul promovează proiectul social al 
fermei, chiar dacă momentan victimele nu sunt interesate 
de agricultură112. 

În timpul interviului cu un ONG, trebuie subliniate patru 
cazuri speciale și provocările lor:

• Una dintre victimele din adăpost, care are 16 ani, nu 
știe să scrie sau să citească;

• Una dintre victimele de care ONG-ul a avut grijă 
acum mulți ani avea 14 ani, a născut tripleți și apoi i-a 
abandonat;

• Una dintre victimele de care ONG-ul a avut grijă a 
trecut pe la 10 asistenți maternali, până la vârsta de 
14 ani, pentru că Protecția Copilului mută adesea 
copiii de la o familie la alta; 

• Una dintre victimele de care ONG-ul a avut grijă 
a fugit de 4 ori de la adăpost și momentan este 
însărcinată.

Un motiv de îngrijorare exprimat de ONG-uri a fost că 
autoritățile române deseori refuză cazuri care implică copii, 
în situația în care copilul pare să consimtă, chiar dacă în 
conformitate cu legislația europeană un copil nu poate să 
consimtă la activități sexuale. De asemenea, a existat un 
motiv de îngrijorare dacă copiii primeau sprijinul adecvat 
în timp ce se aflau în centrele de plasament113. Copiii care 
nu primesc sprijin adecvat în timp ce se află în centre de 
plasament sunt și mai vulnerabili traficului de persoane, 
în mod special dacă au un impediment fizic sau mintal114.
Unii dintre membrii THB-WG au ajuns la concluzia că este 
important să promovezi programe de îmbunătățire a stimei 
de sine în rândul copiilor suspuși riscului traficului de 
persoane. Astfel, ONG-uri din Bacău și Neamț au elaborat 
programe speciale pentru educatori și copii, din comunități 
vulnerabile, ca să își construiască stima de sine115.

Există necesitatea unor centre publice specializate, de 
vreme ce în prezent niciun adăpost nu este specializat în 
asistarea victimelor minore sau adolescente ale traficului 
de ființe umane în România. Momentan, victimele minore 
sunt plasate în centre de primiri urgențe pentru copiii 
neînsoțiți, neglijați sau abuzați, administrate de DGASPC 
la nivel județean. Atât autoritățile, cât și ONG-urile au 
recomandat ca centrele de copii să fie mai specializate 
pentru victimele minore ale traficului de persoane și să 
nu fie adăpostite alături de copii care sunt dependenți de 
droguri sau victime ale abuzului domestic, deoarece toți 
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au nevoie de sprijin specializat din partea unui personal 
special instruit. Cazarea lor laolaltă îi supune pe toți unui 
risc mai mare116. 

Chiar dacă România a înregistrat progrese semnificative 
în ultimele două decenii în reformarea procedurilor 
sale de protecție a copilului, în cele 191 de orfelinate 
rămase117 încă mai trăiesc 7.500 de copii. Faptul că, în 
pofida fondurilor UE acordate pentru a ajuta în acest 
sens, nu toate instituțiile acestea au fost închise, deși 
România se angajase să facă acest lucru până în 2020, 
este un motiv de îngrijorare. Un punct de vedere a fost că 
această amânare se datorează faptului că decizia nu a 
fost adpotată în nicio legislație, ci doar în cadrul politicilor 
agențiilor guvernamentale, iar acest lucru ar trebui 
modificat pentru a grăbi închiderile. Cu toate acestea, 
procesul de înlocuire a orfelinatelor cu apartamente mici 
în care copiii să se mute cu îngrijitorii desemnați ar trebui 
ținut sub observație pentru a evita abuzurile, având în 
vedere că anumite părți interesate au exprimat preocupări 
în această privință118. 

În conformitate cu recomandările GRETA din 2016 pentru 
România, pentru a asigura îngrijire adecvată victimelor 
traficului de persoane trebuie asigurată o instruire specială 
părților interesate (poliție, autoritățile de protecție a 
copilului, furnizori de servicii, asistenți sociali, personal 
medical, ONG-uri, inspectori de muncă), în special în 
zonele rurale, recomandare care nu a fost implementată 
adecvat până la momentul prezentului studiu. De 
asemenea, trebuie înființate centre specializate unde să 
fie furnizate servicii și sprijin adecvat, adaptate nevoilor 
victimelor traficului de persoane.119 Mai mult, atât pentru 
victimele adulte, cât și minore ale traficului de persoane din 
România trebuie adoptate, implementate și monitorizate 
standarde de îngrijire minime pentru toate adăposturile 
publice și private.

România trebuie în continuare să își îmbunătățească 
calitatea asistenței și a serviciilor oferite victimelor traficului 
de persoane, pentru a respecta prevederile art. 11 și 12 
ale Directivei UE. Cu toate acestea, pot fi identificate niște 
bune practici:

1. Asistență, sprijin și protecție pentru victimele 
traficului de persoane oferite în mod constant de 
adăposturi private în colaborare cu autoritățile locale și 
furnizorii de servicii publice. În România, parteneriatele 
public-private sunt funcționale și foarte utile. De exemplu, 
adăpostul public din Timiș a fost preluat de Generație 
Tânără, un ONG din România. Drept urmare, în prezent 
centrul este deschis și oferă asistență de foarte bună 
calitate. Acest centru poate oferi o gamă completă de 
servicii de asistență atât pentru victime adulte, cât și 
pentru minore: asistență rezidențială, asistență materială 
(îmbrăcăminte și încălțăminte, produse de igienă, rechizite 
etc.), asistență în obținerea sau recuperarea documentelor 
de identitate, asistență psihologică, medicală și legală, 
consiliere și orientare în carieră, monitorizarea cazurilor. 
Serviciile oferite nu sunt condiționate sau restricționate 
de factori precum județul de reședință al victimei, fapt 
pentru care sunt victime trimise la acest centru de instituții 
(publice sau private) care își desfășoară activitatea în 
județe învecinate (au fost cazuri de trimitere a victimelor și 
din alte județe, de asemenea, precum victime care locuiesc 
în județele din Moldova). În plus, asistența se acordă, de 
regulă, pe o perioadă mai lungă de timp, minimum 6 luni 
sau până la emancipare.120. 

În România, ANTIP joacă un rol important în coordonarea 
victimelor în timpul procesului penal, lucru care poate 
fi considerat un model de bună practică în Europa. Prin 
aceasta le oferă victimelor informațiile minim necesare, 
consiliere juridică, pregătire în vederea procesului, sprijin 
psihologic în timpul procesului, transport și protecție în 
siguranță. Acest program este implementat în colaborare 
cu forțele de ordine și cu ONG-urile locale/naționale 
partenere.

Dat fiind că accesul la asistență medicală și psihologică 
pentru victimele TFU este o provocare în România, 
ONG-urile au dezvoltat legături bune cu clinici publice și 
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private, dar și cu servicii medicale provenite din partea 
bisericii. Această practică este folosită în mare măsură 
pentru a acoperi nevoile medicale de bază ale victimelor. 
De asemenea, ONG-urile din România au aflat despre o 
derogare de pe site-ul Agenției Naționale de Administrare 
Fiscală privind plata contribuțiilor sociale, în privința 
asistenței medicale, pentru victimele TFU. Timp de un an, 
victimele pot obține asistență medicală fără să plătească 
contribuțiii sociale și în acest fel ONG-urile încearcă să 
ajute victimele în această perioadă.

Pentru a avea acces la consultanță juridică și reprezentare 
juridică mai bună în fața instanței, ONG-urile din România 
au dezvoltat parteneriate cu asociațiile locale Barr și le-au 
solicitat formări în sfera TFU atunci când Barr organizează 
cursuri de formare periodică pentru avocați pe plan local. 
Cel mai bun exemplu vine din Neamț, unde a fost stabilită 
o cooperare foarte bună între autoritățile locale și ONG-
uri. Această cooperare a permis ONG-urilor să includă 
în programa Asociației locale Barr formare în sfera TFU 
pentru avocați.

2. Cursuri de formare profesională în sfera TFU oferite 
tuturor furnizorilor de servicii publice și profesiilor 
juridice. ONG-urile din domeniul TFU și în mare parte 
THB-WG joacă un rol important în militarea pentru formări 
în sfera TFU. Ei au fost capabili, adesea cu sprijinul ANITP, 
să pregătească mulți profesioniști care intră în contact cu 
victimele traficului de persoane. În România s-a identificat 
faptul că unele ONG-uri sunt specializate în oferirea de 
cursuri de formare unor anumite grupuri de profesioniști, 
precum: asistenți sociali, inspectori de muncă, medici, 
magistrați, profesori și reprezentanți ai autorităților locale 
etc.

THB-WG militează, pe lângă pentru instituturile naționale 
de formare profesională pentru diferite profesii, și pentru 
introducerea unui program de formare în domeniul TFU. 
Majoritatea profesiilor juridice și sociale au organizat deja 
un astfel de program de formare. Aceste exemple pot fi 
considerate bune practici pentru ONG-urile din sfera TFU 
din Moldova.

3. Înființarea unui „Grup de Lucru privind Traficul de 
Persoane” format din experți independenți cu scopul de 
a milita pentru politici mai bune în domeniul TFU și pentru 
a se sprijini reciproc în implementarea proiectelor. Având 
modelul THB-WG, ONG-urile din Moldova pot organiza un 
grup independent de lucru similar, cu scopul de a milita 
împreună pentru politici mai bune și pentru amendamente 
la legislația națională oricând este nevoie.

2.5 Sistemul de justiție
Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate 
și Terorism (DIICOT) este organismul principal care 
investighează și pune sub acuzare infracțiunile 
de criminalitate, inclusiv traficul de persoane, și 
desfășoară întreaga anchetă alături de Direcția de 
Combatere a Criminalității Organizate (DCCO) din 
cadrul departamentului de Poliție. Ancheta financiară și 
confiscarea sunt veriga cea mai slabă din DIICOT, care nu 
are anchetatori financiari specializați. Noile amendamente 
la legislația DIICOT, din mai 2018, permit crearea acestor 
posturi.

România are aproximativ 200 de polițiști specializați 
în TFU și este cea mai activă țară-sursă implicată în 
echipe comune de anchetă (ECA) pentru combaterea 
traficului de persoane, participând la 43 de ECA-uri121cu 
mai mulți omologi europeni, în special Marea Britanie, 
Germania, Spania, Cehia122 etc. Rata condamnării este 
impresionat de mare, comparativ cu majoritatea țărilor din 
UE, instanțele române condamnând 472 de traficanți în 
2016 și 78% dintre traficanții condamnați primind pedepse 
cu închisoarea. În anul 2016, instanțele au confiscat 
aproximativ 200.000 de lei (aproximativ 51.550$) de la 
traficanți, în comparație cu nicio altă sumă în 2015 și 
2017123. 

În ceea ce privește rata de condamnare și implicarea 
victimelor, în 2016 România a deschis 864 de cazuri 
de trafic de persoane și a garantat condamnarea a 472 
de traficanți, în timp ce în 2017 436 de traficanți au fost 
urmăriți penal124. În 2016, 923 de victime au ajutat la 
urmărirea penală125. Cu toate acestea, victimele nu sunt 
mereu dispuse să colaboreze cu autoritățile române și, de 
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asemenea, din cauza lipsei protecției, își schimbă adesea 
declarația în aproximativ 45-50% dintre cazuri126. Acest 
lucru ar putea rezulta și din lipsa încredere a victimelor 
în autorități, „unele victime aleg să nu depună mărturie 
pentru că Ministerul Justiției postează pe site-ul său public 
numele tuturor martorilor de judecată, inclusiv al copiilor, 
expunând victimele – în calitatea lor de martori – din 
nou pericolului”127 Acest lucru contravine articolului 11.1 
din Convenție, potrivit căruia fiecare Parte va proteja 
viața privată și identitatea victimelor, dar și Convenției 
Consiliului Europei privind Protecția Datelor, ratificată de 
România în februarie 2002.

În ceea ce privește experiența din instanță a victimelor, au 
fost subliniate două mari preocupări principale. Prima este 
legată de întârzierile în instanță, când procesele durează 
foarte mult – în unele cazuri, mai mulți ani, timp în care 
victimele, procurorii și traficanții merg mai departe. De 
asemenea, potrivit DIICOT, în timp ce așteaptă procesul, 
victimele ar trebui să se afle în grija asistenților sociali 
sau a ONG-urilor recunoscute, nu în custodia poliției. Cea 
de-a doua preocupare se referă la lipsa profesioniștilor 
specializați relevanți în sfera TFU – avocați, polițiști, 
procurori și judecători, ceea ce produce o nouă traumă 
victimei. Există o prejudecată generală față de victime, în 
mod special față de acelea exploatate prin prostituție sau 
cele de etnie romă. O parte interesată a spus „Judecătorii 
nu judecă faptele; ei judecă victimele”128. 

Formarea profesională în domeniul TFU oferită de Institutul 
Național al Magistraturii ar trebui să fie obligatorie pentru 
judecători și procurori pentru a avea un sistem judiciar 
mai eficient. Totuși, deși autoritățile nu depun eforturi 
semnificative pentru instruirea profesioniștilor relevanți, 
societatea civilă se angajează să facă asta. „ONG-ul Terres 
des Hommes a furnizat cursuri de formare relevante în 
sfera THU angajaților care pot intra în contact cu copii 
vulnerabili. Mai mult, ONG-ul Reaching Out furnizează 
cursuri de formare polițiștilor și procurorilor cu privire la 
cum să intervieveze victimele feminine ale traficului de 
persoane”129. De asemenea, în 2018, Freedom House 
România a instruit un număr mare de ofițeri de poliție, 
judecători și procurori, cât și jurnaliști.

În ceea ce privește despăgubirile, provenind fie din partea 
statului, fie de la traficanți, trebuie să aibă loc ancheta 
financiară și confiscarea. Cu toate acestea, ele sunt foarte 
limitate deoarece DIICOT nu are anchetatori financiari. 
Noile amendamente la legislația DIICOT permit crearea 
acestor posturi și ar trebui implementate cât mai curând 
posibil pentru a avea un efect real împotriva TFU în 
România. În afară de dreptul victimelor de a fi despăgubite, 
trebuie remarcat faptul că eliminarea unuia sau a doi 
traficanți nu va înlătura întreaga rețea infracțională, în 
timp ce înlăturarea banilor din spatele rețelei ar duce la 
eradicarea mai rapidă și mai eficientă a grupului. Cu toate 
acestea, pentru moment acest tip de anchetă financiară 
legată de infracțiunile asociate TFU este încă nou pentru 
procurorii români care lucrează la cazuri ce implică traficul 
de ființe umane130.

Rețelele românești sunt printre cele mai dezvoltate și 
puternice grupuri regionale organizate de trafic de ființe 
umane. Cu toate acestea, autoritățile române nu au evaluat 
niciodată veniturile aferente TFU în general, ci numai în 
anumite cazuri singulare. Într-un caz de cerșetorie forțată 
investigat de autoritățile din Mare Britanie, s-a estimat 
că rețeaua avea 40.000 de lire sterline/trimestru/copil 
exploatat. Autoritățile din Marea Britanie au identificat 
peste 1000 de victime din România exploatate de aceeași 
rețea. Așa că profitul rețelei obținut în urma exploatării 
victimelor în Marea Britanie a fost de 160.000.000 lire 
sterline/an, cu o perioadă de exploatare a victimei de cel 
puțin 2 ani. În plus, există informații că această rețea a 
exploatat copii din alte țări din UE, precum: Spania, Italia, 
Belgia etc.131. 

Raportul Eurostat din 2015 privind Traficul de Ființe Umane 
afirmă că, din 2010 până în 2012, au fost identificate 6,101 
victime din Române ca fiind exploatate în UE. Același 
Raport arață că cel mai mare număr de traficanți arestați 
în EU au fost români (1.209). Prin urmare, putem conchide 
că există o medie de peste 5 victime/traficanți din România 
identificați, cu o medie de profit de cel puțin 500 de euro/
zi/victimă. Astfel, veniturile estimate ale TFU legate de 
victimele identificate din România, exploatate doar în UE, 
depășesc 3 milioane/zi.
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Într-un caz de exploatare sexuală investigat de autoritățile 
belgiene au fost identificate peste 6700 de victime 
exploatate în Bruxelles. Erau obligate de traficanți să 
câștige cel puțin 1.000 de euro/zi. Astfel, profitul estimat 
a fost de aproximativ 700.000 euro/zi. Rețeaua, aflată 
în prezent în curs de investigare132, a lucrat și în Italia și 
Germania133.

Analiza jurisprudenței TFU arată că cea mai mare sumă 
de venituri identificate de autoritățile române a fost de 
1.070.000 de euro, într-un caz din 2015 la care au lucrat 
în echipă procurori din Atena și Bacău. Cazul a implicat 
doar 2 traficanți identificați, care exploataseră 9 victime. În 
acest caz, statul Român a confiscat 810.000 de euro din 
totalul veniturilor. Cu toate acestea, în majoritatea cazurilor 
naționale, informațiile privind veniturile din TFU nu sunt 
disponibile și nu se efectuează anchete financiare.

În ceea ce privește confiscarea bunurilor, din 2012 până 
în 2013 bunurile confiscate pentru infracțiuni de trafic de 
persoane s-au ridicat la 177.295 de euro, plus 13.315 euro 
în alte valute, precum și 8,76 kg. de aur, 84 proprietăți 
imobiliare și 104 vehicule134. Deși victimele unor anumite 
infracțiuni grave, inclusiv TFU, pot solicita despăgubiri 
financiare din partea statului și deși Raportul GRETA din 
2016 a constatat că orice bunuri confiscate de la făptuitori 
pot fi, în teorie, folosite pentru despăgubirea victimelor, 
în practică s-au dus la bugetul public și, între 2011-2016, 
puține victime au putut solicita despăgubiri de la stat, 
primind maximum echivalentul a 10 salarii/lună printr-o 
plată unică. E puțin probabil să depășească vreodată 3.000 
de euro, chiar dacă victima poate nu a fost plătită niciodată 
sau a fost exploatată ani de zile. Victimele se pot alătura, 
de asemenea, unei acțiuni civile la dosarul penal și să 
participe ca părți vătămate în urmărirea penală, solicitând 
depăgubiri din partea făptuitorului pentru daune fizice și 
psihologice și pierderi de venituri.

Cu toate acestea, raportul GRETA din 2016 afirmă că 
„nu se știe câte acțiuni civile din partea victimelor... au 
fost depuse și au avut succes. GRETA a fost informat că 
56 de victime ale TFU au primit despăgubiri din partea 
instanței în 2011 și 53 în 2012.” Indiferent de numărul 
de acțiuni civile din partea victimelor, chiar dacă ele sunt 

despăgubite de instanțe, iar sumele sunt solicitate de 
judecători din partea traficanților, obstacolele rămân. 
Potrivit articolului 19 din legea nr. 211 privind Unele Măsuri 
de Protecție a Victimelor Infracțiunilor (2004), un serviciu 
executor judecătoresc gratuit poate fi folosit în executarea 
judecătorească... O chestiune îngrijorătoare este că, 
în timp ce traficanții își permit să angajeze avocați cu 
experiență, victimele sunt obligate să acceseze asistența 
juridică prin instituții de asistență juridică gratuită, de cele 
mai multe ori acei profesioniști relevanți fiind lipsiți de 
motivație și făcând eforturi minime, deoarece cazurile sunt 
foarte complicate și onorariile mici135. 

Multe cazuri arată că măsurile de remediere nu au fost 
executate. Potrivit unui caz, o victimă copil a fost traficată 
cu scopul exploatării sexuale și a fost controlată prin 
consum de droguri. În perioada când a fost exploată, a 
contractat HIV. A fost despăgubită cu 100.000 de euro și, 
ca urmare, casa traficantului a fost confiscată. Cu toate 
acestea, casa fusese cumpărată în așa manieră încât să 
fie imposibil să se facă legătura cu traficantul, iar victima 
minoră nu a primit nicio despăgubire. Într-un alt caz, s-au 
judecat pentru ca un traficant care lucra în închisoare să 
îi doneze o parte din salariu victimei exploatate. A fost 
obligat să plătească doar 0.08 euro (3 lei) pe lună.136.

Chiar dacă România doar ce a început să se intereseze de 
anchetele financiare, sunt foarte multe bune practici legate 
de anchetele penale:

1. Cooperare transnațională în vederea dezmembrării 
rețelelor TFU. În România, ONG-urile joacă un rol 
important în militarea pentru o mai bună cooperare 
transnațională. Ele au solicitat întâlniri regulate cu 
reprezentanții Ambasadelor statelor UE în care victimele 
din România sunt cel mai mult exploatate. Se dezvoltă 
o cooperare la nivel de aplicare a legii, dar și la nivelul 
ONG-urilor. 

2. Echipe comune de anchetă (ECA) stabilite, inclusiv în 
România, ca un instrument eficient de cooperare, facilitând 
coordonarea anchetelor și urmăririlor penale desfășurate 
în paralel în jurisdicțiile mai multor state. Dat fiind că TFU 
este, în mare, o infracțiune transnațională, o anchetă 
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eficientă poate fi mai bine realizată prin intermediul ECA. 
De exemplu, în situația în care anumite rețele locale 
nu sunt bine investigate și li se permite să racoleze și 
exploateze în continuare, ONG-urile cooperează cu poliția 
din ambasadele statelor despre care au primit informații că 
victimele sunt exploatate. Există puține exemple de bune 
practici în care ancheta a început și în țara de destinație, 
pe baza informațiilor oferite de ONG-uri, și a fost extinsă în 
România.

3. Profesioniști bine pregătiți în Parchetul specializat 
în domeniul TFU și polițiști care lucrează la cazuri din 
sfera TFU. În România, ONG-urile au identificat nevoia 
de instruire a forțelor de ordine în privința elementelor 
specifice ale cuceritorului. De asemenea, România trebuie 
să avanseze pentru a-și construi cazurile pe alte dovezi 
decât mărturiile victimelor, precum anchete penale și 
financiare. În acest sens, un ONG137 a adus experți din 
sisteme juridice cu o vastă experiență în folosirea acestor 
dovezi în cazuri de TFU, precum Marea Britanie și Olanda.

2.6 Confiscarea și recuperarea bunurilor 
obținute în urma traficului de persoane

La fel ca multe alte state membre UE, România depune 
eforturi substanțiale pentru a confisca bunurile traficanților 
și își utilizează toată legislația disponibilă pentru a crea 
un mediu ostil delicvenților138.Cu toate acestea, România 
este considerată o țară în care veniturile obținute din crimă 
organizată sunt ușor investite în proprietăți imobiliare sau 
în alte afaceri legale deoarece ancheta financiară nu este 
o prioritate pentru procurori și legislația împotriva spălării 
banilor este ineficientă. 

După cum s-a afirmat într-unul dintre interviurile realizate 
în cadrul acestei cercetări, veniturile obținute de pe 
urma traficului de ființe umane sunt, de regulă, încasate 
în țări străine și apoi investite în România. Momentan, 
în România, ancheta financiară nu constituie o parte 
obligatorie a activităților de investigare desfășurate 
în cadrul cazurilor de trafic de persoane. Mai mult, 
anchetele financiare ar trebui să ofere dovezi puternice 
pentru urmărirea penală atât a traficului de persoane și a 
identificării membrilor și beneficiarilor acestei organizații 
infracționale. „În România, anchetele financiare se 

axează, spre exemplu, pe aranjamentele de călătorie 
și pe documentația în urma închirierii locațiilor. Un alt 
domeniu pentru astfel de anchete se referă la cheltuielile 
traficanților pe lucruri precum case, investiții, bijuterii și 
activități recreative – restaurante și cazinouri sau mișcări 
de profit”139.

Identificarea bunurilor relevante și înghețarea lor cât mai 
devreme posibil în timpul urmăririi penale este foarte 
importantă, fiind, în primul rând, o garanție că acestea 
nu vor fi mutate sau distruse și că victimele infracțiunii 
vor putea recupera daunele și primi despăgubiri și că 
delicvenții vor fi privați de bunurile lor dobândite ilegal. 
Mai mult, confiscarea tuturor bunurilor instrumentelor 
TFU este singura modalitate de descurajare eficientă a 
traficanților140.

Contextul național român referitor la confiscarea veniturilor 
obținute din infracțiuni s-a îmbunătățit în timp, așa cum se 
vede clar din tabelul de mai jos, care indică faptul că, după 
2011, s-a înregistrat o creștere semnificativă a bunurilor 
înghețate sau confiscate în timpul anchetelor penale 
legate de toate tipurile de infracțiuni. Aceasta a fost o 
măsură administrativă în cadrul Parchetului General, care 

An
Valoarea bunurilor confiscate și înghețate 
de către Ministerul Public, provenind din 
toate tipurile de infracțiuni (RON)141

2007 158 530 113

2008 791 717 347

2009 226 711 591

2010 371 646 024

2011 1 024 979 707

2012 1 869 681 989

2013 1 920 392 286

2014 2 473 736 148

2015 12 850 523 417
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a afirmat că „în toate cazurile penale care implică daune 
sau câștiguri ilegale”, procurorii ar trebui să evalueze 
„dacă este justificată verificarea care vizează identificarea 
bunurilor care pot fi înghețate sau confiscate”. În mod 
specific, ordinul administrativ a implicat un simplu formular 
de întrebări care trebuia completat de procuror. Are opt 
întrebări specifice cu privire la ce tipuri de acțiuni au fost 
destinate identificării veniturilor obținute din infracțiuni. 
Această simplă măsură a rezultat în triplarea volumului de 
bunuri înghețate în 2011, comparativ cu anul anterior. Cu 
toate acestea, anchetele financiare legate de cazurile de 
trafic de persoane sunt lăsate pe ultimul loc în România. 
În timp ce recuperarea veniturilor și a instrumentelor de 
infracționalitate este încă departe de a fi perfectă, cadrul 
este acolo pentru ca forțele de ordine și urmărirea penală 
să facă acest lucru în mod eficient, punându-le la dispoziție 
instrumente puternice.

La începutul anilor 2000, contextul românesc a fost acela 
că procurorii nu desfășurau anchete financiare specifice 
pentru a detecta, îngheța și confisca veniturile obținute din 
orice tip de infracțiune. Acest lucru poate fi observat atunci 
când sunt analizate cifrele referitoare la valorile bunurilor 
confiscate și înghețate înainte de 2010, comparativ cu cele 
din 2011 și anii următori.

Unul dintre obiectivele Strategiei Naționale împotriva 
Traficului de Persoane din perioada 2012-2016, 
implementate prin Legea Guvernului nr. 1142/2012142, 
este îmbunătățirea capacității instituționale de a investiga 
infracțiunile de trafic de persoane, în mod special traficul 
de minori, cât și urmărirea câștigurilor ilicite prin anchete 
financiare143. 

Legea nr. 678/2001144privind prevenirea și combaterea 
traficului de persoane a fost aproape complet abrogată, 
în special în ceea ce privește infracțiunile contexe, odată 
cu intrarea în vigoare a noului Cod Penal. Noua lege 
transpune Directiva 2011/36/UE a Parlamentului European 
și a Consiliului din 5 aprilie 2011 privind prevenirea și 
combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor 
sale145.

În ceea ce privește veniturile obținute din traficul de ființe 
umane, este demn de menționat că această infracțiune 
este o afacere, o sursă de venit pentru grupări criminale 
organizate și principala sa motivație este generarea de 
venituri. Chiar dacă aceste grupări criminale fac bani din 
vânzarea de femei și copii în străinătate pentru prostituție 
forțată, cerșetorie și infracțiuni minore, se fac doar puține 
confiscări anual din traficul de persoane. S-a menționat 
că cele mai eficiente grupări de crimă organizată sunt 
cele capabile să controleze toate implicațiile și rezultatele 
acțiunilor lor din racolarea pentru muncă, prostituție, 
transportarea victimelor, spălare de bani și legătura cu 
corupția la nivel înalt. Numărul veniturilor provenite din 
infracțiuni a crescut în ultimii ani146. 

În prezent, Codul Penal român (art. 210-211 NPC) 
sancționează traficul de ființe umane cu sancțiuni de la 
3 până la 10 ani de închisoare147. Alte infracțiuni legate 
de traficul de ființe umane sunt sancționate în art. 216 
(folosirea serviciilor unei persoane exploatate) cu o 
sancțiune de la 6 luni la 3 ani, art. 264 NPC (facilitatea 
șederii ilegale în România) și art. 374 NPC (pornografia 
infantilă) cu sancțiuni de la 1 la 5 ani. 

Cadrul legal românesc trebuie să confiște și să înghețe 
bunuri numai în cazul anumitor infracțiuni, precum spălare 
de bani, evaziune fiscală, corupție și infracțiuni împotriva 
intereselor financiare ale UE, cât și pentru finanțarea 
activităților teroriste148. Cu toate acestea, înghețarea 
bunurilor legate de TFU este implicită în conformitate cu 
noul Cod Penal al României, care prevede în mod clar 
că procedura de confiscare extinsă se aplică unei listei 
de activități infracționale, inclusiv „traficului și exploatării 
persoanelor vulnerabile”149. Întrucât confiscarea extinsă 
implică identificarea, confiscarea și înghețarea bunurilor, 
se poate afirma că această procedură este implicit 
obligatorie pentru cazurile TFU, însă nu e în aceeași 
măsură aplicabilă în practică150.

Art. 19 din Legea nr. 678/2001 privind confiscarea bunurilor 
și produselor infracțiunii în urma traficului de persoane 
a fost abrogat de noul Cod Penal. În prezent, se aplică 
prevederile art. 112, care reglementează confiscarea 



34

specială. Textul juridic prevede că următoarele sunt supuse 
confiscării speciale:

• „bunurile produse prin săvârşirea faptei prevăzute de 
legea penală;

• bunurile care au fost folosite, în orice mod, sau 
destinate a fi folosite la săvârşirea unei fapte 
prevăzute de legea penală, dacă sunt ale făptuitorului 
sau dacă, aparţinând altei persoane, aceasta a 
cunoscut scopul folosirii lor;

• bunurile folosite, imediat după săvârşirea faptei, 
pentru a asigura scăparea făptuitorului sau păstrarea 
folosului ori a produsului obţinut, dacă sunt ale 
făptuitorului sau dacă, aparţinând altei persoane, 
aceasta a cunoscut scopul folosirii lor; 

• bunurile care au fost date pentru a determina 
săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală sau 
pentru a răsplăti pe făptuitor;

• bunurile dobândite prin săvârşirea faptei prevăzute 
de legea penală, dacă nu sunt restituite persoanei 
vătămate şi în măsura în care nu servesc la 
despăgubirea acesteia; 

• bunurile a căror deţinere este interzisă de legea 
penală.”

În plus, noul Cod Penal a introdus, de asemenea, 
confiscarea extinsă pentru traficul de persoane (art. 
112(1)). Textul juridic prevede că „sunt supuse confiscării 
şi alte bunuri decât cele menţionate la art. 112, în cazul în 
care persoana este condamnată pentru comiterea uneia 
dintre următoarele infracţiuni, dacă fapta este susceptibilă 
să îi procure un folos material şi pedeapsa prevăzută 
de lege este închisoarea de 4 ani sau mai mare: […] 
b) infracţiuni privind traficul şi exploatarea persoanelor 
vulnerabile; […].Confiscarea extinsă se dispune dacă sunt 
îndeplinite cumulativ următoarele condiții: 

• valoarea bunurilor dobândite de persoana 
condamnată, într-o perioadă de 5 ani înainte şi, dacă 
este cazul, după momentul săvârşirii infracţiunii, 
până la data emiterii actului de sesizare a instanţei, 
depăşeşte în mod vădit veniturile obţinute de aceasta 
în mod licit;; 

• instanţa are convingerea că bunurile respective provin 
din activităţi infracţionale de natura celor prevăzute la 
alin. (1).”

Momentan, administrarea și indexarea bunurilor înghețate 
reprezintă cea mai sensibilă parte a întregului proces 
legat de recuperarea veniturilor obținute din infracțiuni, 
în general, în România. Studiul din 2016 al Freedom 
House Romania privind recuperarea veniturilor obținute 
din infracțiuni prevede că, atunci când au fost întrebați 
cine administrează bunurile înghețate, tuturor procurorilor 
intervievați le-a fost dificil să răspundă:

„Cine le administrează? Noi... păi, e o mare provocare 
pentru toată lumea. E o activitate total diferită de ancheta 
penală. Mai ales pentru procurorii aceia care lucrează 
la Parchetele locale, care trebuie să creeze întregi 
infrastucturi logistice: să iei sticle cu tine atunci când 
mergi să cercetezi, ca să ai în ce lua alcoolul și să îl 
transporți în camioane pentru a-l depozita. Practic, nu sunt 
administrate de nimeni. Aceste bunuri sunt doar preluate și 
lăsate la Evidența Materială. Nimic nu se întâmplă cu ele 
până când nu luăm o hotărâre definitivă, când le predăm 
Administrației Fiscale pentru a le distruge. Avem munți 
de obiecte și avem o problemă serioasă cu depozitarea. 
Situația se înrăutățește atât de tare încât garajele tuturor 
Parchetelor sunt pline de țigări și dubițe”151.

În timp ce noul Cod Penal reglementează posibilitatea 
vânzării anticipate a bunurilor imobiliare înghețate 
(perisabile sau bunuri care își pot pierde valoarea), 
această procedură este încă insuficient utilizată, în mare 
parte din cauza lipsei unei proceduri unificate și din cauza 
faptului că nu există momentan personal calificat care să 
se ocupe de acest lucru.

După cum a afirmat unul dintre procurorii intervievați 
în redactarea Raportului din 2016, anterior menționat, 
privind Recuperarea Veniturilor Obținute din Infracțiuni în 
România, „problema principală cu înghețarea bunurilor 
nu este să faci asta, ci să garantezi că acele bunuri pot 
fi folosite pentru recuperarea veniturilor obținute din 
infracțiuni. E de fapt obligația statului să facă asta. În 
acest fel, respecți și drepturile acuzatului, care, dacă ar 
trebui să plătească despăgubiri, le va plăti din acele bunuri 
înghețate; nu va trebui să aducă bani din alte surse pentru 
că tu nu ai putut să-i administrezi bunurile. În schimb, 
dacă e găsit vinovat, trebuie să își recupereze bunurile, 



35Cooperare transnațională între țările UE și cele din afara UE privind combaterea traficului de ființe umane

nu le poți distruge. E o responsabilitate majoră și este 
responsabilitatea statului. Trebuie să ai un personal bine 
pregătit pentru a administra aceste bunuri”152.

O recomandare importantă venind de la părțile interesate 
intervievate este că România analizează modalitățile prin 
care țări ca Italia reușesc să confiște bunurile infractorilor, 
sau Olanda, unde statul plătește victimei imediat ce 
primește banii de la traficant și apoi revine statului să 
urmărească fondurile infractorului.

Se pare că nu există voință politică în România de a 
dezvolta strategii și legi naționale care permit confiscarea 
și înghețarea bunurilor provenite din crima organizată. Cu 
toate acestea, Parchetul a elaborat bune practici pentru a 
acoperi această lacună a legislației:

1. Măsuri administrative interne în cadrul Procuraturii 
Generale pentru a îngheța și confisca câștigurile ilegale 
din activități infracționale. În România se constată o 
lipsă de voință politică pentru a elabora mecanisme și 
politici naționale bune de transpunere a directivelor UE 
privind confiscarea extinsă și spălarea de bani. Cu toate 
acestea, a existat voință din partea Parchetului General 
pentru a ajuta acest tip de investigație, chiar dacă 
legislația națională nu este foarte clară în ceea ce privește 
confiscarea sau spălarea de bani provenite din infracțiuni 
TFU. De asemenea, aceasta poate fi consideră o bună 
practică pentru Parchetul General din Republica Moldova.

2. Elaborarea de investigații financiare paralele în 
cazurile de TFU pentru a evalua și identifica veniturile 
obținute din infracțiuni. România doar ce a început să 
creeze structurile naționale care permit forțelor de ordine 
să inițieze anchete financiare în paralel cu anchetele 
penale privind TFU. Această procedură permite celor 
două tipuri de anchetatori să se completeze și să se 
ajute reciproc pentru o investigație mai bună și pentru a 
o extinde față de toți cei implicați în rețea, odată ce sunt 
identificați pe baza celor două anchete legale efectuate. 
Forțele de ordine din Moldova pot analiza această practică 
europeană pentru a avea o anchetă mai eficientă împotriva 
rețelelor TFU.

3. O parte din bunurile TFU pot fi folosite pentru 
reutilizare socială. Nu doar confiscarea bunurilor care sunt 
folosite sau obținute de traficanți prin infracțiunea TFU 
este importantă, ci și punerea acestor bunuri în slujba 
comunității. România e, de asemenea, la început de drum 
în ceea ce privește această procedură și are toată calea 
înainte. Modelul italianeste cel pe care România îl va 
implementa.
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România are practici bine dezvoltate pentru combaterea 
TFU. Unele dintre acestea au o importanță deosebită 
pentru Republica Moldova și pot fi adoptate de aceasta.

Republica Moldova și-a îmbunătățit, de asemenea, cadrul 
legal și instituțional în vederea combaterii TFU, modificând 
în 2013 Codul Penal și în 2014 Codul de procedură penală 
în ceea ce privește intervievarea copiilor și a implementat 
recomandările GRETA de stabilire a unui Secretariat 
Permanent care acum își desfășoară activitatea în cadrul 
Cancelariei de Stat. De asemenea, în cadrul Parchetului 
General a fost înființată o nouă unitate specializată în TFU.

GRETA salută măsurile pe care Republica Moldova le-a 
adoptat și în ceea ce privește cooperarea interinstituțională 
și „consideră că autoritățile din Moldova ar trebui să 
continue consolidarea cordonării și cooperării între 
guvernul central și comisiile teritoriale, pentru a se 
asigura că toate sectoarele sunt integrate în eforturile de 
combatere a TFU “153.

Pe baza bunelor practici din România în domeniul 
eradicării TFU, se pot face următoarele recomandări pentru 
Republica Moldova. 

În domeniul prevenirii TFU, putem identifica următoarele 
bune practici românești:

1. Campanii de conștientizare elaborate de 
Secretariatul Permanent al Moldovei cu 
sprijinul și coperarea ONG-urilor naționale, 
autorităților locale și centrale.

În România a fost dovedit că grupurile de lucru 
interguvernamentale active local ale reprezentanților 
principalelor ministere (afaceri interne, justiție, sănătate, 
muncă, protecție socială etc.) sunt extrem de eficiente 
în anumite județe, deoarece acestea pot lua decizii 

rapide și pot oferi sprijin necondiționat pentru protecția 
victimelor din cadrul întregului sistem local. Aceste grupuri 
de lucru interguvernamentale sau ANITP și filialele sale 
locale elaborează campanii de conștientizare împreună 
cu ONG-uri locale sau naționale. De exemplu, în 2015 
ANITP, împreună cu 4 ONG-uri154, au implementat proiectul 
„Modele de Bune Practici privind Asistența acordată 
Victimelor Traficului de Persoane”. În cadrul acestei 
campanii, consorțiul a vizat grupurile vulnerabile supuse 
unui mare risc de a fi traficate prin intermediul unei piese 
de teatru foarte bine elaborată – „Alex, fostul Gogo!”155 
Această campanie de conștientizare s-a dovedit a fi foarte 
eficientă. Același model de conștientizare indirectă este 
folosit de ONG-urile pentru romi atunci când abordează 
subiecte tabu pentru această comunitate, cu scopul de a o 
informa și educa.

2. Implicarea ONG-urilor în dezvoltarea de campanii 
care vizează anumite comunități supuse riscului 
traficului de persoane, inclusiv cea romă. 

În București au fost organizate mai multe întâlniri cu ONG-
uri pentru a elabora împreună cele mai bune campanii 
de conștientizare. Recent, sub auspiciile Amabsadei 
Marii Britanii, a fost organizat un workshop de o zi pentru 
ONG-uri ca să conceapă împreună o astfel de campanie, 
care să poate fi eventual finanțată de guvernul britanic. 
Pe 18 octombrie, Ambasa Marii Britanii a organizat un 
alt workshop privind mecanismul de sesizare național și 
transnațional, cu sprijinul Fundației Britanice împotriva 
Traficului de Persoane.

THB-WG, reunind reprezentanți ai ONG-urilor și ai 
mediului academic, este o altă bună practică în România. 
Ei militează pentru politici și amendamente mai bune 
în legislația națională, monitorizează cele mai sensibile 
cazuri și aduc în discuție publică noi forme de exploatare. 
THB-WG pledează pentru politici mai bune împotriva 

CAPITOL 3

Concluzii și 
recomandări de 
bune practici
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traficului de persoane, în privința îndepărtării organelor156, 
cât și pentru protejarea străinilor exploatați în România, 
în special asiatici (o formă foarte nouă fiind vietnamezi 
exploatați în ferme de canabis).

3. Cooperarea Patriarhiei Ortodoxe din Moldova 
cu ONG-uri pentru a contribui la prevenirea TFU 
în Moldova și în comunitățile din diaspora.

ONG-urile din România cooperează bine cu diferite 
filiale ale bisericilor și recent au început să coopereze cu 
Biserica Ortodoxă Română într-un mod mult mai eficient. 
Un ONG a elaborat un pachet special de materiale de 
conștientizare dedicat bisericilor. Aceste materiale pot 
fi descărcate gratuit de pe site-ul ONG-ului157. Aceste 
materiale pot fi solicitate și promovate și de ONG-urile din 
Moldova, de asemenea.

România trebuie în continuare să își îmbunătățească 
calitatea asistenței și a serviciilor oferite victimelor traficului 
de persoane, pentru a respecta prevederile art. 11 și 12 
ale Directivei UE. Cu toate acestea, pot fi identificate niște 
bune practici:

1. Asistență, sprijin și protecție pentru victimele 
traficului de persoane oferite în mod constant de 
adăposturi private în colaborare cu autoritățile locale și 
furnizorii de servicii publice. În România, parteneriatele 
public-private sunt funcționale și foarte utile. De exemplu, 
adăpostul public din Timiș a fost preluat de Generație 
Tânără, un ONG din România. Drept urmare, în prezent 
centrul este deschis și oferă asistență de foarte bună 
calitate. Acest centru poate oferi o gamă completă de 
servicii de asistență atât pentru victime adulte, cât și 
pentru minore: asistență rezidențială, asistență materială 
(îmbrăcăminte și încălțăminte, produse de igienă, rechizite 
etc.), asistență în obținerea sau recuperarea documentelor 
de identitate, asistență psihologică, medicală și legală, 

consiliere și orientare în carieră, monitorizarea cazurilor. 
Serviciile oferite nu sunt condiționate sau restricționate 
de factori precum județul de reședință al victimei, fapt 
pentru care sunt victime trimise la acest centru de instituții 
(publice sau private) care își desfășoară activitatea în 
județe învecinate (au fost cazuri de trimitere a victimelor și 
din alte județe, de asemenea, precum victime care locuiesc 
în județele din Moldova). În plus, asistența se acordă, de 
regulă, pe o perioadă mai lungă de timp, minimum 6 luni 
sau până la emancipare.158. 

În România, ANTIP joacă un rol important în coordonarea 
victimelor în timpul procesului penal, lucru care poate 
fi considerat un model de bună practică în Europa. Prin 
aceasta le oferă victimelor informațiile minim necesare, 
consiliere juridică, pregătire în vederea procesului, sprijin 
psihologic în timpul procesului, transport și protecție în 
siguranță. Acest program este implementat în colaborare 
cu forțele de ordine și cu ONG-urile locale/naționale 
partenere.

Dat fiind că accesul la asistență medicală și psihologică 
pentru victimele TFU este o provocare în România, 
ONG-urile au dezvoltat legături bune cu clinici publice și 
private, dar și cu servicii medicale provenite din partea 
bisericii. Această practică este folosită în mare măsură 
pentru a acoperi nevoile medicale de bază ale victimelor. 
De asemenea, ONG-urile din România au aflat despre o 
derogare de pe site-ul Agenției Naționale de Administrare 
Fiscală privind plata contribuțiilor sociale, în privința 
asistenței medicale, pentru victimele TFU. Timp de un an, 
victimele pot obține asistență medicală fără să plătească 
contribuțiii sociale și în acest fel ONG-urile încearcă să 
ajute victimele în această perioadă.

Pentru a avea acces la consultanță juridică și reprezentare 
juridică mai bună în fața instanței, ONG-urile din România 
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au dezvoltat parteneriate cu asociațiile locale Barr și le-au 
solicitat formări în sfera TFU atunci când Barr organizează 
cursuri de formare periodică pentru avocați pe plan local. 
Cel mai bun exemplu vine din Neamț, unde a fost stabilită 
o cooperare foarte bună între autoritățile locale și ONG-
uri. Această cooperare a permis ONG-urilor să includă 
în programa Asociației locale Barr formare în sfera TFU 
pentru avocați. 

2. Cursuri de formare profesională în sfera TFU oferite 
tuturor furnizorilor de servicii publice și profesiilor 
juridice. ONG-urile din domeniul TFU și în mare parte 
THB-WG joacă un rol important în militarea pentru formări 
în sfera TFU. Ei au fost capabili, adesea cu sprijinul ANITP, 
să pregătească mulți profesioniști care intră în contact cu 
victimele traficului de persoane. În România s-a identificat 
faptul că unele ONG-uri sunt specializate în oferirea de 
cursuri de formare unor anumite grupuri de profesioniști, 
precum: asistenți sociali, inspectori de muncă, medici, 
magistrați, profesori și reprezentanți ai autorităților locale 
etc.

THB-WG militează, pe lângă pentru instituturile naționale 
de formare profesională pentru diferite profesii, și pentru 
introducerea unui program de formare în domeniul TFU. 
Majoritatea profesiilor juridice și sociale au organizat deja 
un astfel de program de formare. Aceste exemple pot fi 
considerate bune practici pentru ONG-urile din sfera TFU 
din Moldova.

3. Înființarea unui „Grup de Lucru privind Traficul de 
Persoane” format din experți independenți cu scopul de 
a milita pentru politici mai bune în domeniul TFU și pentru 
a se sprijini reciproc în implementarea proiectelor. Având 
modelul THB-WG, ONG-urile din Moldova pot organiza un 
grup independent de lucru similar, cu scopul de a milita 
împreună pentru politici mai bune și pentru amendamente 
la legislația națională oricând este nevoie.

Chiar dacă România doar ce a început să se intereseze de 
anchetele financiare, sunt foarte multe bune practici legate 
de anchetele penale:

4. Cooperare transnațională în vederea dezmembrării 
rețelelor TFU. În România, ONG-urile joacă un rol 
important în militarea pentru o mai bună cooperare 
transnațională. Ele au solicitat întâlniri regulate cu 
reprezentanții Ambasadelor statelor UE în care victimele 
din România sunt cel mai mult exploatate. Se dezvoltă 
o cooperare la nivel de aplicare a legii, dar și la nivelul 
ONG-urilor. 

5. Echipe comune de anchetă (ECA) stabilite, inclusiv în 
România, ca un instrument eficient de cooperare, facilitând 
coordonarea anchetelor și urmăririlor penale desfășurate 
în paralel în jurisdicțiile mai multor state. Dat fiind că TFU 
este, în mare, o infracțiune transnațională, o anchetă 
eficientă poate fi mai bine realizată prin intermediul ECA. 
De exemplu, în situația în care anumite rețele locale 
nu sunt bine investigate și li se permite să racoleze și 
exploateze în continuare, ONG-urile cooperează cu poliția 
din ambasadele statelor despre care au primit informații că 
victimele sunt exploatate. Există puține exemple de bune 
practici în care ancheta a început și în țara de destinație, 
pe baza informațiilor oferite de ONG-uri, și a fost extinsă în 
România.

6. Profesioniști bine pregătiți în Parchetul specializat 
în domeniul TFU și polițiști care lucrează la cazuri din 
sfera TFU. În România, ONG-urile au identificat nevoia 
de instruire a forțelor de ordine în privința elementelor 
specifice ale cuceritorului. De asemenea, România trebuie 
să avanseze pentru a-și construi cazurile pe alte dovezi 
decât mărturiile victimelor, precum anchete penale și 
financiare. În acest sens, un ONG159 a adus experți din 
sisteme juridice cu o vastă experiență în folosirea acestor 
dovezi în cazuri de TFU, precum Marea Britanie și Olanda.

Se pare că în ambele țări nu există voință politică de a 
dezvolta strategii și legi naționale care permit confiscarea 
și înghețarea bunurilor provenite din crima organizată. 
Cu toate acestea, Parchetul din România a elaborat bune 
practici pentru a acoperi această lacună a legislației: 
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7. Măsuri administrative interne în cadrul Parchetului 
General pentru a îngheța și confisca câștigurile ilegale 
din activități infracționale. În România se constată o 
lipsă de voință politică pentru a elabora mecanisme și 
politici naționale bune de transpunere a directivelor UE 
privind confiscarea extinsă și spălarea de bani. Cu toate 
acestea, a existat voință din partea Parchetului General 
pentru a ajuta acest tip de investigație, chiar dacă 
legislația națională nu este foarte clară în ceea ce privește 
confiscarea sau spălarea de bani provenite din infracțiuni 
TFU. De asemenea, aceasta poate fi consideră o bună 
practică pentru Parchetul General din Republica Moldova.

8. Elaborarea de investigații financiare paralele în 
cazurile de TFU pentru a evalua și identifica veniturile 
obținute din infracțiuni. România doar ce a început să 
creeze structurile naționale care permit forțelor de ordine 
să inițieze anchete financiare în paralel cu anchetele 
penale privind TFU. Această procedură permite celor 
două tipuri de anchetatori să se completeze și să se 
ajute reciproc pentru o investigație mai bună și pentru a 
o extinde față de toți cei implicați în rețea, odată ce sunt 
identificați pe baza celor două anchete legale efectuate. 
Forțele de ordine din Moldova pot analiza această practică 
europeană pentru a avea o anchetă mai eficientă împotriva 
rețelelor TFU.

9. O parte din bunurile TFU pot fi folosite pentru 
reutilizare socială. Nu doar confiscarea bunurilor care sunt 
folosite sau obținute de traficanți prin infracțiunea TFU 
este importantă, ci și punerea acestor bunuri în slujba 
comunității. România e, de asemenea, la început de drum 
în ceea ce privește această procedură și are toată calea 
înainte.
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