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Ce este traficul de fiinţe umane? 
 
Este un fenomen actual, favorizat de numeroase condiţii, cu o serie de consecinţe sociale şi 
economice importante pentru o comunitate.  
Potrivit art. 12 din Legea nr. 268/2001 pentru prevenirea si combaterea traficului de persoane 
(actualizata) constituie infractiune de trafic de persoane recrutarea, transportarea, 
transferarea, cazarea ori primirea unei persoane, prin ameninţare, violenţă sau prin alte forme 
de constrângere, prin răpire, fraudă ori înşelăciune, abuz de autoritate sau profitând de 
imposibilitatea acelei persoane de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa ori prin oferirea, darea, 
acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase pentru obţinerea consimţământului 
persoanei care are autoritate asupra altei persoane, în scopul exploatării acestei persoane, şi se 
pedepseşte cu închisoare de la 3 ani la 10 ani şi interzicerea unor drepturi.  
În cazul în care persoanele supuse traficului de fiinţe umane sunt minori, conform art. 13 din 
Legea nr. 268/2001 (actualizată) recrutarea, transportarea, transferarea, găzduirea sau primirea 
unui minor, în scopul exploatării acestuia constituie infracţiune de trafic de minori şi se 
pedepseşte cu închisoare de la 5 ani la 15 ani şi interzicerea unor drepturi; dacă fapta a fost 
săvârşită prin ameninţare, violenţă sau alte forme de constrângere, prin răpire, prin oferire, 
dare, acceptare de bani sau de alte foloase pentru obţinerea consimţământului persoanei care 
are autoritate asupra minorului pedeapsa este închisoare de la 7 ani la 18 ani şi interzicerea 
unor drepturi.  
Scopul : - exploatare sexuală  
-muncă sau servicii forţate  
-sclavia sau practici similare sclaviei  
-prelevare de organe 
 
MIGRAŢIA EXTERNĂ  TRAFICUL DE PERSOANE  
-exprimă opţiunea unei persoane, asumată 
în mod liber  

-este rezultatul răpirii, al înşelăciunii, al 
abuzului de încredere şi putere, al folosirii 
unei pozitii vulnerabile în raport cu 
persoana în cauză  

-presupune libertatea de decizie şi de 
acţiune a unei persoane  

-are loc prin constrângerea persoanei, 
supusă la un regim de semi-sclavie  

-poate aduce beneficii atât persoanei care 
emigrează cât şi societăţii  

-are efecte traumatizante asupra persoanei 
respective, accentuate de fenomenul de 
respingere socială din cadrul societăţii din 
care provine acea persoană  
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Profilul victimei din România 
 
Femei: Majoritatea provin din mediul rural, din judeţe precum: Timiş, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Dolj, 
Argeş,Teleorman, Galaţi, Brăila, Bacău etc. Sunt supuse în principal exploatării sexuale, dar şi muncii 
forţate în agricultură, construcţii etc. Ţări de destinaţie: Italia, Spania, Germania, Cehia etc.  
Barbati: Recrutarea acestora se efectuează de regulă prin promiterea unui loc de muncă în 
străinătate;majoritatea provin din judeţe precum: Timis, Bihor, Satu Mare, Maramureş etc. Ţări de 
destinaţie: Italia , Spania, Germania, Cehia, Grecia etc. 
 

Minorii:Recrutarea se efectueazã de regulã prin intermediul cunostiintelor, prin abordare 
directã a victimei cu oferte pentru prostitutie, oferte de muncã în strãinãtate sau în þarã sau 
pentru cersetorie, cãlãtorie etc. Exploatarea sexualã este în prezent forma predominantã ( se 
realizeazã pe stradã, în locuinte, bordeluri, cluburi). Statisticile oficiale din România prezintã 
faptul cã la nivelul anului 2010 semestrul 1, numãrul minorilor victime era în crestere atât 
cantitativ cât si ca procent calculat din populatia totalã de victime. Din totalul de 379 de victime 
identificate, 33% au fost minori (27 de bãieþi si 99 de fete). Provin în special din judeþe precum 
Timis, Dolj, Hunedoara, Brasov, Bistrita etc.Tãri de destinatie: în special Italia si Spania. 
 

Portretul recrutorilor 
 
. Barbati cu vârsta cuprinsa între 20-35 de ani (uneori pot fi mai în vârsta); acestia reprezinta 
70% dintre recrutori 
. Femei cu vârste cuprinse între 20 si 35 de ani (sau chiar mai mult) 
. Familii 
. Aspectul fizic este de natura sa inspire încredere 
. Situatia materiala a recrutorilor este cunoscuta ca buna, chiar daca nu este prezentata în mod 
ostentativ.Sunt cunoscuti, de asemenea, pentru legaturile pe care le au cu persoane din lumea 
interlopa 
. Ocupatiile recrutorilor sunt de o mare diversitate: 
-presupun în general contact cu publicul:vânzator, barman, taximetrist etc. 
-se exercita: fie independent, recrutorii apartinând unei retele de trafic; fie prin intermediul 
unor 
firme (astfel cum sunt falsele agentii de impresariat artistic) 
 

Modalitatile de recrutare 
 
. Propuneri directe realizate prin intermediul cunostiintelor, rudelor 
. False oferte de munca în strainatate (în special în tari precum Italia, Spania, Germania, Austria, 
Grecia) prin intermediul anunturilor în ziare, de exemplu: “Recrutam tinere fete dansatoare, 
menajere pentru tara X. Plecare imediata.” 
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. Recrutorii încearca sa tenteze tinerii, iar texte precum cele mentionate îsi dovedesc 
eficacitatea în atragerea victimelor: 
- Poti câstiga pâna la 1500-2000 euro 
-Am mai trimis fete, s-au întors, si-au luat si casa! 
Recrutorii încearca sa câstige încrederea prin: promisiuni referitoare la asigurarea pâna la 
destinatie a transportului, cazarii, hranei necesare; invocarea unor persoane de contact 
Principalii factori de risc si vulnerabilitatea fata de traficul de persoane 
Comunitate 
Rezidenta într-o regiune saraca. Relatia dintre saracia unei zone si fenomenul traficului poate fi 
pusa în evidenta prin influentele negative exercitate de saracia zonei asupra vietii tinerilor în 
general: reducerea locurilor de munca; reducerea posibilitatilor pe care le au tinerii de a fi 
independenti material în raport cu familia din care provin; reducerea sanselor de a îsi întemeia 
o familie în zona respectiva. Solutia de parasire a localitatii, de plecare în strainatate pare 
salvatoare. 
 
 

Principalii factori de risc si vulnerabilitatea fata de traficul de persoane 
 
Comunitate  
Rezidenţa într-o regiune săracă. Relaţia dintre sărăcia unei zone şi fenomenul traficului poate fi 
pusă în evidenţă prin influenţele negative exercitate de sărăcia zonei asupra vieţii tinerilor în 
general: reducerea locurilor de muncă; reducerea posibilităţilor pe care le au tinerii de a fi 
independenţi material în raport cu familia din care provin; reducerea şanselor de a îşi întemeia o 
familie în zona respectivă. Soluţia de părăsire a localităţii, de plecare în străinătate pare salvatoare 
Achiziţiile şi aspiraţiile personale  
Nivel scăzut de educaţie, are drept consecinţă lipsa informaţiilor, prelucrarea superficială a 
informaţiilor, lipsa reperelor valorice.Tinerii a căror pregătire nu depăşeşte nivelul liceului/care 
abandonează scoala sunt cei mai vulnerabili.  
Un nivel ridicat de educaţie contribuie la scăderea vulnerabilităţii faţă de trafic.  
Reprezentarea generală despre succes  
Existenţa unui model de succes: mulţi tineri cu vârste între 15-25 de ani cunosc un model de succes 
de migraţie, o relatare, indiferent de mediul în care trăiesc şi de gradul de vulnerabilitate la 
fenomenul traficului.  
Proiectarea succesului în străinatate: majoritatea tinerilor vulnerabili leagă reuşita lor în viaţă de 
spatiul idealizat al străinătăţii. Vulnerabilitatea lor prezintă elementele prezentate, pentru alţi 
factori de risc: facilitarea misiunii recrutorului, dorinţa crescută pentru a căuta un loc de muncă în 
străinătate, asumarea unor riscuri mari pentru realizarea acestui lucru. 
 

Sfaturi utile pentru a nu deveni victima a traficului de persoane 
 
Ai primit o propunere de a lucra în strãinãtate 
. verificã legalitatea firmei de intermediere a fortei de muncã (certificatul de înregistrare 
eliberat de Registrul Comerþului, statutul firmei, etc.) 
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 . pentru a lucra legal în strainatate este necesarã încheierea unui contract de muncã  
. contractul de muncã trebuie întocmit în cel putin 2 exemplare si scris într-o limbã pe care o 
cunosti foarte bine (românã). 
 . înainte de a semna contractul de muncã, pentru siguranþã si dacã este posibil, consultã un 
jurist. Nu semna niciodatã un document fãrã a-i cunoaste conþinutul. 
 . verificã dacã la Agentia Nationalã pentru Ocuparea Forþei de Muncã se gãseste înregistrat 
contractul de muncã semnat de tine;  
. angajatorul din afara României sau firma intermediarã, de obicei, nu acoperã cheltuielile 
pentru obþinerea pasaportului, vizei sau cheltuielile de transport, deci nu accepta aranjamente 
în contul firmei de intermediere.  
. viza turisticã, de studii sau alt tip de vizã nu îti dã dreptul sã muncesti legal. Angajarea având la 
bazã o astfel de vizã este ilegalã si poti fi amendat/ã, arestat/ã, sau deportat/ã. În acest caz 
angajatorul te poate manipula, impunându-ti sã faci tot ceea ce doreste.  
. intereseazã-te care este salariul mediu în tara în care ti se propune sã lucrezi. 
 . verificã dacã salariul propus îti va permite sã acoperi cheltuielile pe care le vei avea în tara 
respectivã (cazare, mâncare, haine). 
 . evitã semnarea unui contract cu specificatii evazive de genul: “si alte tipuri de activitãti” sau 
“toate activitãtile la cererea angajatorului”. 
 . învatã limba tãrii sau câteva cuvinte uzuale în limba tãrii de destinatie pentru a cere ajutor 
dacã vei avea nevoie. 
 
Te-ai decis să pleci în străinătate (lasă cât mai multe informaţii familiei tale)  

anunţă cu cine, unde şi cum pleci din ţară  

lasă o fotografie recentă  

stabileşte o parolă, pe care să o poţi folosi în convorbirile cu familia, dacă ai probleme  

află numărul de telefon al Ambasadei României din ţara respectivă şi memoreză-l  

nu da nimănui actele tale de identitate, cu excepţia autorităţilor  
 
Ţi s-a oferit sprijin din partea altei persoane pentru a pleca în străinătate  

nu accepta să perfectezi documentele şi să ţi se plătească drumul în credit sau cu împrumut  

nu accepta să pleci cu acte false  

nu accepta să pleci la lucru cu viză turistică  

nu accepta să ţi se perfectează documentele de călătorie sau de lucru fără participarea ta şi în 
timp foarte scurt  

nu accepta locul de muncă oferit dacă acesta este în mod evident peste posibilităţile tale de 
pregătire profesională  

nu accepta să păstrezi secretă plecarea ta  

nu da nimănui actele tale de identitate  
 
În cazul în care eşti deja în pericol (cere ajutorul unei persoane cu care intri în contact)  

reţine orice informaţie privind locaţia în care te afli (adresă, telefon, nume, etc.)  

informează orice persoană cu care intri în contact despre faptul că eşti o victimă a traficului de 
persoane  
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transmite un mesaj de ajutor către o rudă apropiată sau un prieten din ţară (prin telefon, e-mail, 
sms, etc.)  

încearcă să fugi din locaţia unde eşti ţinut/ă fără acceptul tău şi contactează instituţiile statului 
(poliţia, Ambasada, etc) sau persoanele care ar putea să-ţi ofere ajutor  

dacă eşti în România, apelează gratuit linia telefonică 0800.800.678, iar dacă te afli în străinătate 
apelează la numărul 004.021.313.31.00 sau la numărul reprezentanţei diplomatice a României din 
ţara respectivă  
 
Cum realizezi că o persoană este victimă a traficului de fiinţe umane (nu ignora problemele celor 
din jur)  

condiţia socială a victimelor traficului de persoane este caracterizată, în general, de următoarele 
aspecte: sărăcie, discriminare şi lipsă de oportunităţi de angajare sau educaţie, marginalizare 
socială, neglijenţă şi abuz din partea familiei, insuficientă cunoaştere a drepturilor, obligaţiilor şi 
reglementărilor din domeniul migraţiei şi al accesului la libera circulaţie  

victimele traficului de persoane pot fi victime ale violenţei fizice sau sexuale, iar drepturile şi 
libertăţile le sunt negate ori nerespectate  

Orice semn al unei traume fizice sau psihice poate constitui un indiciu pentru identificarea ori 
diferenþierea unui caz de trafic de persoane  
Victimele traficului de persoane sunt supuse unor forme de abuz si constrângere. Astfel, victima 
poate sã prezinte diferite echimoze, plãgi care pot fi semnele unui posibil abuz fizic sau sã 
reclame ca a fost supusa abuzului sexual . victima traficului de persoane poate sã fie apaticã, 
absentã, sã dea impresia cã nu înþelege foarte clar ceea ce i se cere ori ceea ce i se explicã, sã 
izbucneascã în plâns de fiecare datã când este abordatã sau sã aibã dificultãti în a-ii reaminti cu 
exactitate ce i s-a întâmplat . Victima traficului de persoane poate sã reactioneze cu 
neîncredere si chiar iritare faþã de cei care au intervenit în scoaterea ei din mediul în care se 
afla si sã nege chiar situatia de abuz în care s-ar fi aflat . Majoritatea victimelor traficului de 
persoane, în special cele supuse exploatãrii prin muncã, prezintã, în perioada imediata iesirii din 
trafic, semne ale privãrii de somn, hranã si ale epuizãrii fizice la care au fost supuse. 
 
Cui te poti adresa pentru a ajuta o victimã a traficului de persoane 
. Politiei  
. Misiunilor diplomatice ale României în strãinãtate  
. Liniei Telverde 0 800 800 678 
. Organizaþiilor neguvernamentale 
 
 


