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Introducere 

 

Traficul de persoane a devenit o problemă globală și una din cele mai rușinoase 

infracțiuni din cauza faptului că atentează la demnitatea ființei umane. 

Traficanții înșeală atât femeile cât și bărbații din toate colțurile lumii. 

Ce-a mai importantă formă de exploatare este ce-a sexuală, dar sunt și alte forme precum, 

munca forțată, cerșetorie, aservire domestică sau prelevare de organe.  

  Traficul de ființe umane este o încălcare gravă a drepturilor fudamentale ale 

omului, și a demnității umane, deoarece implică comercializarea victimelor, și este greu 

de investigat datorită naturii clandestine și devine greu de descoperit, cine anume este în 

spatele acestor fapte. 

Din cauza faptului că cetățenii români sunt foarte vulnerabili din cauza faptului că mulți 

trăiesc în sărăcie și sunt predispuși să accepte aceste oferte ilegale din dorința de a avea o 

viață mai bună. 

  În capitolul I am clasificat formele de trafic de persoane și factorii care conduc la 

aceste fapte: sărăcia, lipsa educației, anturajul. 

 De asemenea am făcut profilul traficantului, modul în care își racolează victimele , și am 

evidențiat că adesea aceștia fac parte din familie. 

Metodele de recrutare care sunt diverse moduri de a atrage victima, cea mai 

cunoscută formă fiind loverboy, adică traficantul se dă drept iubitul victimei ca apoi să o 

exploateze, și astfel este mai usor de convins, dat fiind faptul că deja victima este 

îndrăgostită de el. 

În strănsă legătura cu metoda aceasta de recrutare este Sindromul Stockolm de 

care suferă cele mai multe victime, adică ele se îndrăgostesc de cei care le fac să sufere, 

nevâzănd de fapt răul pe care aceștia îl provoaca, cauza din care multe aleg să rămănă în 

relații abuzive, pentru ca ele au devenit dependente de acele persoane, deși ei nu le fac 

niciun rău, astfel că fie scap din aceste situații. 

În capitoul II ne-am axat pe aspectele legislative, ce anume fac autoritățile pentru 

a indentifica și a preveni aceste infracțiuni. 
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Pedepsele aplicate traficanților, care pornesc de la închisoare de la 3 la 10 ani, iar 

daca infracțiunea este săvărșită traficând minori pedeaspsa se poate dubla. 

Asistarea victimelor, care este un punct foarte important, pentru că acele victime 

odată salvate, trebuie asistate în diferite centre care au ca profil asistarea victimelor 

traficului de persoane, căi pentru a le însoți și a le oferi sprijin pentru că multe dintre 

victime ajung din nou victime  ale traficanților care le cauta și în aceste centre. 

În capitolul III am tratat acest subiect din punct de vedere teologic, apariția 

sclaviei, implicarea Bisericii în această problemă, modul în care ajuta victimele. 

 Cele mai cunoscute documente care au tratat aceste subiecte au fost Enciclica 

Rerum Novarum scrisă de Papa Leon al XIII-lea în anul 1891, care tratează problema 

muncii și a capitalului  și Laudato Si al Papei Francisc din anul 2015, dedicat “căminului 

comun”. 

În cele două studii de caz am dorit sa vorbesc despre cazurile în care sunt traficați 

copii din centrele de plasament, cu ajutorul angajațiilor și superficialitatea autorităților 

care nu investighează aceste infrațiuni pentru a nu mai avea loc asemenea evenimente 

neplăcute. 

În al doilea studiu am vorbit despre minorii traficați pentru a fi duși la cerșit în 

Anglia, cazuri care au fost clasate de autorități, iar traficanții au fost eliberați.
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 1. Noțiuni introductive ale traficului de persoane 

 

Traficul de persoane (în legislaţia română) – recrutarea, transportarea, 

transferarea, cazarea sau primirea unei persoane, prin ameninţare, violenţă sau prin alte 

forme de constrângere, prin răpire, fraudă ori înşelăciune, abuz de autoritate sau 

profitând de imposibilitatea acelei persoane de a se apăra sau a-şi exprima voinţa ori prin 

oferirea, darea, acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase, pentru obţinerea 

consimţământului persoanei care are autoritate asupra altei persoane, în scopul 

exploatării acestei persoane (conform art. 12 şi 13 din Legea nr.678/2001 privind 

prevenirea şi combaterea traficului de persoane).  

Traficul de persoane (în legislaţia internaţională) - recrutarea, transportul, 

transferul, adăpostirea persoanelor prin mijloace de ameninţare sau prin forţă sau alte 

forme de constrângere, răpire, înşelăciune, prin abuz de putere sau de poziţie sau prin 

primire sau acordare de plăţi ori alte beneficii convingătoare, în scopul de a le exploata. 

(conform Protocolului de la Palermo privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea 

traficului de persoane, în special al femeilor şi copiilor, adiţional la Convenţia Naţiunilor 

Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate).1 

Cele mai vechi forme de sclavie sunt prezente încă din Evul Mediu acest lucru 

este atestat în Codul Mesopotamian și anume Codul lui Hammurabi2 cănd încă nu exista 

limbaj. 

Codul lui Hammurabi a fost cel mai vechi cod de legi, întocmit la inițativa lui 

Hammurabi și care a fost păstrat sub forma unei lungi inscripții cuneiforme care a fost 

descoperit în Susa în anul 1901, el reunește în 282 de articole, dreptul civil, penal și 

comercial al epocii 

                                                             
1https://childhub.org/en/system/tdf/library/attachments/aas_ghid_de_informare_tfu_1.pdf?file=

1&type=node&id=19775, site consultat la data de 10-03-2020 

2 suveran al regatului vechi babilonian (1792-1749 î.Hr.). Abil om politic, talentat comandant 

militar, Hammurabi a transformat micul regat din Mesopotamia centrală în cea mai importantă 

putere a Orientului Mijlociu. După ce a cucerit întregul Sumer, Hammurabi a constrâns Asiria 

să recunoască suzeranitatea Babilonului. Domnia sa reprezintă o epocă de vârf a civilizației 

babiloniene care încearcă unificarea jurisdicției mesopotamiene și se cristalizează cele două 

mari eposuri: „Poemul creațiunii” și „Epopeea lui Ghilgameș”. 

 

https://childhub.org/en/system/tdf/library/attachments/aas_ghid_de_informare_tfu_1.pdf?file=1&type=node&id=19775
https://childhub.org/en/system/tdf/library/attachments/aas_ghid_de_informare_tfu_1.pdf?file=1&type=node&id=19775
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Acest lucru a jucat un rol important în construirea piramidelor din Egipt 

Conceptul de trafic a fost utilizat prima dată în secolul al XVI-lea ce sensul de comerț, 

fără să aiba o conotație negativă. In secolul al XVII-lea capătă sensul de vănzare ilegala a 

mărfurilor,iar spre secolul al XIX-lea se referea la comerțul cu ființe umane care erau 

văndute ca sclavi. 

În anul 1921 au fost semnate doua convenții la Geneva în cadrul Națiunilor Unite 

referitoare la reprimarea traficului de femei și de copii, iar cealaltă în 1933 referitor la 

traficul major de femei, convenție la care a aderat și România în 1935.3 

Conform documentelor OIM( Organizația Internațională pentru Migrație), traficul de 

persoane este o formă de criminalitate transfrontalieră, prin care recrutori, călăuze,gazde 

și traficanți, organizații în rețele, și se fac vinovați de încălcarea legii și de încălcarea 

drepturilor fundamentale ale omului, prin impunerea unei forme de sclavie modernă. 

În conformitate cu Codul Penal ar României, TRAFICANT este persoana care 

comite infracțiunea de trafic de persoane. 

Conform Declarației Națiunilor Unite privind principiile fundamentale ale justiței pentru 

victimele infracțiunii și abuzului de putere, alin 1, VICTIME înseamnă persoanele care 

individual sau colectiv au suferit o vătămare fizică sau emoțională, încălcarea 

fundamentală ale drepturilor, încălcarea legilor care incriminează abuzul de putere. 

Alineatul 2 al documentului prevede faptul că se poate considera o persoană 

VICTIMĂ chiar daca agresorul nu a fost pus încă sub acuzare, se pot considera a fi 

VCTIME inclusiv rudele persoanei agresate care au intervenit în ajutarea victimei, astfel 

ca au avut de suferit vătămări corporale în urma intervenției lor. 

Conform legislației românești, victimă este orice persoană fizică vătămată despre care 

exista informații că a fost supusă infracțiunilor privind traficul de persoane prevăzute de 

Legea nr.678/2001. 

Victima este deposedată de orice drept și transformată într-un obiect 

tranzacționabil și manipulabil, în orice scopuri și condiții compatibile cu statutul de 

marfă și valoare a acesteia, iar aceste scopuri și condiții sunt independente de voința 

victimei. 

                                                             
3 Doru Buzducea Asistența socială a grupurilor de risc, Polirom, Iași, pg 554 
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Astfel, că pentru a facilita cunoașterea acestui fenomen este necesar să se 

colaboreze în vederea formulării unor politici coerente care să previna, dar și să combată 

într-un mod mai eficient traficul de persoane. 

Așadar, pentru UE este foarte importantă respectarea drepturilor omului pentru că 

este o condiție fundamentală pentru a cunoaște și a putea combate orice act care 

periclitează demnitatea și dreptul la viață a unei persoane. Așa cum în primul articol al 

Constituției României garantează ca valori supreme demnitatea, drepturile și libertățile 

cetățenilor, libera dezvoltare a personalității umane și pluralismul politic. 

  Conform legii 678/2001 modificată prin legea 230/2010, traficul de persoane 

reprezintă transportarea, recrutarea, transferarea, cazarea ori primirea unei persoane prin 

amenințare sau prin alte forme de constrângere, prin răpire, fraudă ori înșelăciune 

profitând de faptul că acea persoană este în imposibilitatea de a se apăra sau de a-și 

exprima voința. 

Prezenta lege reglementează prevenirea și combaterea traficului de persoane, oferă 

și asistență acordată victimelor traficului de persoane care constituie o violare a 

drepturilor persoanei și integrității acesteia. 

În legislația națională traficul de persoane este definit în art. 12 și art. 13 ale Legii 

nr. 678/2001 pentru prevenirea și combaterea traficului de persoane, cu modificările și 

completările ulterioare, definiția utilizată la nivel național fiind în concordanță cu aceea a 

Protocolului privind prevenirea, reprimarea și pedepsirea traficului de persoane, în 

special a femeilor și copiilor. 

Plecând de la această definiție se poate face o distincție clară între traficul de 

persoane, traficul de migranți și prostituție. Traficul de migranți reprezintă facilitarea în 

vederea obținerii, direct sau indirect, a unui folos material sau de altă natură, a intrării 

ilegale a unei persoane într-un alt stat parte, față de care persoana nu este cetățean sau 

rezident permanent. Se poate concluziona că această infracțiune este îndreptată împotriva 

statului deoarece presupune facilitarea trecerii ilegale a frontierei a persoanelor, în 

vederea obținerii de beneficii materiale sau financiare de către călăuză.  

Relația dintre călăuză și migrant ia sfârșit după trecerea frontierei și nu implică 

exploatarea migrantului. Conform Codului Penal, traficul de persoane este o infracțiune 

împotriva libertății persoanei, comisă de către traficanți în scopul exploatării persoanei și 
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poate să implice sau nu trecerea frontierelor , pe când traficul de migranți reprezintă o 

infracțiune contra intereselor publice. 

Traficul de persoane se pedepsește în scopul exploatării acesteia se pedepsește cu 

închisoarea de la 3 la 12 ani, în caz de cauzare a unei vătămări corporale grave a 

integrității corporale sau a sănătății se pedepsește cu închisoarea de la 5 la 15 ani, daca 

fapta are ca urmare moartea sau sinuciderea victimei pedeapsa crește de la 15 la 25 ani. 

Traficul de ființe umane înseamnă comerț cu oameni și folosirea acestora în scopuri 

profitabile, cum ar fi: prostituție, cerșetorie sau muncă ilegală. Acest lucru are mai multe 

dimensiuni, încălcarea drepturilor omului, fenomen social și economic și un aspect penal 

în care traficanții sunt delicvenții și nu victimele, deoarece acestea de cele mai multe ori 

sunt convinse prin diferite oferte ireale, cum ar fi un loc de muncă stabil, oferte de studii, 

etc. 

Prostituția reprezintă fapta persoanei care își procură mijloacele de existență sau 

principalele mijloace de existență, practicând în acest scop raporturi sexuale cu diferite 

persoane. Potrivit Codului Penal această infracțiune este îndreptată împotriva bunelor 

moravuri, pe când traficul de persoane presupune exploatarea unei persoane, în diferite 

scopuri. 

 Astfel. prin exploatarea unei persoane se înțelege : 

 executarea unei munci sau îndeplinirea de servicii, în mod forțat, cu încălcarea 

normelor legale privind condițiile de muncă, salarizare, sănătate și securitate; 

 ținerea în stare de sclavie sau alte procedee asemănătoare de lipsire de libertate ori 

de aservire; 

 obligarea la practicarea prostituției, la reprezentări pornografice în vederea 

producerii și difuzării de materiale pornografice sau alte forme de exploatare sexuală; 

 prelevarea de organe; 

 efectuarea unor alte asemenea activități prin care se încalcă drepturi și libertăți 

fundamentale ale omului. 

 obligarea la practicarea cerșetoriei;4 

 

Această formă de încălcare e legi este a treia ce-a mai profitabilă sursă de profituri 

ilicite,dupa traficul de droguri și cel cu arme. 

                                                             
4 http://anitp.mai.gov.ro/legislatie/, site consultat la data de 26.02.2020 

http://anitp.mai.gov.ro/legislatie/
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  Conform Art.2. al legii 678/2001 persoanele pot fi exploatate în mai multe 

moduri, și anume, muncă forțată, obligarea la practicarea prostituției, la reprezentări 

pornografice în vederea produceri și difuzarea lor în scopuri materiale, prelevarea de 

organe. 

Deși, traficul de persoane nu este un fenomen recent, dar transformările prin care 

au trecut țările din sud-estul Europei au generat o creștere semnificativă a dimensiunilor 

acestui fenomen în Europa. 

Factorii care determină acest fenomen au rămas practic aceiași, însă pe fondul 

globalizării, indistrualizării apar si cauze noi, astfel devenind un fenomen cu o creștere 

constantă. 

Cauzele faptului că traficul de persoane este în continuă creștere este corupția 

autorităților, slabirea controlului granițelor, lipsa unui cadru legislativ determina apariția 

și dezvoltarea traficului de ființe umane, precum și distribuirea inegală a bărbaților și 

femeilor pe piața muncii. 

  

1.1.Tipuri de trafic de persoane 

  

             Libertatea este un drept pe care ființă umane l-a dobândit prin naștere, valori 

precum demnitatea și valoarea persoanei umane sunt enunțate în Declarația Universală a 

drepturilor omului pe care Adunarea Generală a promovat-o ca un ideal comun de atins 

pentru toate popoarele, și care interzice comerțul cu sclavi și nimeni nu va fi ținut în 

servitute. 

S-a constat faptul că aceste legi nu au fost respectate de toate națiunile s-a hotărât în 

Convenția din 1926 care era deja în vigoare dar căreia i s-a aplicat suplimentar pentru a 

intensifica eforturile internaționale, care viza abolirea sclaviei și tuturor practicilor 

conexe sclaviei. 

Traficul de persoane cuprinde un întreg proces care are un singur scop și anume cel ce 

exploatare a victimei. Tipul de exploatare diferă, dar  indiferent de modul în care se face 

exploatarea sau intenția reprezintă baza incriminării fenomenului de trafic de ființe 

umane. 

Scopul este întotdeauna acela de a căștiga cat mai mulți bani din munca altei persoane. 
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S-a constatat faptul că femele sunt folosite pentru activități sexuale în timp ce 

adesea bărbații sunt folosiți pentru a executa munci grele fizice, iar copii pentru munci la 

ferma, servitute, dar și pentru prostituție infantilă( Stoecker, Louise, 2005, pg.51) 

a) victima exploatată sexual- exploarea pentru prostituție, pornografie și trafic sexual cu 

femei și copii. 

În fiecare an estimativ peste 800 000 femei sunt traficați peste granițele 

internaționale, numărul de persoane traficate intern fiind mult mai mare. Ce-a mai 

vizibilă ramură este cea a prostituției, dar cele mai multe victime răman ascunse în 

bordeluri de ce-a mai joasă speță, moteluri, saloane de masaj, cluburi și apartamente. 

Elementul principal care dezvoltă traficul de persoane pentru prostituție este 

sărăcia din țara lor, acolo unde nu există oportunități economice, femeile sunt mai prost 

plătite, astfel ca victimele sunt adesea femei, numărul bărbaților traficați fiind mai mic. 

Traficul prin exploatarea sexuală este mai amplă deoarece este extrem de 

profitabilă, mai ales în zonele unde educația și locurile de muncă sunt mai limitate, iar 

victimele sunt mai predispuse la a cădea în capcana traficanților. 

Conform Agenției Națiunilor Unite pentru Combaterea Drogurilor și 

Criminalității(UNODC), cei mai mulți traficanți provin din Asia, fiind urmați de Europa 

Centrală și S-V Europei. 

De cele mai multe ori traficanții sunt implicați și în traficul de arme și droguri și 

care folosesc violența pentru a-și atinge scopul mai repede. 

Deși, suntem într-o era dezvoltată femeia este încă subevaluată, acestea prezentând un 

risc mai mare pentru a fi traficate și supuse abuzurilor. 

Deși avem tendința de a crede ca traficul de ființe umane se întămpla in alte părți 

și nu la noi, totuși această dezvoltare are loc chiar lăngă noi. Ceea ce face ca acest lucru 

să se dezvolte este faptul că la nivel mondial femeile sunt private de drepturile esențiale, 

puțina atenție pe care o acordă autoritățile dar nu numai, faptul că prostituția nu este 

privită ca fiind ceva în neregulă. 

Oamenii încă au percepția ca femeile care practică aceasta meserie o fac de 

bunăvoie, iar acest lucru favorizează creșterea comerțului și a traficului ilegal de femei. 

Există termenul de turism sexual( călătorii sau vacanțe cu scopul de a întreține 

relații sexuale, aceasta este o industrie de miliarde de dolari care încurajează exploatarea 

femeilor. 
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Agențiile de turism care promovează acest gen de turism cu promisiunea de a fi 

așteptați la destinație de fete tinere, aceștia lucrează direct cu pedofilii care cauta minori 

sau fete virgine cu promisiunea că se vor vindeca de anumite boli, iar aceștia defapt 

investeaza tinerele cu HIV și alte boli dând naștere unor epidemii locale. 

În convenția pentru reprimarea traficului de ființe umane și a exploatării 

prostituției semenilor s-a convenit pedepsirea oricărei persoane care pentru a satisface 

nevoile altora ademenește sau atrage spre a se prostitua o altă persoană chiar cu acordul 

acesteia. 

În art.2 al prezentei legi se mentionează faptul că se pedepsește orice persoană 

care finanțează sau deține o casă de toleranță sau daca închiriează un imobil spre a fi 

folosit cu scopul prostituiri unor persoane. 

Art.9 precizează faptul că persoanele care comit infracțiunea înainte de a fi intrat 

în alt stat trebuie duși în fața tribunalului propriului stat și pedepsiți de către aceasta. 

b) exploatarea prin muncă 

„Formele grave de exploatare prin muncă” se referă la toate formele de exploatare prin 

muncă care sunt încadrate ca infracțiuni conform legislației statului membru al UE în 

care se produc. Acest studiu are drept subiect exploatarea la locul de muncă și riscurile 

aferente. Nu se analizează procesul prin care lucrătorii se mută sau sunt mutați din țara 

lor de origine și supuși unei situații de exploatare. 

“Orice tip de muncă sau servicii care sunt pretinse de la orice persoană sub amenințarea 

cu orice fel de pedeapsă și pentru care persoana respectivă nu s-a oferit în mod 

voluntar.”5 

Munca forțată este uneori ascunsă, dar de cele mai multe ori este făcută la vedere. 

Victimele sunt cetățeni au UE sau imigranți din afara UE, din diferite medii sociale, cu o 

economie mai slab dezvoltată. 

Sectoarele în care sunt forțate persoanele sunt de obicei, agricultura, procesarea și 

împachetarea alimentelor, construcții, fabricație. 

Victimele pot fi adeses și datornici, iar cei care i-au împrumutat i-au luat ca sclavi 

pentru a-și recupera datoriile, iar adesea datoriile cresc, iar aceștia sunt condamnați la o 

muncă permanentă, sărăcia, amenințările, violența îi țin departe de familie, controlul prin 

                                                             
5 https://www.gla.gov.uk/media/3474/spot-the-signs-romanian-dec-17.pdf, site consultat la data 

de 04.03.2020 

https://www.gla.gov.uk/media/3474/spot-the-signs-romanian-dec-17.pdf
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teroare pentru a nu-i încuraja pe victimele traficului să fuga sau să ia legătura cu rudele 

lor. 

Înșelarea victimelor prin promisunea unui loc de muncă sau prin plata 

transportului pănă la locul de muncă, astfel oamenii sunt ademeniti, iar odată ajunși acolo 

realizează faptul că defapt locul de muncă promis nu există, astfel ei sunt prinși într-o 

capcană. 

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene prevede drepturi de importanță 

deosebită pentru lucrătorii care se deplasează în interiorul UE sau care intră în UE. Cele 

mai importante sunt demnitatea umană (articolul 1), interzicerea sclaviei și a muncii 

forțate (articolul 5), libertatea de alegere a ocupației și dreptul la muncă (articolul 15), 

nediscriminarea (articolul 21), dreptul de acces la serviciile de plasament (articolul 29), 

protecția în cazul concedierii nejustificate (articolul 30), condiții de muncă echitabile și 

corecte (articolul 31), interzicerea muncii copiilor și protecția tinerilor la locul de muncă 

(articolul 32), protecția consumatorilor (articolul 38) și dreptul la o cale de atac eficientă 

și la un proces echitabil (articolul 47).6 

Diferențele economice semnificative și mobilitatea în creștere la nivel global 

generează forme grave de exploatare prin muncă. Forțați de situația economică de acasă, 

un număr tot mai mare de oameni muncesc în străinătate, de multe ori fiind dispuși să 

accepte condiții de lucru cu mult sub standardele legale locale, dar totuși mai bune decât 

sărăcia și șomajul de care au fugit. În general, mutarea în altă țară creează sau 

exacerbează situațiile de vulnerabilitate socială și economică. Izolarea socială ce decurge 

din necunoașterea limbii, din lipsa contactelor în afara locului de muncă și din 

necunoașterea standardelor juridice locale sau a oportunităților de solicitare de sprijin 

duce la creșterea riscului de exploatare. 

Formele grave de exploatare prin muncă nu sunt întotdeauna o consecință 

a traficului de ființe umane, care presupune luarea anumitor măsuri și utilizarea unor 

mijloace ilicite în scopul exploatării. Victimele unei astfel de situații de exploatare nu 

sunt obligate să muncească; ele sunt victimele unei astfel de exploatări pentru că 

experiența lor de muncă presupune condiții cu mult inferioare celor ce pot fi considerate 

acceptabile de lege. 

                                                             
6 https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-severe-labour-exploitation-

summary_ro.pdf, site consultat la data de 04.03.2020 

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-severe-labour-exploitation-summary_ro.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-severe-labour-exploitation-summary_ro.pdf
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Cele mai multe victime au fost și în acest an exploatate în agricultură, sector de 

servicii cunoscut pentru exploatarea persoanelor, în special în afara țării noastre. De cele 

mai multe ori, recrutarea acestora are loc ori prin anunțuri sau alte metode de răspândire 

a informației cu privire la locuri de muncă sezoniere, pe perioade determinate, în statele 

cu culturi de citrice sau plantații de fructe/legume, precum Grecia, Spania, Turcia și 

altele. Condițiile de muncă în agricultură sunt extrem de dificile, solicitând 10-12 h de 

muncă zilnică, în aer liber, indiferent de condițiile meteorologice, fără a li se asigura 

victimelor condițiile minimale de securitate, hrană și adăpost. 

Cu cât legislația din domeniul combaterii traficului de persoane, prostituției și 

cerșetoriei sunt mai tolerante cu atât traficul de persoane în scopul exploatării sexuale și 

al obligării la practicarea cerșetoriei, având ca sursă cetățeni români, riscă să aibă o 

incidenţă crescută. Cu cât într-un anumit stat există oportunități de angajare sezonieră/pe 

perioade determinate în sectorul agricol sau cel al construcțiilor, cu atât probabilitatea ca 

acesta să fie o destinație a traficului de persoane în scopul exploatării prin muncă cu 

cetățeni români este ridicată. 

Vulnerabilitatea individului la victimizarea în trafic de persoane persistă și după 

identificarea acestuia, dacă măsurile de intervenție și asistență nu sunt centrate pe nevoile 

acestuia corelate cu descoperirea și incriminarea făptuitorilor, eliminându-se astfel și 

eventualele presiuni și amenințări ce pot fi exercitate de către traficanți odată cu decizia 

victimelor de a coopera cu autoritățile de aplicare a legii. 

 

1.2.Teorii ale devianței 

 

Societatea este formată din oameni, oameni diferiți, cu diferite conduite. Unele dintre 

aceste conduite se pot regăsi sub formă de gesturi atipice, acțiuni imorale, urmate de 

dezordini comportamentale, lipsă de disciplină și fapte de ordin denaturat, disfuncțional, 

delincvent și total incorect. 

Totalitatea acestor tipuri de ieșiri și de comportamente conduc, de cele mai multe 

ori, la devierea ordinii sociale și fac parte dintr-un fenomen din ce în ce mai răspândit 

numit devianță.7 

                                                             
7 https://lege5.ro/gratuit/gm2tenbtgeyq/intre-devianta-si-delincventa-teorii-ale-cauzalitatii-
comportamentului-deviant-si-delincvent, site  consultat în data de 05.03.2020 

https://lege5.ro/gratuit/gm2tenbtgeyq/intre-devianta-si-delincventa-teorii-ale-cauzalitatii-comportamentului-deviant-si-delincvent
https://lege5.ro/gratuit/gm2tenbtgeyq/intre-devianta-si-delincventa-teorii-ale-cauzalitatii-comportamentului-deviant-si-delincvent
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 INADAPTAREA înseamnă imposibilitatea unei persoane de a-şi satisface propriile 

nevoi şi pe cele ale anturajului, de a-şi însuşi şi juca un rol normal în societate. 

 ADAPTAREA constă în ansamblul reacţiilor prin care un individ îşi ajustează 

structura sau comportamentul pentru a putea răspunde armonios condiţiilor de mediu şi 

noilor experienţe.  

Inadaptarea/adaptarea se face la nivel: 

-pshiologic 

-social 

-biologic 

și prezintă următoarele forme: 

-familială 

-școlară 

-profesională 

O persoană adaptată social are capacitatea de a percepe într-un mod curat 

realitatea, capacitatea de a se implica profesional și de a avea satisfacții în muncă, își 

planifică viitorul, și își valorifică experiențele din trecut într-un mod productiv. 

Studiul procesului adaptării/inadaptării la J.Starobinski8 

                                                             

8 a fost un teoretician și critic literar elvețian de limbă franceza, 

A studiat literatura la Universitatea din Geneva (ca student al lui Marcel Raymond, unul dintre 

fondatorii Școlii de la Geneva), și medicina, specializându-se în psihiatrie. Până în 1985 a 

predat literatură franceză la Universitatea din Baltimore și apoi literatură franceză și istoria 

medicinei la Universitatea din Geneva. 

 



15 
 

 

În sens restrâns, devianţa constă în multitudinea comportamentelor ale căror 

caracteristici apar mai mult sau puţin ofensatoare, reprobabile, condamnabile şi care 

generează sau ar genera dacă ar fi descoperite dezaprobare, ostilitate şi diferite sancţiuni 

faţă de autorii acestora. conceptul de “devianţă” a fost propus de către Thorsten Sellin 

(1938);  

Perspective:                      Paradigme:  

- Sociologică,                     - Pozitivistă, 

- Juridică,                           - Constructivistă. 

- Psihopatologic şi medico-legal, 

- Psihosocială,   

 

În secolul al XVIII-lea, Cesare Beccaria (1738-1794), fondatorul Şcolii clasice de 

criminologie, oferă prima explicaţie laică cu caracter moralist a comportamentului 

deviant. În concepţia lui Beccaria, acţiunile indivizilor nu sunt predeterminate ci impun 

responsabilitatea morală, adică alegerea între bine şi rău. Ca urmare, sancţiunile aplicate 

trebuie să fie coroborate cu delictul comis, întrucât scopul pedepsei este „conservarea 

societăţii” şi nicidecum „compensarea prejudiciului” (în lucrarea Dei delitti e delle pene, 

apud Iacobuță, 2005: 38). 

La rândul ei devianţa şcolară desemnează toate tipurile de abateri de la normele şi 

valorile ce reglementează rol-statusul şcolar. O parte dintre ele se subsumează 

conceptului general de devianţă, iar altele intră sub incidenţa comportamentului 
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delincvent. Exemplificăm o serie de acte deviante/delincvente pe care le întâlnim în 

spaţiul şcolar (Miftode, 2003a: 104):  

1. violenţa verbală (la adresa colegilor sau la adresa profesorilor); 

2. violenţa prin agresiuni fizice, cu „arme albe” (cuţite, bombe lacrimogene,  etc.);  

3. agresiuni cu arme de foc: 

4. degradarea bunurilor şcolare (clădiri, aparate electronice, cărţi etc.);  

5. luarea cu asalt a unităţilor şcolare de către tinerii spărgători: 

 6. grevele profesorilor care solicită măsuri ferme şi clasarea ca unităţi sensibile a şcolilor 

cu astfel de probleme sau declararea spaţiilor respective zone de educaţie prioritară ; 

7. delincvenţa şcolară ca prelungire a delincvenţei sociale, în general;  

8. şcoala-ghetou (prin producerea unor fenomene disfuncţionale din spaţiul familial în 

spaţiul şcolar: violenţă domestică, abuzul asupra copiilor, etc.); 

9. absenteismul şcolar ca mijloc şi „strategie” de promovare a delincvenţei (poate fi 

evitat sau restrâns dacă părinţii şi şcoala ar exercita un control sistematic asupra folosirii 

timpului de către copii)”.  

10.Normele sociale exercită asupra oricărui individ o presiune  sau o constrângere care îl 

face să se conformeze obiceiurilor, moravurilor şi regulilor juridice, specifice grupului 

social din care face parte. Norma socială reprezintă un „ghid” ideal de conduită, reperul 

în funcţie de care oamenii îşi ajustează conduitele sau acţiunile. Indisociabile de o ordine 

de valori care orientează în fiecare societate comportamentele actorilor şi ale grupurilor, 

normele sunt regulile care guvernează conduitele individuale şi colective. Structurate sub 

formă de sistem, normele generează organizarea socială. 

Devianța în special ce-a a copiilor are legătura directa cu gradul de formarea, 

adică omul nu se naște cu disciplina ci se formează în timp, de-al lungul evenimentelor, 

traumele prin care trece și felul în care face față provocărilor prin responsabilitate, 

fiindcă doar prin responsabilitate suntem conștienți de ceea ce urmează sa facem și daca 

acest lucru este bine pentru noi sau pentru cei din societate, sau daca nu cumva prin 

faptele deviante facem rău și celor de lângă noi. 

„Familiile infractoare îşi implică copiii în activităţi infracţionale ori îi influenţează pe 

calea imitaţiei, împrumutându-le percepte morale contra eticii societăţii. Nu sunt rare nici 

cazurile în care părinţii îi îndeamnă sau chiar îi obligă pe copii să fure, să lovească sau să 

săvârşească alte fapte grave” (Iacobuţă, 2005: 169). 
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Eficacitatea programelor de dezvoltare (care utilizează demersul 

cognitivcomportamental) în prevenirea delincvenţei şi chiar a recidivei a fost deja 

demonstrată. În demersul cognitiv comportamental, comportamentele se învaţă prin 

observaţie şi se menţin prin consolidare. În intervenţia sa, terapeutul începe prin 

identificarea precisă a comportamentelor problematice, antecedentele lor, consecinţelor şi 

convingerilor eronate pe care se bazează comportamentele clienţilor, urmărind 

diminuarea comportamentelor antisociale şi înlocuirea prin comportamente adaptate, 

utilizând consolidările (întăririle) sociale, modelarea şi sporirea încrederii în sine, 

relaxarea, jocurile de rol şi alte tehnici. 

Expansiunea traficului de persoane care, în prezent, se află pe locul doi ca şi sursă 

ilegală de venit la nivel mondial, este acționată de un amestec în ceea ce privește 

circumstanțele sociale. Aceste circumstanțe, numite determinanți sociali, sunt condițiile 

sociale, economice, politice și de mediu care modelează modul în care oamenii trăiesc, 

cresc și muncesc. Acestea afectează, în cele din urmă, vulnerabilitatea oamenilor în faţa 

traficanţilor. 

 

1.3 Factori care determina aparitia traficului de persoane 

 

Există o serie de factori de risc sociali și economici, recunoscuţi de organizaţiile 

cu atribuţii în domeniu, ce influențează acțiunile atât ale victimelor, cât și ale traficanţilor 

și care generează și susțin fenomenul traficului de persoane.  Printre acestea, o serie de 

astfel de factori se găsesc atât în mediul local al victimelor, cât și al traficanților, întrucât 

aceştia au, de multe ori, același fond cultural și național. Astfel, am clasificat factorii 

identificaţi în două categorii: factori structurali şi factori proximali.9 

Factorii structurali contribuie la înţelegerea vulnerabilităţilor potenţialelor victime, 

dar nu constituie singurele cauze ale existenţei traficului de persoane. Aceştia sunt 

factorii de natură economică şi socială, precum: 

-Profiturile ridicate obţinute de traficanţi având în vedere riscurile scăzute;  

- Sărăcia;  

-Şomajul/lipsa locurilor de muncă;  

- Nivelul scăzut de educaţie al victimelor; 

                                                             
9 6 Europol, „Raport cu privire la traficul de persoane în Europa”, 2016, p. 10:, site consultat la date de 06.03.2020 
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-Lipsa de informare a victimelor;  

- Mediul social;  

-Mediul familial.  

Dacă factorii structurali oferă o explicație cu privire la motivul pentru care victimele sunt 

vulnerabile la trafic, factorii proximali contribuie la explicarea modului în care are loc 

traficul.  

Astfel, sunt factori proximali:  

- Existenţa unei cereri pentru serviciile persoanelor traficate;  

-Globalizarea;  

-Migraţia;  

- Corupţia;  

-Legea penală permisivă; 

Factorii care fac ca o persoana să devină victima traficului de persoane sunt, 

anturajul, familia vulnerabila, caracteristici individuale, fie provenienta a unui grup de 

risc, cum ar fi: 

-depenență de alcool sau narcotice 

-persoane în căutarea unui trai mai bun 

-persoane abuzate fizic sau sexual 

 

1.4 Metode de recrutare ale posibilelor victime 

 

Majoritatea recrutorilor sunt bărbaţi cu vârsta cuprinsă între 20 şi 30 de ani, uneori 

mai în vârstă. Femeile recrutoare reprezintă un procent mai mic şi au vârsta cuprinsă 

între 18 şi 35 de ani. Există, uneori, chiar familii în care atât soţul, cât şi soţia şi copiii 

acestora se ocupă de recrutarea şi transportul victimelor. 

În ceea ce privește modul în care sunt transportate victimele, traficul de fiinţe 

umane se desfăşoară pe anumite rute, din ţara de origine spre ţara de destinaţie, totuşi, 

exploatarea ca scop al traficului se poate produce şi în ţara de origine. Vânzarea se poate 

face în ţara de origine, de tranzit şi în cea de destinaţie. Trecerea frontierei spre ţara de 

destinaţie (de cele mai multe ori alta decât cea promisă victimei) se face cu ajutorul 

recrutorilor sau al călăuzelor şi poate fi: legală, sub pretextul unei excursii (în cazul 

fetelor care au paşaport); ilegală, în cazul persoanelor minore sau fără paşaport, situaţie 
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în care călăuzele promit trecerea graniţei în siguranţă în schimbul unei sume de bani sau 

chiar fără plată. În cele mai multe cazuri, pe parcursul transportului, victimele sunt tratate 

civilizat, li se oferă cazare şi masă, pot lua legătura cu familia etc. 

 

1. Metoda de recrutare Loverboy – traficantul investește timp în relația cu 

victima pentru se apropia de ea și a deveni prietenul ei. Îi inspiră încredere și cere 

dragoste condiționată – “Dacă mă iubești – vei face asta”. Dorește controlul și iubește 

banii. Este imprecis (nu oferă informații specifice) și se mișcă repede o dată ce a atras 

încrederea și afecțiunea victimei. 

Cum putem preveni această situație: 

– Prin informarea tuturor membrilor comunității asupra acestei metode de recrutare. 

Organizare de activități de prevenire pentru conștientizarea pericolelor (adică training-

uri, seminarii, mese rotunde); 

– prevenirea violenței în familie și necesitatea unor programe de dezvoltare comunitarăƒ 

cu toți actorii importanți din comunitatea respectivăƒ (păƒrinți, tineri, preoți, medici 

etc.). Din păcate se ajunge la trafic datorită anumitor vulnerabilități (foarte des lipsă de 

dragoste în familie, lipsă stimei de sine, lipsa aprecierii și încurajării tinerilor). 

        2. Metoda recrutare pentru locuri de muncă false. E nevoie de prevenire prin 

informarea oamenilor, să își ia niște măsuri obligatorii de precauție atunci când pleacă în 

străinătate sau chiar în țară pentru un loc de muncă. 

De exemplu: – Să știe clar cine este angajatorul, adresa lui, existența lui (website, 

prezența pe net). 

– Necesitatea unui contract de muncă în limba română unde sunt stipulate toate condițiile 

(salariul, drepturile, obligațiile, durata contractuală) și să fie studiat cu mare atenție. 

Mare atenție la ce se semnează, să fie totuna cu ce vi s-a propus, același document, 

aceleași condiții. 

      3. Metoda de recrutare pentru prostituție. Prostituția este exploatare sexuală și 

poate însemna trafic de persoane chiar și în țări unde aceasta este legalizată. Chiar dacă e 

legalizată, aceasta nu înseamnă că în spatele ei nu se întâmplă o serie de activități ilegale, 

abuzuri, că persoanele nu sunt plătite.. De multe ori fetelor li se confiscă actele de 

identitate și sunt obligate să lucreze în condiții inumane. 



20 
 

Cum putem preveni eventualele victime? Prin campanii de informare despre prostituție, 

despre victime, prin vizionare de filme cu mărturii despre experiențele prin care au trecut 

acestea. 

      4. Recrutare pentru videochat inițial, pentru ca apoi persoanele să fie forțate să 

realizeze materiale pornografice sau prostituție. De multe ori se începe cu videochat, apoi 

persoanele recrutate sunt forțate să facă materiale pornografice sau să se prostitueze sub 

amenințarea ca filmulețe din arhivă de videochat vor ajunge la familiile lor. 

Mare atenție. În spatele ofertelor atrăgătoare pentru videochat, se ascunde o întreagă 

mafie a traficului de persoane. 

  Ca şi mod de sesizare a organelor de urmărire penală, sesizarea din oficiu este cel 

mai frecvent întâlnită în cazul infracţiunilor de trafic de fiinţe umane. În practica 

organelor de urmărire penală din raza de competenţă, au existat situaţii în care, odată 

scăpate de sub paza şi autoritatea traficanţilor, datorită stării de tulburare în care se aflau, 

victimele au formulat plângere în forma orală, însă acest gen de sesizări au fost rare şi 

formulate spontan, imediat după ce au reuşit să fugă din locaţiile de exploatare. 

  Acest gen de sesizări s-a regăsit în cazurile în care victimele au fost supuse 

exploatării prin obligarea la practicarea prostituţiei pe raza altor localităţi decât cele în 

care îşi aveau domiciliul sau membrii familiei de origine ori în altă ţară europeană. 

Faptul că se aflau într-o localitate sau ţară străină lor, departe de aparţinători, 

necunoaşterea limbii naţionale în cazul exploatării pe teritoriul altui stat, lipsa unor 

mijloace de comunicare şi lipsa resurselor financiare, le-au determinat să apeleze la 

ajutorul organelor judiciare din imediata lor apropiere. 

  De cele mai multe ori, o astfel de plângere în forma orală poate fi şi a fost 

exploatată de organele de urmărire penală ca o informaţie în vederea sesizării din oficiu. 

 Ca şi mod de sesizare a organelor de urmărire penală, denunţul este întâlnit mai rar în 

cazul infracţiunilor de trafic de fiinţe umane care se caracterizează sub aspectul modului 

de operare printr-un ridicat grad de secretizare, reţele de traficanţi fiind structuri închise 

care operează în lumea interlopă, ferite de sistemul legal şi care sunt experte în a evita 

descoperirea şi arestarea lor .  

Indiferent de modalitatea de sesizare, organelor de urmărire penală le revine 

obligaţia efectuării de verificări şi investigaţii cu privire la persoanele traficate în scopul 
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practicării prostituţiei în ţară sau străinătate, în scopul clarificării datelor care confirmă 

sau infirmă existenţa infracţiunilor de trafic de fiinţe umane.  

       În concluzie, o instrumentare cu profesionalism a unor astfel de cauze va putea 

preveni retraficarea unor victime vulnerabile şi va delimita cu certitudine graniţa 

existentă între infracţiunea de proxenetism şi cea de trafic de fiinţe umane cu metoda de 

recrutare „Loverboy”, cel mai des comise în cadrul unor grupări infracţionale organizate. 

În Hotărârea pentru aprobarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru 

perioada 2018-2022 şi a Planului naţional de acţiune 2018-2020 pentru implementarea 

Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022, la 

Capitolul IV „Definirea problemei”, una din problemele subsecvente identificate a fi în 

legătură cu manifestarea în continuare a fenomenului traficului de persoane la un nivel 

destul de ridicat, prin existenţa unui număr mare de victime, precum şi o capacitate 

relativ restrânsă de răspuns antitrafic, a fost aceea capacităţii restrânse de investigare a 

infracţiunilor de trafic de persoane şi trafic de minori din partea autorităţilor specializate 

în combaterea fenomenului traficului de persoane.10 

 

1.6. Profilul traficantului 

 

Aspect fizic îngrijit 

Statisticile arată că traficul de persoane reprezintă una din cele mai „profitabile” 

infracţiuni după treaficul de arme şi droguri. Pe de altă parte, poveştile de succes 

presupun reflectarea „realizărilor” prin vestimentaţie şi accesorii nu neapărat 

conservatoare, ci mai degrabă conforme cu valorile socio-culturale ce promovează 

gusturi pentru produsele „de marcă”. Toate acestea devin vizibile sub forma unui aspect 

fizic îngrijit ce promovează, alături de ceilalţi factori, imaginea succesului promis. 

 Nivel de educaţie mediu 

 Recrutarea şi traficarea persoanelor presupun abilităţi de comunicare şi de persuasiune 

achiziţionate într-o formă de educaţie formală peste nivelul minim. Majoritatea 

recrutorilor/traficanţilor sunt absolvenţi de licee sau şcoli profesionale, deşi acest criteriu 

nu este unul general valabil; în multe cazuri experienţa de viaţă şi, implicit, experienţa în 

                                                             
10 http://www.europa.eu - Data collection on trafficking in human beings in the EU, site 

consultat la data de 07.03.2020 
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cadrul reţelelor de crimă organizată au contribuit substanţial la „educarea” abilităţilor 

necesare.  

Istoric de abuz în familie  

Cercetările psihologice confirmă teoria conform căreia abuzatorul a fost, la rândul 

său, victimă. Dintre caracteriasticile abuzatorului se pot enumera: martor la manifestările 

violente dintre părinţi, victimă a abuzurilor fizice şi/sau emoţionale în familie în perioada 

copilăriei, stima de sine scăzută, minimalizarea propriilor responsabilităţi, nevoia de a se 

impune şi de a controla persoanele cu care intră în contact. Inteligenţă emoţională 

În contextul fenomenului traficului de persoane, inteligenţa emoţională reprezintă o 

caracteristică întâlnită în special în cazul recrutorilor care folosesc tehnici de manipulare 

mai subtile, sugerând abilitatea unei persoane de a empatiza cu ceilalţi pentru a veni în 

întâmpinarea nevoilor celor din urmă, prin aceasta asigurându-şi atingerea scopului final: 

recrutarea. 

Industria din spatele traficului de persoane s-a adaptat noilor timpuri, atât în sensul 

profilului traficantului, cât şi al metodelor. 

Profilul traficantului nu mai este cel clasic, acum traficanții sunt atât bărbați cât și femei 

de vărste diferite, nu mai au vărsta de 20 și ceva de ani ci și persoane de 16 ani dar și 

persoane mai în vărstă. 

De obicei traficanții provin din anturajul victimelor, aceștia cunosc mai bine 

victimele, aceștia mai nou prezintă modele de viață ireale pentru a atrage posibilele 

victime, prin lux, atenție și bogație. 

Le fac cadouri scumpe pentru ca victima să capete încredere și astfel sunt mai ușor de 

manipulat. 

Pentru a racola cât mai multe victime în aceste reţele, agresorii îşi desfăşoară activitatea 

pe mai multe fronturi, operând prin mai multe metode. 

Fie este cel al familie iubitoare din care provine racolatorul sau racolatoarea şi care dintr-

o dată „dă pe spate” atunci când o vede pe această fată, fie victima este introdusă în 

anturajul unor clienţi care manifestă un lux obscen. 

De cele mai multe ori victimele sunt atât de traumatizate încât nu realizează 

gravitatea situației în care se afla, astfel că nici nu vor să iasă din acest cerc vicios în care 

sunt prinse cu sau fara voia lor. 
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Desi nimeni nu se ofera sa fie victima a exploatarii, fie ca este vorba de exploatare in 

scopuri sexuale, munca sau pentru activitati ilegale. Cu toate acestea, in functie de modul 

in care percepem situatia in care ne aflam, tindem sa acordam incredere persoanelor care 

ofera solutii problemelor noastre.  Caracteristicile prezentate mai jos schiteaza portretul 

recrutorului / traficantului de fiinte umane. 

 Vărste cuprinse intre 20 si 45 de an, majoritatea recrutorilor / traficantilor au 

vărstele mentionate, desi exista cazuri de traficanti cu virste mai mici sau mai mari. 

Potrivit stadiilor de dezvoltare propuse de psihologul american Erik H. Erikson, acest 

grup de virsta se caracterizeaza prin dezvoltarea capacitatii de a intretine relatii intime ca 

urmare a formarii identitatii personale din stadiul anterior (12 – 18 ani). Aceasta etapa de 

vărsta se caracterizeaza din punct de vedere psiho-social prin orientarea vocationala si 

structurarea carierei. In cazul recrutorilor, experientele de viata, valorile socio-culturale 

accesibile au determinat orientarea spre activitati cu caracter ilicit ca rezultat al lipsei 

unor modele alternative si a suportului necesar unei bune dezvoltări a identitatii 

personale. 

  

Aspect fizic ingrijit – statisticile arata ca traficul de persoane reprezinta una din 

cele mai „profitabile” infractiuni dupa traficul de arme si droguri. Pe de alta parte totuși, 

povestile de succes demonstrează reflectarea „realizarilor” prin vestimentatie si accesorii 

nu neaparat conservatoare, ci mai degraba conforme cu valorile socio-culturale ce 

promoveaza gusturi pentru produsele de lux. Toate acestea devin vizibile sub forma unui 

aspect fizic ingrijit ce promoveaza, alaturi de ceilalti factori, imaginea succesului promis. 

  

 - Nivel de educatie mediu – recrutarea si traficarea persoanelor presupun abilitati de 

comunicare si de persuasiune achizitionate intr-o forma de educatie formala peste nivelul 

minim. Majoritatea recrutorilor / traficantilor sint absolventi de licee sau scoli 

profesionale, desi acest criteriu nu este unul general valabil; in multe cazuri experienta de 

viata si, implicit, experienta in cadrul retelelor de crima organizata au contribuit 

substantial la „educarea” abilitatilor necesare. 

  

 - Istoric de abuz in familie – cercetarile psihologice confirma teoria conform careia 

abuzatorul a fost, la rindul sau, victima. Dintre caracteristicile abuzatorului se pot 
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enumera: martor la manifestarile violente dintre parinti, victima a abuzurilor fizice si/sau 

emotionale in familie in perioada copilariei, stima de sine scazuta, minimalizarea 

propriilor responsabilitati, nevoia de a se impune si de a controla persoanele cu care intra 

in contact. 

  

 - Inteligenta emotionala – termenul a fost introdus mai intii de scriitorul Daniel Goleman 

in 1995; inteligenta emotionala insa a fost subiectul multor cercetari din domeniul 

psihologiei cunoscind mai multe definitii, de la "abilitatea de a procesa informatii cu 

caracter emotional ce includ in mod special perceptia, asimilarea, intelegerea si 

managementul emotiilor” (Mayer si Cobb, 2000), la caracteristicile sugerate de 

psihologul David Caruso in 2004: „identificarea cu acuratete a emotiilor; folosirea 

emotiilor in procesul cognitiv; intelegerea cauzelor diferitelor tipuri de emotii; acceptarea 

emotiilor cu scopul dobindirii semnificatiilor sentimentelor noastre” pina la „Capacitatea 

mentala innascuta ce ne ofera sensibilitatea emotionala si potentialul pentru invatarea 

abilitatilor de management al emotiilor cu scopul maximizarii sanselor de supravietuire 

ca specie” (Steve Hein, 2005). In contextul fenomenului traficului de persoane, 

inteligenta emotionala reprezinta o caracteristica intilnita in special in cazul recrutorilor 

care folosesc tehnici de manipulare mai subtile, sugerind abilitatea unei persoane de a 

empatiza cu ceilalti pentru a veni in intimpinarea nevoilor celor din urma, prin aceasta 

asigurindu-si atingerea scopului final:recrutarea. 

  

 - Face parte dintr-o retea de traficanti – definitia traficului de persoane conform 

Protocolului de la Palermo (2000) face referiri la un proces complex care necesita 

construirea unor relatii care sa faciliteze parcurgerea tuturor etapelor de la recrutare, 

transportare, vinzare, adapostire pina la exploatarea propriu zisa. Cu toate acestea, in 

special in tara de destinatie, recrutorul poate actiona de unul singur, folosindu-se de 

relatii ce nu tin neaparat de o structura organizata. 

  

 - Manifesta comportament violent – acest tip de comportament este intilnit in special in 

cazul traficantilor care se folosesc de agresiunile verbale si fizice ca metoda de control, 

dar si ca metoda coercitiva (reala sau „anticipata”) in scopul obtinerii obedientei privind 
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interdictiile impuse si comportamentele asteptate (ex. interdictia de a vorbi despre 

anumite subiecte cu clientii sau acceptarea tuturor clientilor). 

  

 - Este foarte bine organizat – desi in faza de recrutare poate da impresia ca accepta 

dreptul persoanei de a se razgindi, adaptindu-se la situatie, in realitate traficantul urmeaza 

un plan prestabilit, cu date si rute exacte, evenimentele neprevazute fiind de cele mai 

multe ori anticipate sau combatute prin folosirea unor tehnici de manipulare (ex. daca 

persoana doreste sa amâne data plecarii i se spune „acum ori niciodata”. 

Prostituţia voluntară presupune decizia unei persoane de a se angaja în această activitate 

în cunoştinţă de cauză, prin oferirea consimţământului. 

Cu toate acestea, consimţământul nu presupune în mod necesar acordul, referindu-

se la simpla complezenţă în absenţa forţei fizice. Prostituţia în absenţa forţei fizice ar 

reprezenta aşadar situaţia din care o persoană poate ieşi oricând, fără a fi împiedicată prin 

măsuri coercitive. 

  În afara cauzelor externe, pot fi invocaţi factori psihologici cum ar fi dependenţa 

de droguri sau abuz sexual, tulburări de ataşament etc. Toate acestea reprezintă factori de 

vulnerabilitate pentru o altă formă de prostituţie: cea forţată - în care nu există nici 

consimţământ, nici complezenţă, ci utilizarea forţei, ameninţarea, obligarea prin 

impunerea unei datorii etc., încadrându-se în fenomenul traficului de fiinţe umane. 

Din categoria celor traficați fac parte și migranţii care călătoresc în străinătate 

respectând condiţiile legii nu pot deveni victime ale traficului. Chiar dacă există cazuri în 

care victimele sunt aduse într-o anumită ţară în mod ilegal, sunt şi numeroase cazuri în 

care victimele au călătorit în deplină legalitate, unele având chiar şi viza de muncă în ţara 

respectivă. 

Cele mai multe victime sunt traficate în scopul exploatării sexuale. Chiar dacă există 

dovezi bine documentate despre cazurile de exploatare în industria sexului, oamenii pot 

fi traficaţi în mult mai multe scopuri, inclusiv pentru muncă forţată în agricultură, 

industrie, pescuit, construcţii, mine, ateliere, servicii, sclavie ca personal domestic, 

cerşetorie, mica criminalitate, serviciu militar forţat în conflicte armate sau transplant de 

organe. Astfel, devine evident că şi bărbaţii pot fi victime ale traficului. 

femeile şi copiii sunt categoriile cele mai expuse şi mai vulnerabile în faţa traficului de 

persoane. Există însă cazuri în care victimele sunt bărbaţi. Pe viitor va fi nevoie de o mai 
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bună cercetare şi înţelegere a mecanismelor ce alcătuiesc traficul în scopul exploatării 

prin muncă. 

Chiar dacă unele victime sunt mai vulnerabile pentru că trăiesc în sărăcie, toate 

categoriile de oameni pot deveni victime ale traficului. De exemplu, există zone ale lumii 

unde femeile cu educaţie academică sunt expuse riscului de a fi traficate tocmai pentru că 

se găsesc prea puţine slujbe corespunzătoare gradului lor de pregătire, fiind nevoite să 

caute aceste oportunităţi în altă parte. 

Traficantul este bărbat şi are o înfăţişare „fioroasă”, de om aflat în afara legii, de 

reprezentant al lumii interlope. Recrutorul, prima verigă a reţelei criminale care ia 

legătura cu victima, poate fi atât bărbat cât şi femeie. Există cazuri în care un cuplu, „soţ 

şi soţie”, acţionează împreună pentru a prezenta mai multă credibilitate. Traficantul nu 

poate fi recunoscut după anumite caracteristici fizice, precum sex, aspect corporal, ţinută, 

posesia unei maşini sau a unui telefon mobil. Traficantul manifestă un comportament 

prietenos şi aparent dezinteresat, în primă instanţă, putând fi identificat doar ulterior, 

când devine violent şi agresiv atunci când plasează victima în situaţia de exploatare. 

De obicei copiii abandonaţi de părinţi reprezintă una din categoriile de persoane 

vulnerabile la traficul de persoane. Mulţi dintre copiii abandonaţi nu au cărţi de 

identitate, alţii nu figurează în nici un document oficial, traseul acestora nemafiind 

monitorizat după ce părăsesc instituţiile de plasament. În aceste condiţii este foarte uşor 

ca ei să dispară, să fie vânduţi şi revânduţi. Dar nu numai copiii abandonaţi riscă acest 

lucru. Din cauza sărăciei, şomajului şi lipsei de perspective, tinerii reprezintă, în 

totalitate, un grup expus riscului la trafic. 

Dificultăţile în urmărirea penală şi judecarea unor astfel de cazuri sunt generate de 

faptul că victimele au manifestat pe parcursul procedurii, sentimentul de vinovăţie cu 

privire la agresori (Sindromul Stockholm) şi în lipsa suportului social şi familial, 

manifestau tendinţa de a se întoarce în mediul de risc. 

 

1.7 Sindromul Stockholm 

 

Numele sindromului este dat de un eveniment care a avut loc în Stockolm, 

Suedia . În august 1973, patru angajați ai Sveriges Kreditbank au fost ținuți ostatici în 

bolta băncii timp de șase zile. În timpul standoff-ului, o legătură aparent neașteptată s-
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a dezvoltat între persoanele prizioniere și cei care au comis jaful bancar. Un ostatic, în 

timpul unui apel telefonic cu premierul suedez Olaf Palme , a declarat că a avut încredere 

deplină în capturatorii săi, dar se temea că va muri în urma unui atac al poliției la clădire. 

De aici provine numele acestei tulburări care presupune faptul că victima s-a 

îndrăgostit de cel care defapt îi face rau, pentru că victima are impresia ca nu poate reușii 

fără omul care defapt îi face mai mult rău decât bine, și aici intrevine dependenta 

victimei față de agresor, fie că vorbim de agresiune verbală/fizica, fie că persoana este 

traficată de cel pe care ea îl iubește. 

Oamenii sunt adesea uimiți de propriile condiții și reacții psihologice. Cei cu 

depresie sunt uimiți când își amintesc că s-au gândit să se omoare singuri. Pacienții care 

se recuperează dupa tulburări psihice severe sunt adesea șocați, deoarece își amintesc 

simptomele și comportamentul lor în timpul episodului. Un pacient cu tulburare 

bipolară mi-a spus recent „Nu-mi vine să cred că am crezut că pot schimba vremea prin 

telepatie mintală!” O reacție comună este „Nu-mi vine să cred că am făcut asta!” 

În practica clinică, unii dintre cei mai surprinși și șocați sunt cei care au fost 

implicați în controlul și relațiile abuzive. Când relația se încheie, ei oferă comentarii 

precum „Știu ce mi-a făcut, dar încă îl iubesc”, „Nu știu de ce, dar îl vreau înapoi” sau 

„Știu că sună nebun, dar Mi-e dor de ea". Recent am auzit „Acest lucru nu are sens. Are 

o nouă iubită și abuzează și de ea ... dar sunt gelos! " Prietenii și rudele sunt și mai 

uimiți și șocați când aud aceste comentarii sau mărturisesc pe persoana iubită revenind 

la o relație abuzivă. Deși situația nu are sens din punct de vedere social, are sens din 

punct de vedere psihologic? Raspunsul este da! 

La 23 august 1973, două mitraliere care transportau criminali au intrat într-o 

bancă din Stockholm, Suedia. Îndepărtându-și armele, un evadat din închisoare pe 

nume Jan-Erik Olsson a anunțat angajaților băncii îngroziți „Petrecerea tocmai a 

început!” Cei doi tâlhari ai băncii au ținut patru ostatici, trei femei și un bărbat, pentru 

următoarele 131 de ore. Ostaticii au fost legați de dinamită și ținuți într-o boltă a băncii 

până la salvarea definitivă pe 28 august. 

După salvarea lor, ostaticii au manifestat o atitudine șocantă, considerând că au 

fost amenințați, abuzați și temuti de viața lor timp de peste cinci zile. În interviurile lor 

mass-media, era clar că își susțineau captivii și se temeau efectiv de oamenii de ordine 

care veneau în salvarea lor.  
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Ostaticii începuseră să simtă că jefuitorii îi protejează de poliție. Ulterior, o 

femeie s-a logodit cu unul dintre infractori, iar alta a dezvoltat un fond de apărare 

legală pentru a-și ajuta taxele de apărare penală. În mod clar, ostaticii s-au „legat” 

emoțional de capturile lor. 

În timp ce starea psihologică în situații ostatice a devenit cunoscută sub numele 

de „Sindromul Stockholm” din cauza publicității, „legarea” emoțională cu captorii era o 

poveste familiară în psihologie. Acesta a fost recunoscut cu mulți ani înainte și a fost 

găsit în studii asupra altor ostatici, prizonieri sau situații abuzive, cum ar fi: 

 Copiii Abuzați 

 Femei maltratate / abuzate 

 Prizonieri de război 

 Membrii cultelor 

 Victime ale incestului 

 Situații de ostatic criminal 

 Prizonierii lagărului de concentrare 

 Controlul / intimidarea relațiilor 

În ultimă analiză, legătura emoțională cu un abuzator este de fapt o strategie de 

supraviețuire pentru victimele abuzului și intimidării. Reacția „Sindromul de la 

Stockholm” în situații de ostatici și / sau abuz este atât de bine recunoscută în acest 

moment, încât negociatorii ostatici ai poliției nu o consideră mai neobișnuită.  

De fapt, este adesea încurajat în situații de crimă, deoarece îmbunătățește șansele de 

supraviețuire a ostaticilor. De asemenea, se asigură că ostaticii care se confruntă cu 

„sindromul Stockholm” nu vor fi foarte cooperanți în timpul salvării sau al urmăririi 

penale. 

  Personalul local al forțelor de ordine au recunoscut de mult timp acest sindrom 

cu femei bătute, care nu reușesc să acuze acuzații, să-i elibereze pe soțul / iubitul său 

care a fost afară din închisoare și chiar să atace fizic polițiștii când ajung pentru a-i 

salva de la un atac violent. 

Sindromul Stockholm  poate fi întâlnit și în relațiile de familie, romantice și 

interpersonale. Abuzatorul poate fi soț sau soție, iubit sau iubită, tată sau mamă sau 

orice alt rol în care abuzatorul se află într-o poziție de control sau de autoritate. 
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Este important să înțelegeți componentele sindromului Stockholm, deoarece 

acestea se referă la relațiile abuzive și de control. Odată ce sindromul este înțeles, este 

mai ușor să înțelegem de ce victimele susțin, iubesc și chiar își apără abuzatorii și 

controlorii. 

Fiecare sindrom are simptome sau comportamente, iar sindromul Stockholm nu 

face excepție. Deși o listă clară nu a fost stabilită din cauza opiniilor diferite ale 

cercetătorilor și experților, mai multe dintre aceste caracteristici vor fi prezente: 

 Sentimente pozitive ale victimei față de abuzator / controlor 

 Sentimente negative ale victimei față de familie, prieteni sau autorități care 

încearcă să le salveze / să le sprijine sau să câștige eliberarea 

 Susținerea motivelor și comportamentelor abuzatorului 

 Sentimente pozitive ale abuzatorului față de victimă 

 Comportamente de susținere din partea victimei, uneori ajutându-l pe abuzator 

 Incapacitatea de a se angaja în comportamente care pot ajuta la eliberarea sau 

detașarea lor 

Sindromul Stockholm nu apare în fiecare ostatic sau situație abuzivă. Într-un alt 

jaf bancar care a implicat ostatici, după ce a terorizat patronii și angajații timp de mai 

multe ore, un ascuțit al poliției a împușcat și a rănit tâlharul băncii teroriste. După ce a 

lovit podeaua, două femei l-au ridicat și l-au ținut fizic până la geam pentru o altă 

lovitură. După cum puteți vedea, timpul este expus abuzului / controlului și alți factori 

sunt cu siguranță implicați. 

S-a constatat că sunt prezente patru situații sau condiții care servesc ca bază 

pentru dezvoltarea sindromului Stockholm. Aceste patru situații pot fi întâlnite în 

ostatici, abuzuri grave și relații abuzive: 

 Prezența unei amenințări percepute pentru supraviețuirea fizică sau psihologică 

și convingerea că abuzatorul va duce la îndeplinire amenințarea. 

 Prezența unei mici bunătăți percepute de la abuzator la victimă 

 Izolarea din alte perspective decât cele ale abuzatorului 

 Incapacitatea percepută de a scăpa de situație 

Luând în considerare fiecare situație, putem înțelege cum se dezvoltă sindromul 

Stockholm în relațiile romantice, precum și în situații criminale / ostatice. Drama 

desfășurată a surprins titluri din întreaga lume și a jucat pe ecrane de 
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televiziune din toată Suedia.  Sediul public al poliției a inundat cu sugestii 

pentru a pune capăt standoff-ului care a variat de la un concert de melodii 

religioase de către o trupă a Armatei Mântuirii și a trimis un roi de albine 

supărate pentru a-i înfăptui pe făptași. 

 

 

Fotografii de presă și lunetistii poliției stau unul lângă altu l pe un acoperiș 

vizavi de mal, unde erau ostași ostatici la 24 august 1973. 11 

 

 

  A doua zi, ostaticii erau în primul rând cu răpitorii lor și au început să se 

teamă de poliție mai mult decât de răpitorii lor.  Când comisarului de poliție i s-

a permis să inspecteze starea de sănătate a ostaticilor, a observat că captivii i se 

păreau ostili, dar relaxați și joviali cu pistolarii.  Șeful poliției a declarat presei 

că se îndoiește că armatorii ar dăuna ostaticilor, deoarece au dezvoltat o „relație 

destul de relaxată”. 

                                                             
11 https://www.history.com/news/stockholm-syndrome, site consultat la date de 15.03.2020 

https://www.history.com/news/stockholm-syndrome
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Chiar și atunci când au fost amenințați  rău fizic, ostaticii au văzut 

compasiune în răpitorii lor.  După ce Olsson amenințat cav a trage  în piciorul 

ostaticului  pentru a  agita poliția  povestește New Yorker.  

În cele din urmă, condamnații nu au făcut niciun rău fizic ostaticilor, iar 

în noaptea de 28 august, după mai bine de 130 de ore, poliția a pompat lacrimi 

în seif, iar făptașii s-au predat rapid. Poliția a cerut ca ostaticii să iasă mai 

întâi,apoi  cei patru captivi, protejându-și răpitorii până la urmă, au refuzat să 

iasă. 

În ușa bolții, condamnații și ostaticii s -au îmbrățișat, s-au sărutat și au 

strâns mâna. În timp ce polițiale-au confiscat  armele, două ostatice au strigat: 

„Nu le face rău  nu ne-au făcut rău”. 

 

 2.Infractiunea de trafic de persoane 

 

2.1.Strategia națională cu privire la traficul de persoane 

 

Prin HG nr. 861/31.10.2018, a fost aprobată Strategia naţională împortiva 

traficului de persoane pentru perioada 2018-2022. Aceasta a fost elaborată la iniţiativa 

Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane cu participarea instituţiilor publice 

cu atribuţii în domeniul luptei împotriva traficului de persoane şi a organizaţiilor 

neguvernamentale ce desfăşoară activităţi de prevenire şi de asistenţă a victimelor acestui 

fenomen. 

Strategia are ca scop reducerea impactului şi a dimensiunilor traficului de persoane la 

nivel naţional prin prioritizarea şi eficientizarea activităţilor în lupta împotriva acestuia, 

astfel încât eforturile actorilor implicaţi să fie concentrate pe următoarele obiective 

generale: 

 Consolidarea şi diversificarea demersurilor de prevenire a traficului de persoane. 

 Îmbunătăţirea calităţii protecţiei şi asistenţei acordate victimelor traficului de persoane în 

vederea reintegrării sociale. 

  Dezvoltarea capacităţii de investigare a infracţiunilor de trafic de persoane şi trafic de 

minori. 
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  Creşterea calităţii informaţiilor diseminate privind fenomenul traficului de persoane. 

 

  Dezvoltarea şi extinderea procesului de cooperare între actorii relevanţi, naţionali şi 

internaţionali, implicaţi în lupta împotriva traficului de persoane, precum şi dinamizarea 

eforturilor de acţiune diplomatică de prevenire şi combatere a traficului de persoane şi de 

protejare a cetăţenilor români în ţările de destinaţie. 

Strategia reprezintă o continuare a eforturilor naţionale antitrafic derulate anterior iar ca 

element de noutate, îşi propune o abordare diferită în ceea ce priveşte cadrul 

organizatoric necesar implementării, monitorizării şi evaluării acesteia. 

Astfel, pe de o parte, strategia îşi propune să confere o mai mare putere 

decizională, iar, pe de altă parte, să permită o mai bună colaborare a tuturor instituţiilor 

implicate şi interesate de a pune în aplicare, într-un mod eficient, direcţiile de acţiune, 

obiectivele generale şi obiectivele specifice prevăzute. 

“Dincolo de analizarea reușitelor și punctelor slabe ale autorităților române în ceea ce 

privește implementarea acestui document de politică publică pe parcursul celor 5 ani, o 

remarcă pe care o considerăm oportună și care trebuie avută în vedere este și 

manifestarea traficului de persoane sub forma unui fenomen social și infracțional cu un 

puternic caracter internațional, în interiorul unei ecuații de tip cerere-ofertă, a cărui 

abordare trebuie să se realizeze dintr-o perspectivă în care eforturile României trebuie 

dublate și de cele ale țărilor de destinație într-o încercare conjugată de limitare a efectelor 

acestui fenomen.”12 

Ca urmare a acestor fapte care se intensifică din ce în ce mai mult autoritățile se 

văd obligate să formeze noi idei și proiecte pentru a venii în întămpinarea victimelor 

traficului de persoane. 

 

Distribuția victimelor identificate în perioada celor 5 ani analizați prezintă 

imaginea riscului de exploatare și trafic în continuare ridicat în rândul victimelor minore.  

Din punct de vedere cantitativ, numărul victimelor adulte a fost mai mare (a se vedea 

graficul nr. 1), însă, pentru o dimensionare adecvată a problemei, rata de victimizare pe 

categorii de vârstă în populație schimbă percepția bazată strict pe datele privind 

victimele. Astfel, pentru fiecare an analizat, media ratei de victimizare a fost de 8.65 în 

                                                             
12 Lege5.ro, site consultat la data de 15.03.2020 privind HG 861/31.10.2018 
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rândul minorilor, comparativ cu 3.33 în rândul adulților. Altfel spus, în fiecare an, la 

fiecare 100000 de copii rezidenți ai României, 9 copii au fost victime ale traficului de 

minori și la fiecare 100000 de adulți rezidenți ai României, 3 adulți au fost victime ale 

traficului de persoane. 

 

Numarul victimelor care au fost racolate de pe internet este foarte mare deoarece 

în ziua de azi au acces la internt atât cei mai majori, dar din pacate foarte mulți minori 

caare sunt prinși de către cei care vor să le facă rau prin diferite tertipuri pentru a-i 

convinge să accepte p eventuală întălnire pentru a fi mai ușor de manipulat. 

Astfel, că părinții ar trebui să fie mai atenți la ceea ce fac copii pe internet, sau să 

le blocheze accesul la anumite site-uri pentru a nu fi tentați, deoarece este mai usor să 

prevenim decât să fie prea tarziu pentru ca este foarte greu ca victima să iasă din acel 

cerc vicios în care este prinsă cu sau fara voia ei. 

Mai jos avem graficul (fig 2) care ne arată faptul că ce-a mai cunoscuta formă de 

exploatare este ce-a sexuala pentru ca aceasta produce cel mai mare castig dupa cel al 

armelor. 

Prostitutia vinde din totdeuna, asfel ca majoritatea victimelor sunt rapite si 

obligate sa se prostitueze, dar cert este ca și clientii lor ar trebui pedepsiti în vreun fel 

pentru a stopa cumva cresterea, o industrie fara cumparatori ar disparea. 

Mai ales in cazul în care majoritatea fetelor care se prostituează sunt minore, ceea ce deja 

reprezintă un fapt penal, întretinerea relatiilor sexuale cu minori se pedepsește. 

 

Figura 2 .Forme de exploatare a victimelor  
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Tiparul formelor de exploatare în trafic pentru această perioadă este exploatarea 

sexuală. Dacă în perioada strategică anterioară (2006-2010) exista o reorientare a 

activităților antitrafic către exploatarea prin muncă, ultimii doi ani (2015-2016) readuc în 

atenție exploatarea sexuală, cu toate formele sale, inclusiv actele pornografice. 

 Exploatarea sexuală are aceleași forme de organizare, indiferent de destinația 

internă sau externă a acesteia, genul feminin fiind, de regulă, obligat în cele mai multe 

situații la practicarea prostituției pe stradă sau în locuințe private.  

Dimensiunea crescută a minorelor exploatate intern, în paralel cu dimensiunea 

crescută a victimelor femei adulte (tinere cu vârste cuprinse între 18 și 25 de ani) 

exploatate extern, este explicată prin modul de operare specific, în care exploatarea 

internă este folosită ca o perioadă de pregătire a persoanelor care, după împlinirea vârstei 

de 18 ani, sunt obligate la practicarea prostituției în afara țării. 

Într-un cadru mai larg, Programul de Guvernare 2017-2020, publicat în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 496 din 29 iunie 2017, prevede la capitolul "Politica de 

apărare și securitate națională", în cuprinsul componentei "Politica de apărare - Politica 

Guvernului privind securitatea națională în perioada 2017-2020", un obiectiv de tip 

securitar referitor la: 

 "Contracararea activităților de criminalitate organizată, îndeosebi cele de 

contrabandă cu produse puternic accizate sau contrafăcute, trafic de arme, trafic de 

droguri, trafic de persoane și migrație ilegală, spălarea banilor etc.", în contextul în care 

criminalitatea organizată, traficul de persoane, traficul de droguri și contrabanda continuă 

să constituie unele dintre problemele importante ce pot pune în pericol siguranța internă a 

României. 

La data de 1 februarie 2014 a intrat în vigoare noul Cod penal, conform Legii nr. 

187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, care a 

adus modificări în planul legislativ antitrafic. 

Noul Cod penal, cum este cunoscut din perioada dezbaterilor, răspunde nevoilor practice 

care de multă vreme cereau ajustări ale legislației penale, răspunzând și standardelor 

europene în materie.  
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Mesajul juridic și social al noului Cod este întemeiat, în primul rând, pe obiectivul 

reformării politicii pedepsiților, iar abordarea conceptuală cuprinde o revizuire a 

pedepselor, o ordonare logică prin alăturarea legislației (în acest sens o serie de 

infracțiuni din legi speciale au fost incluse sub forma modificată sau nemodificată în noul 

Cod), precum și fapte și sancțiuni adaptate realităților actuale. 

Conform HG 1238/2007 standardele naționale specifice servicilor de asistență și 

protecție a persoanelor traficate reprezintă ansamblul de activități menite să acorde 

sprijin victimelor traficului de persoane. 

Sprijinul victimelor se face în centre specializate în prevenirea și combatarea 

traficului de persoane, fie la domiciului acestora acolo unde este posibil. 

De asemenea sunt programe speciale și pentru copii victime ale traficului de 

persoane, specializate în a apăra drepturile copilului, și prin consiliere psihologică. 

Legea nr.211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor 

infracțiunilor se referă în mod expres la consilierea psihologică care se acordă victimelor 

infracțiunilor prevăzute în Legea nr. 678/2001, cu modificările și completările ulterioare. 

Mecanismul instituțional prin care se asigură consilierea psihologică a victimelor este 

reprezentat de serviciile de probațiune și protecția victimelor care funcționează pe lângă 

tribunale.  

Conform  Legii nr. 211/2004, ONG-urile pot organiza, în mod independent sau în 

cooperare cu autoritățile publice, servicii pentru consilierea psihologică a victimelor 

infracțiunilor și pentru asigurarea altor forme de asistență a victimelor 

infracțiunilor.Există mai multe tipuri de servicii făcute special pentru a venii în 

întămpinarea victimelor prin asistență dedicată cum ar fi: 

 Servicii de lungă durată reprezintă ansamblul de măsuri și acțiuni necesare create 

de către un furnizor special pentru reintegrarea socială a victimelor traficului de 

persoane. 

Intervenție pe caz –măsurile ori acțiunile necesare care sunt luate în vederea 

rezolvării situației de criză sau dificultate în care se află victima traficului de persoane. 

Postintervenție-reprezintă perioada după ieșirea victimei din centrele în care au 

stat o anumită perioada de timp, iar acum trebuie să se reintegreze. 
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Manager responsabil de caz-asistentul social sau psihologul desemnat de 

coordonatorul centrului să se ocupe de activitățile specifice în vederea reabilitării 

victimelor asistate în centru. 

Servicii de lungă durată-măsurile întreprinse de către furnizor în momentul 

identificării  victimelor traficului de persoane, în vederea depășirii unei situații de criză. 

Dupa indentificarea victimei aeasta este îndrumată către un centru pentru a fi 

asistată, persoana își dă consimțămăntul pentru a fi monitorizată îndeaproape și 

reabilitată. 

Centrul care o va primii pe victima elaborează proceduri cu privire la admiterea 

acesteia în centru , ulterior se va face evaluarea de către personalul unității de primire, 

decizia finală de admiterea acesteia fiind luată de către coordonatorul centrului. 

În situația de urgență în care victima are nevoie de tratamente medicale în condiții 

de spitalizare, persoana care a făcut evaluarea inițiala se va ocupa de transportarea ei 

către ce-a mai apropiată unitate medicală și infomeaza coordonatorul centrului în vederea 

preluării cazului în asistență. 

Imediat dupa asta coordonatorul alege un manager responsabil de acest caz. 

Centrul care găzduiește victimele ale traficului de persoane trebuie să colaboreze 

cu structura de poliție pentru a putea intervenii în caz că persoanele implicate în 

traficarea ei ar putea să o contacteze astfel toate eforturile s-ar putea nărui din momentul 

în care victima poate cădea din nou în plasa celor care au racolat-o inițial, astfel tot 

planul de salvare eșuează. 

De asemenea pentru a preveni astfel de incidente, centrul este obligat să asigure 

securitatea beneficiarilor prin instalarea unor camere de supraveghere video, și incheierea 

unui protocol în caz că este nevoia de intervenția politiei, în caz că traficanții ar putea să 

intre cu forța în incinta centrului. 

Instituțiile și organizațiile implicate în lupta împotriva traficului de persoane 

trebuie să asigure victimelor traficului de persoane accesul corespunzător la asistența 

specială medicală, psihologică, educațională, juridică, socioprofesională și protecție 

specială. Oferirea asistenței nu trebuie să fie condiționată de participarea acesteia în 

procesul penal, fără a se face vreo discriminare pe motive etnice, de naționalitate, rasiale, 

vârstă, sex, dizabilități, opinii religioase, opinii politice, mediu de proveniență. Centrele 
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pot furniza victimelor serviciile necesare pentru reabilitarea lor psihosocială în cadrul 

unui program de protecție și asistență a victimelor traficului de persoane. 

 

2.2 Sancțiuni 

 

Potrivit Art.210 din Codul Penal, recrutarea, transportarea, adăpostirea sau 

primirea unei persoane în scopul exploatării acesteia, săvărșita prin constrăngere, răpire, 

inducere în eroare sau abuz de autoritate, profitând de imposibilitatea victimei de a se 

apăra, sau primirea de bani sau al altor beneficii în scopul consimțămantului victimei se 

pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. 

In cazul în care persoana victimă și-a dat consimțămăntul, acest lucru nu este o cauza 

justificativă pentru a se sustrage de la a răspunde în fața legii persoana care racolează 

victima. 

Potrivit art. 216 din Codul Penal, "Fapta de a utiliza serviciile prevăzute în art. 

182, prestate de o persoană despre care beneficiarul știe că este victimă a traficului de 

persoane ori a traficului de minori, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu 

amendă, dacă fapta nu constituie o infracțiune mai gravă". 

Obiectul juridic îl reprezintă relațiile sociale care proteguiesc persoana sub 

aspectul valorilor ce se constituie în libertate, demnitate, integritate corporală sau 

sănătate, împotriva faptelor de exploatare a acesteia. 

Astfel că se înțelege faptul că și persoana care se folosește de o persoana victima a 

traficului și care cunoaște acest fapt este pasivă de a fi trasă la răspundere pentru acest 

lucru, fie că întreține relații sexuale fie exploatare prin muncă a acesteia. 

Acesta pedeapsă se aplică și în cazul persoanelor care acceptă de exemplu să 

primească un organ de la o persoană care esti victimă traficului de organe. 

Conform Art.213 din Codul Penal proxenetismul este o altă formă de trafic de persoane 

cel mai răspăndit pentru că aduce cele mai multe foloase materiale. 

În ceea ce privește proxenetismul acesta se pedepsește de la 2 la 7 ani și 

interzicerea unor drepturi. În cazul în care prostituția are loc prin constrăngere de la bun 

început acest lucru se pedepsește cu închisoare de pănă la 10 ani, daca sunt săvărșite cu 

un minor pedeapsa se majorează la jumatate.13 

                                                             
13 Lege5.ro, site consultat la data de 20.03.2020 
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Organele de poliție au obligația de a desfășura periodic, dar nu mai târziu de o 

dată la 3 luni, verificări la domiciliu, reședința sau imobilul în care persoanele înscrise în 

Registru 14  locuiesc efectiv, în scopul obținerii de date și informații privind 

comportamentul acestor persoane și modul de obținere a mijloacelor de existență, precum 

și actualizării, după caz, a datelor din Registru sau din celelalte baze de date ale Poliției 

Române. 

Persoanele nu vor fi șterse din acest Registru chiar daca sunt grațiați sau expiră 

termenul sau amnistirea sau reabilitarea acestora, ei rămăn în acest Registru pentru a fi 

monitorizați în caz de eventuale recidivări. 

În eventualitatea în care persoana urmărită refuză să fie fotografiată sau nu se 

prezintă la secția de poliție sau refuză să i se preia datele pentru a fi înscris în acest 

registru, aceasta este constrănsă de către poliție să facă acest lucru. 

Organele de poliție au obligația de a desfășura periodic, dar nu mai târziu de o 

dată la 3 luni, verificări la domiciliu, reședința sau imobilul în care persoanele înscrise în 

Registru locuiesc efectiv, în scopul obținerii de date și informații privind comportamentul 

acestor persoane și modul de obținere a mijloacelor de existență, precum și actualizării, 

după caz, a datelor din Registru sau din celelalte baze de date ale Poliției Române. 

În acest Registru automatizat al Poliției Române sunt înscrise persoanele care au 

săvărșit acte de proxentism, exploatarea unor persoane majore sau minore. 

 

2.3 Asistarea victimelor 

 

Victimele au dreptul, în funcție de necesitățile lor și în mod gratuit, la servicii 

confi dențiale de sprijinire a victimelor, care acționează în interesul victimelor înainte, în 

timpul și pentru o durată adecvată după încetarea procedurilor penale. 

  Membrii familiei au de asemenea dreptul la servicii de sprijinire a victimelor în 

funcție de necesitățile lor și de gravitatea prejudiciului suferit ca urmare a infracțiunii 

săvârșite împotriva victimei. 

                                                             
14 În Registru se preiau, în integralitate, pentru fiecare persoană în cauză, datele cu caracter 

personal și datele judiciare prevăzute la art. 8 alin (11) și (13), art 9 și 11 din Legea nr. 

290/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

https://lege5.ro/Gratuit/gezdsnjxga/legea-nr-290-2004-privind-cazierul-judiciar?pid=111185247&d=2020-06-06#p-111185247
https://lege5.ro/Gratuit/gezdsnjxga/legea-nr-290-2004-privind-cazierul-judiciar?pid=111185249&d=2020-06-06#p-111185249
https://lege5.ro/Gratuit/gezdsnjxga/legea-nr-290-2004-privind-cazierul-judiciar?pid=40796721&d=2020-06-06#p-40796721
https://lege5.ro/Gratuit/gezdsnjxga/legea-nr-290-2004-privind-cazierul-judiciar?pid=111185250&d=2020-06-06#p-111185250
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De asemenea și copii victimelor au dreptul la asistență, statul trebuie să ia 

măsurile în funcție de nevoia fiecăruia, și să urmarească interesul superior al copilului, 

iar daca părintii sunt excluși de la garantarea interesului superior al copilului, sau nu mai 

au dreptul de a reprezenta copilul se va numii un tutore sau un reprezentant pentru 

copilul victimei. 

În urma unei evaluări individuale, efectuate de către autoritatea competentă, 

victimele au dreptul, în anumite condiții, la un tratament specifi c, menit să prevină 

victimizarea secundară, și anume prin evitarea repetării inutile, pe parcursul cercetării, al 

urmăririi penale și al procesului, a interogatoriilor, a contactului vizual între victimă și 

autorul infracțiunii, a depunerii de mărturii în ședință publică, precum și prin evitarea 

întrebărilor inutile privind viața privată a victimei. 

În ceea ce privesc audierile penale care implică copii victimei ar trebui să aibă loc 

fără prezența publicului și fără prezența directă a copilului, care poate fi audiat prin alte 

mijloace de comunicare adecvate (de exemplu, legături video etc.), pentru a evita 

expunerea copiilor fie cu victima fie cu infractorul și pentru a le respecta drepturile. 

Victimele au dreptul să ceară despăgubiri, pentru violențele și exploatarea la care 

a fost supusă cu buna știință, iar statul este obligat să pună în aplicare aceste cererei și să 

ofere informații pe tot parcursul acestui proces.15 

Sunt însa și lucruri pe care noi, ca societate, trebuie să le rezolvam. Și aici 

vorbesc despre stigmatizare, când vine vorba despre acest subiect. Prea ușor au unii 

dintre noi tendința să spuna ca victimele nu sunt victime, că nu ar fi tocmai exploatate 

pentru că accepta benevol să se profite de ele. Nu este chiar așa și cred că am arătat în 

reportaj suficiente exemple despre modalități prin care copilele sunt constrânse, nu 

numai fizic, cât mai ales emoțional.  Iar stigmatizarea le face pe victime să recunoasca 

mai greu abuzurile, cât timp comunitatea le blamează în primul rând pe ele, nu pe 

exploatatorii lor. Tinerele nu se mai expun, nu își mențin declarațiile, retrag plângerile 

și renunță să mai participe la procese. Gândiți-vă cum este pentru o tânără abuzata 

acum 3 ani sau 5 ani, victimă într-o filieră transfrontalieră, care nu mai vrea să vina la 

procesul din prezent, după instrumentarea dosarului, pentru că ea între timp a devenit 

                                                             
15 https://ec.europa.eu/anti-

trafficking/sites/antitrafficking/files/eu_rights_of_victims_of_trafficking_ro_1.pdf, site consultat 

la data de 25.03.2020 

https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/eu_rights_of_victims_of_trafficking_ro_1.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/eu_rights_of_victims_of_trafficking_ro_1.pdf
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majoră, a cunoscut pe cineva, sau chiar s-a căsătorit și își reface viața, nedorind să mai 

aibă legătură cu trecutul și cu abuzatorii ei. 

 

 3. Traficul de persoane-umilirea demnității ființei umane  

 

3.1 Sclavia în legea Mozaică 

 

Potrivit credinţei biblice, un popor a fost chemat de Dumnezeu spre un pământ 

făgăduit. Se întâmpla acum 3000 de ani în Egipt cu poporul evreu. 

Evreii, descendenţi din Avraam, Isaac şi Iacov, ajunseseră în Egipt în timpul unei 

foamete. 

La început erau respectaţi de egipteni, dar cu timpul, înmulţindu-se, evreii au 

început să fie văzuţi ca o ameninţare. 

De aceea, faraonii au avut o politică de opresiune şi exploatare faţă de ei. Cine provenea 

din familie de evreu avea statut de sclav şi era folosit la cele mai grele munci. 

Situaţia a durat aproape 400 de ani, până când a apărut omul providenţial, ales de 

Dumnezeu pentru eliberarea evreilor. E vorba de Moise. 

El fusese salvat de la înec, pe când era prunc, de chiar fiica faraonului care l-a 

găsit plutind pe Nil într-un coş uns cu smoală. 

Codul lui Moise conținea dispooziții specifice pentru ca femeile captive să devină soții, 

daca nu le erau pe plac evreii aveau drept să le alunge însă nu aveau voie să le vănda tot 

ca și sclave, acesta fiind un pas către civilizare. 

Instituția sclaviei a a obligat omul să inventeze mecanisme normative ale societății 

primitive ea dând naștere primelor forme de guvernare. 

Odată cu robia egipteană, poporul evreu va cunoaște o altă raportare la a ce înseamnă a fi 

sclav, căci statul egipteam era obișnuit să facă abuz de oameni ajunși sclavi. 

Acest mod de trăire socială era consemnat și în legea mozaică, acesta fiind cu mult 

deasupra celui practicat în Egipt. 

La evrei, sclavul era tratat mai uman el nefiind considerat un animal de povara, așa cum 

era la egipteni. 
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Dupa legea mozaica stăpănul nu avea dreptul să ia viața supușilor săi, ceea ce asta 

înseamna o oarecare înrudire cu el înaintea lui Dumnezeu. 

Conform legii mozaice israeliților li se interzicea să-și înmulțească numărul sclavilor, ei 

neavând voie să răpeacă sclavi sau să practice comerțul cu sclavi precum făceau alte 

popoare cum ar fi, fenicienii și filistienii. 

„Dacă boul împinge un băiat sau împunge o  fată i se va face dupa legea aceasta. 

Dacă boul împunge un sclav sau o sclavă, să dea treizeci de sicli de argint stăpânului, iar 

boul să fie bătut cu pietre”.(Ieșirea 21, 32). 

Sclavii străini nu-și mai puteau recupera libertatea niciodată conform legii 

mozaice, dar totuși aveau o serie de drepturi, libertatea putând fiind acordată într-un 

singur mod :daca în urma unor bătăi din partea stăpănului, sclavul își pierdea integritatea 

corporală, acestea trebuia să fie eliberat de stăpănul său. “Iar de va lovii cineva pe robul 

său sau pe roaba sa în ochi iar pe slujnica sa o va lovi în ochi și ea îl va pierde, sa-l lase 

liber ca despăgubire pentru ochi. Și de va pricinui căderea unuia dintre dintre al robului 

său sau al roabei sale, să-l le dea drumul pentru acel dinte “(Ieșirea 20, 26-27). 

Daca un sclav fugea de la stăpănul său acestea avea dreptul să-și aleagă alt stăpăn, 

chiard aca era prins nu era obligat să se întoarcă. 

În toate locurile din Sfânta Scriptură, scalvii apar ca membri ai familiei, astfel ei trebuiau 

circumciși, asemenea evreilor, odata circumciși sclavii se puteau bucura de odihna zilei 

de Sabat, având voie să ia parte la ospețele religioase și la sărbători. 

În ceea ce privește situația femeilor sclave la evrei, acestea viețuiau unor legi 

suplimentare, printre acestea se numără și fetele văndute de tatăl lor unui israelit. 

  "Daca cineva isi va vinde fiica roaba, ea nu va iesi cum ies roabele. Daca ea nu va 

placea stapanului sau, care si-a ales-o, sa-i ingaduie a se rascumpara, dar el nu va avea 

voie s-o vanda la familie straina, dupa ce i-a fost necredincios. Daca a logodit-o cu fiul 

sau, atunci sa se poarte cu ea dupa dreptul fiicelor. Iar daca va mai lua si pe alta, atunci 

ea sa nu fie lipsita de hrana, de imbracaminte si de traiul cu barbatul sau. Iar daca el nu-i 

va face aceste trei lucruri, sa iasa de la dansul in dar, fara rascumparare" (Iesire 21, 7-11). 

Pentru că sclavia era foarte înrădăcinată în mentalitatea poparelor de atunci, Moise nu a 

putut să o desființeze, cu ajutorul lui Dumnezeu Moise s-a îngrijit de sclavii evreilor, 

ridicăndu-i mai sus de orice popor vecin. 
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  Sclavului evreu i se dadea chiar si posibilitatea de a se rascumpara, stapanul fiind 

obligat sa-i redea libertatea. "Dupa vanzare, se va putea rascumpara; careva din fratii lui 

va putea sa-l rascumpere. Sau unchiul lui, sau fiul unchiului va putea sa-l rascumpere, 

sau careva din neamul lui, din semintia lui sa-l rascumpere; sau de va avea indestulare, sa 

se rascumpere singur" (Levitic 25, 49). 

Toți sclavii evrei inclusiv cei care nu împliniseră încă 6 ani, erau eliberați în Anul 

Jubiliar, adică în fiecare al 50-lea an, numit pentru aceasta și anul Libertății, dar cu toatea 

acestea evrei nu au putut renunta complet la acea mentalitate și la nedreptățile sociale pe 

care le impunea sclavia, dar cu toate acestea spre deosebire de alte popare ei au 

îmbunătățit considerabil drepturile sclavilor. 

 

3.3 Enciclica “Laudato Si” 

 

Numele enciclicei vine din invocația sfântului Francisc din Assisi, „Fii lăudat, 

Domnul meu”, care în Cântarea făpturilor amintește că pământul, casa noastră comună, 

”este ca o soră cu care împărtășim existența  și ca o mamă frumoasă care ne primește în 

brațele ei” (1). Noi înșine ”suntem pământ” (cf Genezei 2,7). Chiar trupul nostru este 

alcătuit din elementele planetei, aerul ei este cel care ne face să respirăm și apa ei ne ține 

în viață și ne reface”. 

Papa Francisc îndeamnă prin aceasta enciclică la o responsabilitate socială atât 

pentru mediul înconjurător dar și față de semeni, prin a proteja natura și de a avea grija 

de casa noastră : ”Umanitatea încă mai are capacitatea de a colabora la construcția casei 

noastre comună”. 

Legătura pe care o facem însă cu subiectul nostru este faptul că într-o lume 

modernă am ajuns să ne folosim și de oameni nu doar de lucruri, ne folosim apoi le 

aruncăm, este logica care duce la exploatarea copiilor, la abandonarea celor în vârstă, la 

reducerea celorlalți în sclavie, la supraestimarea capacității pieței de a se auto-

reglementa, la practicarea traficului de carne vie, la comerțul cu piei de animale pe cale 

de dispariție și cu ”diamante însângerate”. Este aceeași logică a multor organizații 
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mafiote, a traficanților de organe, a traficului de droguri și a eliminării celor pe cale de a 

se naște pentru că nu corespund cu planurile părinților.16 

Devalorizarea ființei umane pentru a obține foloase materiale, fie muncitorii nu 

sunt plătiți conform muncii lor, ori au fost păcăliți, fie femeile , copii sunt vandute în 

schimbul banilor, ne folosim de oameni și iubim lucrurile de valoare. 

 

 

3.4 Enciclica Rerum Novarum 

  

Enciclica dedicată muncii și al capitalui, publicat de către Papa Leon al XIII-lea, 

dedicată Bisericii Catolice dar creată atât pentru muncitori cât și pentru cei intelectuali, 

fiind prima enciclică socială. 

Se focalizează pe viața de mizerie a muncitorilor în lumina Evangheliei lui Isus Cristos, 

fiind intitulată „Drepturi și îndatoriri ale capitalului și al Muncii”. 

Papa Leon al XIII-lea şi, cu el, Biserica, precum şi comunitatea civilă, au trebuit 

să se confrunte cu o societate sfâşiată de un conflict cu atât mai violent şi inuman 

deoarece era condus fără nici un fel reguli.  

Să dăm câteva exemple din tematicile tratate. Înainte de toate conflictul dintre 

"capital" şi "muncă" sau, ca să spunem cu cuvintele din enciclică, "problema 

muncitorească": conflictul dintre simpla supravieţuire fizică pe de o parte şi opulenţă pe 

de altă parte, a accentuat tendinţa de a îmbrăţişa "teorii extremiste, care propuneau 

remedii mai rele decât relele". Să ne gândim apoi la tema demnităţii persoanei umane: 

condiţiile de muncă deplorabile îi asupreau pe muncitori, care în afară de asta cu salariile 

lor foarte mici nu erau în stare să menţină familia sau să-i educe pe copii. 17  Erau 

exploatați prin  muncă, de persoane  de la ferme, muneau  în  industrii care provocau 

fracturi sociale profunde, problema proxenetismului, femeilor maltratate care și-au 

pierdut demnitatea în fața agresorilor și celor care le folosesc, persoanele care sunt 

văndute pentru a le vinde apoi organele. 

                                                             
16 https://www.magisteriu.ro/laudato-si-2015/, site consultat la data de 10.04.2020 
17 http://www.vatican.va/content/leo-xiii/en/encyclicals/documents/hf_l-

xiii_enc_15051891_rerum-novarum.html, site consultat la data de 10.04.2020 

https://www.magisteriu.ro/laudato-si-2015/
http://www.vatican.va/content/leo-xiii/en/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-novarum.html
http://www.vatican.va/content/leo-xiii/en/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-novarum.html
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Revenind în zilele noastre Biserica se implică activ în soluționarea cazurilor de 

sclavie modernă, însuși Înalt Preasfinţitul Ioan Robu, Arhiepiscop şi Mitropolit de 

Bucureşti, al Bisericii Romano-Catolice a transmis mesajul său către creștini, prin care a 

arătat că Biserica trebuie să-şi facă auzită vocea în acest context, în care se dezvoltă tot 

mai mult sclavia umană. „Sunt convins că Bisericile au forţa educării şi instruirii 

credincioşilor, pentru ca atunci când întâlnesc pe cineva în dificultate, căzut în orice 

formă de sclavie să nu rămână impasibili, ci să-şi aducă sprijinul. Este mult de muncă, cu 

copiii, cu tinerii, cu cei în vârstă, pentru a pune pe primul loc persoana umană şi, mai 

ales, pe cel aflat în sclavie. Sper ca lucrările acestui seminar să contribuie la 

sensibilizarea societăţii care trebuie să respecte persoana umană.“ 

S-au organizat diferite seminarii unde au fost prezenți reprezentații ambelor 

Biserici majoritare din România care sustin că este nevoie de o colaborare între Biserici 

dar și în comunități pentru a putea prevenii și oferi asistență de lungă durată persoanelor 

care au fost supuse la diferite forme de sclavie moderna și oprirea acestei asupriri asupra 

demnității umane . 

Pe 7 Februarie 2020 Papa Francisc  a declarat luna ca fiind dedicată  rugăciunii 

pentru victimele traficului de persoane, făcând apel la responsabilitate și la ascultarea 

strigătelor de ajutor ale victimelor. 

Printre cauzele acestui flagel, papa Francisc indică "corupţia acelora care sunt 

dispuşi la orice pentru a se îmbogăţi". „Banii din afacerile lor sunt murdari de sânge”, a 

subliniat Sfântul Părinte.18 

Tema traficului de persoane umane s-a aflat şi în centrul unui important 

eveniment: Ziua mondială de rugăciune şi de reflecţie împotriva traficului de persoane. 

Ziua specială împotriva acestei "plăgi rușinoase" a timpurilor noastre este marcată anual 

de Biserica Catolică în data de 8 februarie, comemorarea liturgică a Sfintei Iosefina 

Bakhita, sclavă care a ajuns în Europa, a fost repusă în libertate și a dus o viață sfântă. 

 

3.5.Impactul crizei Covid-19 asupra victimelor traficului de persoane 

 

                                                             
18 https://www.vaticannews.va/ro/papa/news/2020-02/papa-francisc-intentia-de-rugaciune-luna-

februarie.html, site consultat la data de 15.05.2020 

https://www.vaticannews.va/ro/papa/news/2020-02/papa-francisc-intentia-de-rugaciune-luna-februarie.html
https://www.vaticannews.va/ro/papa/news/2020-02/papa-francisc-intentia-de-rugaciune-luna-februarie.html
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Impactul crizei COVID-19 asupra traficului de persoane este profund 

preocupant. Fără acțiuni urgente și focusate, această criză de sănătate și economică riscă 

să devină o criză de trafic de persoane, deoarece vulnerabilitățile se vor agrava în 

săptămânile și lunile următoare. 

Deoarece multe persoane au rămas fără loc de muncă, vor fi nevoiți să traiască din 

ceva, astfel că devin mai vulnerabile în fața celor care vor să le mintă și le promit locuri 

de muncă ireale, ele fiind tentate să accepte din lipsă de altceva. 

Pentru a prevenii aceste cazuri este nevoie să venim în întămpinarea celor 

vulnerabili financiar cu proiecte menite fie să le asigure alt loc de muncă, fie prin donații 

pentru strictul necesar, prin următoarele: 

 

 Asigurarea accesului universal la serviciile esențiale de asistență economică și 

socială, inclusiv ajutorul de șomaj, pentru toți cei care au nevoie de ele, indiferent de 

istoricul recent de angajare. Acest lucru va ajuta la prevenirea ademenirii de către 

traficanți a celor afectați de impactul economic al crizei, inclusiv a lucrătorilor casnici 

neînregistrați. 

  Prioritizarea resurselor pentru serviciile de ieșire din sectoarele cu risc ridicat, cum 

ar fi industria prostituției. Odată cu achiziționarea sexului comercial suprimat artificial ca 

urmare a blocării, programele incluzive care asigură sprijinul pot fi un instrument 

puternic pentru a rupe ciclul de exploatare și a consolida căile de ieșire, oferind o 

alternativă reală celor care au nevoie. 

 Oferirea victimelor traficului acces la cazare sigură și imediată, asistență medicală și 

asistență psihologică, pentru a ajuta la ieșirea lor din trafic și a le proteja de 

revictimizare. Cazarea temporară în carantină înainte de plasarea în centre de plasament a 

fost identificată ca o practică promițătoare pentru a asigura respectarea măsurilor de 

prevenire a Covid-19. 

 Extinderea cu cel puțin șase luni a tuturor măsurilor de protecție și asistență pentru toate 

victimele traficului, inclusiv permisele de muncă și accesul la servicii, pentru a asigura 

continuitatea procesului de incluziune socială dincolo de actuala criză de sănătate. 

Continuarea investițiilor în programele de reabilitare, deoarece riscul de a „pierde” acei 

supraviețuitori care sunt deja în tranziție este acum deosebit de mare din cauza situației 

economice adverse. Oferirea suportului online victimelor traficului de persoane în 
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interiorul și în afara adăposturilor. Consiliere psihologică, asistența juridică, precum și 

activități educaționale și de formare profesională sunt exemple ale serviciilor care pot fi 

furnizate temporar de la distanță pentru a asigura continuitatea sprijinului victimei și 

pentru a preveni traficul din nou. 

  Instituirea sau consolidarea liniilor verzi pentru traficul de persoane, violența în familie 

și abuzul copiilor (inclusiv online) și promovarea, în linii mari, a serviciile lor ca 

instrument de identificare a presupuse cazuri de trafic de persoane. 

 

    4.Studiu de caz 1  

 

          În urma comunicatelor și solicitărilor DIICOT  către Centrul de resurse Juridice cu 

privire la centrele de plasament care păreau a fi suspecte că ar trafica copii, îndeosebi cei 

cu dizabilități s-a decis urmărirea celor 47 de Direcții județene de Asistență și Protecție a 

copilului pentru a transmite numărul real a beneficiarilor , mai ales centrelor unde s-au 

raportat cazuri de trafic de minori în perioada 2011-2015. 

DGASPC-urile au raportat un număr de 66 de minori, cu vărste cuprinse între 12-17 ani, 

din care 7 erau copii cu dizabilități și 3 dintre ei aveau și cerințe educative speciale , au 

făcut obiectul unei cauze privind infracțiuni de trafic de minori. 

Cine este responsabil de aceste lucruri daca acești copii locuinesc în orfelinate? 

        Din datele obținute în urma vizitelor neanunțate, minorele mai ales, s-a dovedit 

faptul că exista un anturaj în jurul centrului, persoane cunoscute de către angajații 

centrului de plasament. 

Asemenea cu cazul din Târgoviște în care DIICOT-ul a găsit-o vinovată pe una dintre 

îngrijitoarele din centrul din plasament asupra căreia existau suspiciuni ca ar fi avut 

legătura cu persoana care a intermediat traficul de fete. 

Cazuri asemănătoare în care angajații au intermediat traficul de persoane au mai fost în, 

Vaslui și Iași. 

Ceea ce a fost ciudat la aceste cazuri este faptul că directorii nu erau prea 

îngrijorați de aceste lucruri, și de cele mai multe cazuri reprezentatul copiilor era chiar 

directorul Direcției de Asistență socială și Protecția a copilului, iar din cele 66 de cazuri 

de trafic de minori, DGASPC-urile au transmis ca doar în 24 din dosarele acestea s-au  
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finzaliat cu arestarea autorului infracțiunilor de trafic de minori, alte 31 de cazuri dosarul 

nu era încă finalizat sau se aflau în diferite faze procedurale. 

Ceea ce a fost mai grav este faptul că în cele 11 cazuri , dosarul s-a finalizatcu ordonanță 

de clasare , adică nu se cunoaștea finalitatea dosarului, ceea ce înseamnă că acei copii cu 

vărsta între 12-17 ani probabil au rămas în aceași situație în continuare. 

        Din cauza faptului că sunt foarte puține ONG-uri care se ocupă cu vizitarea 

centrelor pentru a le verifica ca totul să fie în regulă, nu prea se reușește verificarea  

tuturor centrelor de accea apar și problemele de acest fel întrucât nimeni nu verifică ceea 

ce se întămpla astfel încât angajațiilor le este ușor să facă asemenea lucruri și anume să 

intermedieze copii minori pentru a fi traficați. 

Unele ONG-uri au personal calificat pentru a face aceste vizite tocmai pentru a găsi 

nereguli pentru a le putea preveni. 

Voluntarilor le este teamă să reclame unele nereguli de frică ca nu vor mai avea acces la 

copii. Guvernul trebuie să găsească soluții pentru ca aceste frici să nu mai existe, 

posibilitatea depuneri unor plăngeri fără a avea frici. 

      În octombrie 2013 apare o altă știre locală despre  cum mai mulți adolescenți au fost 

plimbați de la un asistent maternal la altu, apoi într-o căsuță de tip familial, unde aceștia 

au fost olimpici căt timp au locuit în comunitate, însă din lipsă de resurse ajung într-o 

casă de copii din Oradea, în centrul orașului. 

Deși totul părea sa fie ok, se află faptul că acei copii de fapt locuiesc la demisolul 

centrului, și cănd au avut cei de la protecția copilui aceștia erau închiși în camere, nu 

aveau nici măcar acces la  toalete , aveau găleți pentru nevoile personale. 

Faptul cel mai grav este că daca aceștia ar fi avut acces la telefon și ar fi încercat să sune 

la telefonul copilului, cel care răspundea se afla la etajul 1 care probabil era un potențial 

agresor. 

Și în acest caz dosarul s-a clasat, deși cei de la CRJ s-au luptat 3 ani de zile pentru a găsi 

vinovații, acest subiect nu a trezit interesul autorităților. 

Cum este faptul că o parte din victime încă conviețuiesc cu traficanții pentru că aceștia 

nu au fost arestați? 

Deși în cazul din Târgoviște nu s-a rezolvat nimic cu ele 11 cazuri, pentru că deși minorii 

au fost duși la audieri, și toată casa a fost răscolită, nimeni nu știa să ofere informații în 

aces caz, minorele erau la școală fără o minimă protecție. 
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Când s-a încercat audierea unei îngrijitoare aceasta intrase fix în aceași perioadă în 

concediu. 

      Mai tărziu a apărut o știre că doua dintre fetele victimele traficului de minori 

dispărusera, mai tărziu una din ele fusese găsită decedată în casa bunicii dupa o 

supradoză de medicamente. 

Semnul de întrebare care se ridică în aceste cazuri este daca acești copii sunt protejați cu 

adevărat de către autorități sau de fapt aceștia colaboreaza cu diferite rețele de trafic 

pentru a avea anumite beneficii materiale, sau ramăn în continuare victimele celor care 

defapt ar trebui să-i protejeze.19 

 

Studiu de caz 2 

 

Cazul Ţăndărei a explodat în 2010, imaginile cu mascaţii cu berbece care spargeau 

uşile palatelor din Ţăndărei în căutare de traficanţi de copii fiind difuzate de mai multe 

posturi TV internaționale.  

         Era primul caz de trafic de minori investigat de poliţiştii români şi englezi, fiind 

cercetată traficarea a 181 de copii romi în Marea Britanie, unde erau folosiţi la cerşetorie şi 

furturi. 

Era primul caz de trafic de minori investigat de poliţiştii români şi englezi, fiind cercetată 

traficarea a 181 de copii romi în Marea Britanie, unde erau folosiţi la cerşetorie şi furturi.. 

       În Anglia, 120 de traficanţi au fost prinşi şi arestați, în timp ce la noi, o parte dintre cei 

26 de oameni arestaţi şi puşi sub acuzare au fost eliberaţi după câteva luni.  

Printre acuzații: de trafic de minori, spălare de bani, constituire a unui grup infracţional 

organizat şi deţinerea fără drept de arme de foc. 

      În 2011, Tribunalul Harghita a dispus restituirea cauzei la parchet în vederea refacerii 

urmăririi penale. Parchetul a refăcut rechizitoriul, apoi, în 2012, Tribunalul a dispus iarăși 

restituirea dosarului la procurori. Procesul a început așadar abia în 2013. 

       În 2014, Parchetul a solicitat schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina 

inculpaţilor. 

                                                             
19 Studiu de caz preluat de pe site-ul https://www.rfi.ro/social-88394-ong-66-de-copii-din-

centrele-de-plasament-romanesti-traficati-pentru-sex-2011-2015 consultat la data de 

23.04.2020 

https://www.rfi.ro/social-88394-ong-66-de-copii-din-centrele-de-plasament-romanesti-traficati-pentru-sex-2011-2015
https://www.rfi.ro/social-88394-ong-66-de-copii-din-centrele-de-plasament-romanesti-traficati-pentru-sex-2011-2015
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Raportat la cuantumul pedepsei, termenul de prescriere a faptelor s-a micşorat, iar inculpaţii 

au fost achitaţi.  

Decizia a fost una surprinzătoare. La începutul anului, Libertatea dezvăluia că 

polițiștii luau mită de la traficanții de copii și că precizarea apărea chiar în motivarea 

Tribunalului Harghita, instanța care a decis achitarea inculpaților. DIICOT și unul dintre 

inculpaţi au făcut apel. În ciuda blândeții instanței din România, dosarul Ţăndărei a 

schimbat chiar și legislaţia europeană, după prezentarea cazului în Parlamentul European, în 

2011.  

Atunci, Uniunea Europeană (UE) a adoptat o directivă care a redefinit exploatarea 

copiilor la cerşit şi furat ca fiind o formă de muncă forţată, de sclavie, potrivit sursei citate. 

Directiva a fost adoptată de toate statele membre, prin urmare şi de România. Bernie 

Gravett, polițistul britanic care a coordonat cazul „Țăndărei” în Marea Britanie, a trimis, 

pentru cititorii Libertatea, imagini care arată cum erau exploatați copiii romi pe străzile din 

Anglia, dar și cum erau ținuți în condiții mizerabile. 20 

Și în acest caz autoritățile din România au tratat cu superficialitate, într-un final 

inculpații au scăpat fără a fi pedepsiți, oare nu cumva asta e și cauza faptului că s-au 

înmulțit cazurile de trafic de persoane pentru ca autoritățile prin lipsa lor de cooperare 

pentru a salva victimele, ei aleg să claseze cazurile și astfel încurajează faptele corupte. 

 

Concluzii și recomandări  

 

     Traficul de persoane este o infracțiune complexă, care dezumanizează victima, 

acestea fiind exploatate pănă la epuizare pănă corpul lor ajunge să cedeze pentru a obține 

căt mai multe profituri materiale. 

Aceasta fiind principalul motiv pentru care aceasta infracțiune ar trebui abordată din 

punct de vedere al drepturilor omului. 

    Ceea ce ajută ca aceste infracțiuni să crească este tehnologia, fapt pentru care părinții 

spre ex, ar trebui să le restrictioneze accesul la internet al copiilor care devin victime 

                                                             
20 Studiu preluat de pe site-ul https://www.libertatea.ro/stiri/decizie-finala-in-dosarul-

traficantilor-de-copii-din-tandarei-toti-inculpatii-au-fost-achitati-2840061 consultat la data de 

28.04.2020 

https://www.libertatea.ro/stiri/decizie-finala-in-dosarul-traficantilor-de-copii-din-tandarei-toti-inculpatii-au-fost-achitati-2840061
https://www.libertatea.ro/stiri/decizie-finala-in-dosarul-traficantilor-de-copii-din-tandarei-toti-inculpatii-au-fost-achitati-2840061


50 
 

sigure, aceștia fiind abordați de diferite persoane pe rețelele sociale, astfel cad în plasa 

celor care îi manipulează. 

Trebuie analizate beneficiile tehnologiei, dar și riscurile care presupun folosirea în acces 

a acestora. 

      Autoritățile să fie mai deschise la deschiderea mai multor centre care să preia 

victimele și să le protejeze, să le asigure accesul la educație, recalificare profesională 

pentru a avea o viață independentă, pentru a nu fi tentați să revină, iar astfel toate 

eforturile să fie în zadar. 

Înființarea unui fond de compensare sau introducerea unor măsuri sau programe pentru 

asistența socială și reintegrarea socială a victimelor, acestea putând fi finanțate din 

bunurile confiscate de la cei care au săvărșit infracțiunea, deși în general infractori își iau 

măsuri de prevenție cum ar fi punerea averii pe numele membrilor familiei, pentru a nu 

risca să le fie confiscate, fapt ce face imposibil înființarea acestui fond. 
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