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INTRODUCERE 

 

Studiul a fost elaborat în cadrul proiectului transnațional Anti-trafficking stakeholders 

and economic sectors networking, cooperation to combat the business of human trafficking 

chain (NET-COMBAT-THB CHAIN) implementat cu sprijinul financiar al Programului Internal 

Security Fund Police al Uniunii Europene. Proiectul este coordonat de către Asociația Pro 

Refugiu România, în parteneriat cu organizațiile Center for the Study of Democracy Bulgaria, 

Centre for European Constitutional Law Grecia, Italian Coalition for Civil Liberties and Rights, 

Verein für Internationale Jugendarbeit e.V. Landesverein Germania.  

Elaborarea studiului, ca de altfel întreg proiectul, pornește de la actualul context 

existent la nivel european și internațional: creșterea cererii de servicii sexuale, a cererii de 

forță de muncă ieftină, dorința de a obține profit cu investiții minime, reprezintă factori care 

influențează intensificarea rețelelor de trafic de persoane. Actualitatea economică si socială 

din numeroase țări a determinat creșterea vulnerabilității la trafic a anumitor grupuri sociale. 

Traficul de ființe umane constituie o afacere extrem de profitabilă, iar produsele provenind 

din această activitate criminală sunt, în mare măsură, reintroduse în economia și în sistemul 

financiar mondial.  

 Printre recomandările existente la nivel european se află si aceea conform căreia 

statele membre ale Uniunii Europene trebuie să depună diligentele necesare pentru a 

identifica și a pune capăt implicării sectorului public-privat în traficul de persoane sau al 

complicității sale (fie și indirecte) la acest trafic prin măsuri care să asigure că cei care lucrează 

în aceste domenii sunt instruiți/formați pentru a recunoaște astfel de cazuri și pentru a le 

raporta autorităților competente. Statele trebuie să încurajeze dialogul și parteneriatele cu 

părțile interesate, pentru a reuni sectoarele economice, ONG-urile, experții în combaterea 

traficului de persoane, în cadrul unor acțiuni comune îndreptate împotriva traficului de ființe 

umane și în direcția sprijinirii lucrătorilor și a drepturilor lor, inclusiv a drepturilor 

fundamentale din domeniul muncii. Companiile naționale și internaționale trebuie să 

conștientizeze efectele negative ale traficului de ființe umane și să depună diligentele 

necesare pentru a se asigura că produsele acestora nu sunt realizate prin exploatarea 

persoanelor. 
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Capitolul 1 

 

Legislația națională și aplicabilitatea acesteia pentru a combate traficul de 
persoane 

 

Secțiunea 1 România 

 Infracțiunea de trafic de persoane, în urma modificărilor legislative intervenite la data 
de 01.02.2014 prin adoptarea Noului Cod Penal, a suferit modificări de conținut în sensul că 
anumite forme de exploatare prevăzute de vechea legislație, respectiv Legea nr. 678/2001 cu 
modificările ulterioare, nu mai cad sub sfera noțiunii de trafic de persoane, putând fi 
încadrate, după caz, în conținutul constitutiv al altor infracțiuni prevăzute de Noul Cod Penal. 

 În cele ce urmează vom analiza doar exploatarea prin muncă a persoanelor, având în 
vedere obiectul prezentului studiu.  

 Astfel, vechea legislație incrimina sub denumirea de trafic de persoane exploatarea 
unei persoane prin „executarea unei munci sau îndeplinirea de servicii în mod forțat ori cu 
încălcarea normelor legale privind condițiile de muncă, salarizare, sănătate și securitate” 
(art.2 din Legea nr. 678/2001).  

 În noua legislație pentru ca exploatarea prin muncă a unei persoane să fie considerată 
trafic de persoane acesta trebuie să se realizeze prin „supunerea la executarea unei munci 
sau îndeplinirea de servicii, în mod forțat” (art. 182 alin. 1 lit. a Noul Codul Penal). 

 Se observă, din compararea celor două texte legislative, faptul că exploatarea unei 
persoane prin „încălcarea normelor legale privind condițiile de muncă, salarizare, sănătate și 
securitate”, astfel cum se prevedea în vechea legislație, nu mai cade sub incidența infracțiunii 
de trafic de persoane, astfel cum este reglementată la acest moment, urmând ca această 
faptă să fie încadrată, după caz, în conținutul constitutiv al altor infracțiuni din Noul Cod Penal. 

 Ceea ce se incriminează în actuala legislație sub denumirea de trafic de persoane este 
doar exploatarea unei persoane prin supunerea acesteia la executarea unui munci sau 
îndeplinirea de servicii, în mod forțat. Acest lucru presupune ca persoana să fie determinată 
prin constrângere să execute o muncă sau să îndeplinească un serviciu pe care de bună voie 
nu l-ar executa/îndeplini, deci împotriva voinței sale.  

 Pentru existența infracțiunii de trafic de persoane, în această modalitate, nu 
interesează natura muncii sau a serviciului prestat, nu interesează dacă persoana este 
retribuită sau nu pentru munca sau serviciul forțat prestat, și nici dacă munca sau serviciul 
forțat este retribuită/retribuit în mod corespunzător ori s-au asigurat condiții bune pentru 
prestarea acestora. Ceea ce interesează este ca persoana să fi fost forțată la executarea 
muncii sau îndeplinirea serviciilor prestate.  

 Diferența dintre infracțiunea de trafic de persoane în modalitatea exploatării prin 
supunerea persoanei la executarea unei munci sau îndeplinirea de servicii, în mod forțat 
(prevăzută de art. 210 din Noul Cod Penal) și infracțiunea de supunere la muncă forțată sau 
obligatorie (prevăzută de art. 212 din Noul Cod Penal), constă în aceea că, în cazul infracțiunii 
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de trafic de persoane, înainte ca victima să fie supusă la executarea unei munci sau 
îndeplinirea de servicii în mod forțat, traficantul trebuie să săvârșească anumite acțiuni care 
sunt obligatorie.  

 Astfel, conform art. 210 alin. 1 din Noul Cod Penal, înainte de realizarea scopului 
infracțiunii, respectiv exploatarea persoanei prin supunerea acesteia la muncă forțată, 
traficantul trebuie să execute cel puțin una dintre acțiunile prevăzute de lege, respectiv: 
recrutarea, transportarea, transferarea, adăpostirea  sau primirea victimei, iar aceste acțiuni, 
la rândul lor, trebuie să  fi executate de către traficant prin cel puțin una dintre modalitățile 
prevăzute de lege, respectiv: constrângere, răpire, inducere în eroare, abuz de autoritate etc. 

  În lipsa acestor acțiuni anterioare exploatării propriu-zise, se va reține infracțiunea 
de supunere la muncă forțată sau obligatorie (prevăzută de art. 212 din Noul Cod Penal) și nu 
aceea de trafic de persoane. 

  O altă formă de traficare, reglementată de actuala legislație, este exploatarea unei 
persoane prin ținerea acesteia în stare de sclavie (art. 182 alin.1 lit. b din Noul Cod Penal). 
Exploatarea prin ținerea persoanelor în stare de sclavie presupune, mai întâi, a aduce o 
persoană liberă într-o totală stare de dependență față de o altă persoană, a o transforma într-
un simplu obiect al dreptului de proprietate, iar apoi, a menține acestă stare în care a fost 
adusă victima, traficantul comportându-se, în continuare, ca un proprietar al  acesteia. 

  Pentru existența acestei forme de exploatare este necesar ca acțiunea traficantului 
să aibă ca urmare suprimarea completă a libertății individuale a victimei.  

  Ca și în cazul analizat mai sus, diferența dintre infracțiunea de trafic de persoane în 
modalitatea exploatării prin ținerea victimei în stare de sclavie (prevăzută de art. 210 din Noul 
Cod Penal) și infracțiunea de sclavie (prevăzută de art. 209 din Noul Cod Penal), constă în 
aceea că, în cazul infracțiunii de trafic de persoane este necesar ca traficantul să fi săvârșit 
anterior exploatării prin sclavie, acțiuni de recrutare, transportare etc. a victimei, prin 
constrângerea acesteia, răpire etc.  

  În lipsa acțiunilor de recrutare, transportare etc., prin constrângerea, răpirea etc. a 
victimei, acțiuni care au loc deci anterioare exploatării propriu-zise prin ținerea victimei în 
stare de sclavie, se va reține doar infracțiunea de sclavie (prevăzută de art. 209 din Noul Cod 
Penal) și nu aceea de trafic de persoane.  

  Noul Cod Penal incriminează ca infracțiune distinctă de infracțiunea de trafic de 
persoane, fapta aceluia care utilizează serviciile unei persoane exploatate, victimă a traficului 
de persoane.  

   Pentru a se reține infracțiunea de folosire a serviciilor unei persoane exploatate, 
conform art. 216 din Noul Cod Penal, este necesar ca utilizatorul serviciilor să cunoască faptul 
că persoana care prestează pentru el anumite servicii este victimă a infracțiunii de trafic de 
persoane. Dacă utilizatorul nu cunoaște că persoana care a prestat pentru el serviciile 
solicitate era, în realitate, victima unei infracțiuni de trafic de persoane, acesta nu va răspunde 
penal. 

  În același timp, pentru reținerea acestei infracțiune, este necesar ca serviciile 
prestate de către victimă să fie dintre cele prevăzute expres și limitativ de art. 182 din Noul 
Cod Penal. Dacă serviciile prestate nu se încadrează între cele enumerate de art. 182 din Noul 
Cod Penal, considerate de legiuitor ca reprezentând forme de exploatare a unei persoane, nu 
se va reține existența infracțiunii de folosire a serviciilor unei persoane exploatate. 

  Utilizatorul de servicii prestate de către victimele traficului de persoane poate fi atât 
o persoană fizică, cât și o persoană juridică. 
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  În situația în care persoana juridică folosește serviciile victimelor traficului de 
persoane, știind că acestea sunt exploatate prin supunere la executarea unei munci sau 
îndeplinirea de servicii în mod forțat, aceasta va răspunde penal, conform art. 216 din Noul 
Cod Penal. 

  Pedeapsa principală care poate fi aplicată persoanei juridice este, conform art. 136 
din Noul Cod Penal, amenda, cuprinsă între 3.000 lei și 3.000.000 lei, la care se pot aplica una 
sau mai multe dintre următoarele pedepse complementare: dizolvarea; suspendarea 
activității sau a uneia dintre activități pe o durată de la 3 luni la 3 ani; închiderea unor puncte 
de lucru pe o durată de la 3 luni la 3 ani; interzicerea de a participa la procedurile de achiziții 
publice pe o durată de la o lună la 3 ani; plasarea sub supraveghere judiciară; afișarea sau 
publicarea hotărârii de condamnare.  

  Dacă persoana juridică săvârșește, spre exemplu, acțiuni de recrutare, transportare, 
transferare, adăpostire sau primire a unei persoane, prin constrângerea, răpirea sau profitând 
de starea de vădită vulnerabilitate a acesteia, în scopul exploatării prin supunerea sa la 
prestarea unei munci sau îndeplinirea de servicii în mod forțat, persoana juridică va răspunde 
penal pentru infracțiunea de trafic de persoane.  

   Dacă acțiunile persoanei juridice, arătate mai sus, s-au realizat doar în scopul 
nerespectării normelor legale privind condițiile de muncă, salarizare, sănătate sau securitate, 
aceasta nu va răspunde penal pentru infracțiunea de trafic de persoane, ci, eventual, pentru 
infracțiunea de înșelăciune, dacă în cazul respectiv vor fi întrunite toate elementele 
constitutive pentru existența acestei infracțiuni. 

 

Secțiunea 2 Bulgaria 

Cel mai recent raport întocmit de Comisia Națională pentru Combaterea Traficului de 
Persoane, aferent anului 20171, citează date de la Parchet cu privire la victimele muncii forțate 
identificate pentru perioada 2015-2017. Numărul acestora a crescut de la 26 în 2015 la 67 în 
2017, dintre care 51 erau bărbați, iar 16 – femei. Datele referitoare la perioada ianuarie-iunie 
2018 indică 11 femei și 41 de bărbați. Nu sunt prezentate date separate privind persoanele 
condamnate pentru trafic în vederea exploatării prin muncă. Există, de asemenea, date 
privind semnalele despre trafic de ființe umane prelucrate de Comisie: 105 semnale privind 
136 potențiale victime, dintre care 43 de victime ale exploatării prin muncă (2016), 104 
semnale despre 142 potențiale victime, dintre care 19 victime ale exploatării prin muncă 
(2017), 67 semnale privind 147 potențiale victime, din care 7 semnale se referă la posibila 
exploatare în vederea muncii forțate, iar 2 semnale de anunțuri de locuri de muncă posibil a 
fi false (ianuarie-noiembrie 2018).2  

                                                           
1 Raport privind punerea în aplicare a Programului Național de Combatere a Traficului de Persoane și de Sprijinire 

a Victimelor afferent anului 2017 (Отчет за изпълнение на Национална програма за борба с трафика на 

хора и закрила на жертвите за  2017 г.), Comisia Națională pentru Combaterea Traficului de Persoane, 2018, 
disponibil la adresa https://antitraffic.government.bg/bg/about#reports (în limba bulgară) 
2 Comisia Națională pentru Combaterea Traficului de Persoane, Scrisoare către Centrul pentru Studierea 

Democrației din data de 11 decembrie 2018 
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După cum a reiterat Ministerul Muncii și Politicilor Sociale din Bulgaria, legislația 
bulgară oferă mai multe garanții împotriva exploatării prin muncă, de la interdicția prin 
Constituție a muncii forțate până la o serie de norme prevăzute în Codul Muncii.3  

Întrucât legislația bulgară nu recunoaște răspunderea penală pentru persoanele 
juridice, principala cale de a angaja răspunderea societăților implicate în utilizarea serviciilor 
victimelor traficului de persoane este reprezentată de sancțiunile prevăzute de Legea privind 
încălcările și sancțiunile administrative.4 Persoanele juridice, inclusiv cele care nu au domiciliul 
în Bulgaria, în cazul în care infracțiunea a fost săvârșită pe teritoriul bulgar, care au beneficiat 
sau ar fi putut beneficia de pe urma unei serii de infracțiuni (inclusiv tentative), printre care 
și serviciile unei victime a traficului de ființe umane, care sunt 
determinate/sprijinite/încurajate de persoane cu funcție de conducere sau ce reprezintă 
firma respectivă ori care fac parte din organele de control sau de supraveghere ale acesteia, 
sau care sunt încurajate în acest sens de către un angajat în legătură cu munca sa, sunt 
obligate să achite o sancțiune pecuniară în valoare de până la 1 mln Leva BG (aproximativ 500 
mii Euro), dar nu mai puțin decât valoarea beneficiului, dacă acesta este unul pecuniar. 
Beneficiul material este confiscat de stat, în cazul în care nu este confiscat conform Codului 
penal. Procedurile se desfășoară în fața instanței districtuale, la cererea procurorului.  

În rapoartele sale anuale, Parchetul oferă statistici privind activitatea sa și a instanțelor 
judecătorești referitoare la sancționarea persoanelor juridice în temeiul Legii privind 
încălcările și sancțiunile administrative. 25 de propuneri și 18 decizii judecătorești au intrat în 
vigoare în 20165, în timp ce pentru anul 2017 au fost consemnate 18 propuneri și 9 decizii6, 
însă majoritatea acestor proceduri au vizat infracțiuni fiscale. Întrucât nu s-a identificat nicio 
jurisprudență semnificativă care să expună implicarea societăților în traficul de ființe umane, 
deși sancțiunea pecuniară este destul de ridicată, se poate aplica și în cazul companiilor 
străine și acoperă diferite forme de activitate infracțională, se poate concluziona că, practic, 
acest tip de sancțiune nu este dispusă împotriva entităților implicate în traficul de ființe 
umane. Lipsa sancțiunilor/închiderii societăților – spre exemplu, în cazul procedurilor 
împotriva persoanelor cu funcții înalte de conducere aflate deja în curs de derulare – este, de 
asemenea, remarcată de experții în combaterea traficului de persoane.7 

Calea secundară de sancționare a posibilei implicări a societăților în activitățile de 
exploatare prin muncă se referă la activitatea de control și de sancționare desfășurată de 
autoritățile în materie de forță de muncă și de angajare. Legea privind migrația forței de 

                                                           
3 Ministerul Muncii și Politicilor Sociale, Scrisoare către Centrul pentru Studierea Democrației, 20 decembrie 

2018 
4 Legea privind încălcările și sancțiunile administrative (Закон за административните нарушения и 

наказания), available at https://www.lex.bg/laws/ldoc/2126821377 (în limba bulgară), Art. 83a și următoarele 
5 Raport privind Aplicarea legii și activitatea Parchetului și a autorităților de anchetă pentru 2016 (Доклад за 

прилагането на закона и дейността на Прокуратурата и разследващите органи през 2016 г.), 
disponibil la adresa https://prb.bg/bg/pub_info/dokladi-i-analizi (în limba bulgară), p. 47  
6 Raport privind Aplicarea legii și activitatea Parchetului și a autorităților de anchetă pentru 2017 (Доклад за 

прилагането на закона и дейността на Прокуратурата и разследващите органи през 2017 г.), 
disponibil la adresa https://prb.bg/bg/pub_info/dokladi-i-analizi (în limba bulgară), p.41 
7 Rezultate preliminare ale proiectului Rights at work (Drepturile la locul de muncă), derulat împreună cu Animus 

Association Foundation în calitate de partener bulgar, informații disponibile pe site-ul 
http://animusassociation.org/en/international-training-trafficking/; interviu cu un expert în combaterea 
traficului de persoane și coordonator al proiectului bulgar, Dna. Antoaneta Vassileva, 17 decembrie 2018 
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muncă și mobilitatea forței de muncă reglementează participarea cetățenilor UE și a celor din 
țări terțe pe piața muncii din Bulgaria, precum și activitatea cetățenilor bulgari în UE și în țări 
terțe. Aceasta prevede sancțiuni atât pentru persoanele care lucrează fără permise 
corespunzătoare, cât și pentru angajatorii unor astfel de persoane (între 2000 și 20000 Leva 
BG, aproximativ 1000 până la 10000 Euro și o dublă sancțiune în caz de încălcare repetată) 
sau pentru angajatorii care folosesc migranți ilegali (3000 până la 30000 Leva BG, aproximativ 
1500 – 15000 euro și o dublă sancțiune în cazul încălcării repetate).8 

Agențiile de recrutare și companiile care oferă muncă temporară aflate în situație de 
încălcare a legii riscă sancțiuni în temeiul Legii privind promovarea ocupării forței de muncă9 
cu amenzi între 1000 și 2500 Leva BG (aproximativ 500 – 1250 Euro) și de la 2500 la 5000 Leva 
BG (1250 – 2500 Euro) în caz de încălcare repetată.  

În perioada 1 aprilie 2017 – 31 martie 2018, autoritățile au efectuat 152 de inspecții 
ale agențiilor de recrutare și au identificat 464 de încălcări. În urma a 175 de inspecții ale 
agențiilor care ofereau locuri de muncă temporară, au fost identificate 731 de încălcări ale 
legii, în timp ce 530 de inspecții la nivelul angajatorilor care trimit lucrători detașați în țările 
UE au scos la iveală 2 781 de încălcări.10 Nu s-au putut obține date individuale pentru a afla 
dacă aceste încălcări ar putea fi legate de traficul suspectat în scopul exploatării prin muncă. 

Deși instituțiile consideră adecvat cadrul legal general pentru combaterea traficului de 
ființe umane, inclusiv traficul pentru exploatare prin muncă,11  se poate spune că instituțiile 
trebuie să organizeze în continuare acțiuni de sensibilizare despre posibila implicare a 
societăților în această sferă infracțională și să ia în considerare sancțiuni eficiente. Potrivit 
experților în combaterea traficului de persoane, deși acțiunile de sensibilizare demarate de 
instituții, ONG-uri și sindicate continuă, rămâne de soluționat și comunicarea dificilă cu 
angajatorii despre „linia roșie subțire” dintre munca legitimă și exploatare, situație în care 
greșelile pot fi dovedite cu mare greutate. 12  

 

 

 

 

 

                                                           
8 Legea privind migrația forței de muncă și mobilitatea forței de muncă (Закон за трудовата миграция и 

трудовата мобилност), disponibilă la adresa https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136803084 (în limba 
bulgară), Art. 75 și următoarele  
9 Legea privind promovarea ocupării forței de muncă (Закон за насърчаване на заетостта), disponibilă la 

adresa https://lex.bg/laws/ldoc/-12262909 (în limba bulgară), Art. 75 și următoarele  
10 Departamentul de Stat al SUA, Raportul pe 2018 privind traficul de persoane, disponibil la adresa 
https://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2018/index.htm, p. 112 și următoarele  
11 Comisia Națională pentru Combaterea Traficului de Persoane, Scrisoare către Centrul pentru Studierea 

Democrației din data de 11 decembrie 2018 
12 Interviu cu un expert în combaterea traficului de persoane și coordonator bulgar al proiectului Rights at Work, 
Dna. Antoaneta Vassileva, 17 decembrie 2018 
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Secțiunea 3 Germania 

Legislația germană trebuie luată în considerare în contextul în care Germania este o 
țară de destinație pentru traficul de ființe umane.13  

 În 2016, guvernul federal a schimbat structura și terminologia infracțiunilor de trafic 
de persoane, punând în aplicare Directiva 2011/36/UE14. Exploatarea prin muncă fusese 
recent introdusă în legislație, la § 233 StGB.15 Această infracțiune presupune faptul că 
managerii sau alte persoane particulare angajează oameni în condiții ce pot fi definite ca 
exploatare prin muncă. În cazul în care victimele au minimum 21 de ani, trebuie să se 
demonstreze că făptuitorul s-a folosit de greutățile personale sau financiare cu care se 
confruntau victimele sau de vulnerabilitatea lor, probleme specifice cetățenilor străini. Mai 
mult decât atât, închirierea spațiilor de locuit sau pentru desfășurarea activității firmelor, 
precum și intermedierea unui loc de muncă caracterizat prin exploatare sunt incriminate la 
§ 233 V StGB. Sentința pronunțată pentru exploatare prin muncă devine mai grea în cazul în 
care victimele sunt private de libertate personală, conform § 233a StGB. Infracțiunea de 
muncă forțată este prevăzută în § 232b StGB. Potrivit acestui articol, trebuie să se 
demonstreze că deciziile unei persoane au fost influențate în scopul exploatării acesteia.16 În 
plus, potrivit articolului § 10a, managerii SchwarzArbG17 pot fi trași la răspundere din punct 
de vedere penal dacă exploatează victime ale traficului de ființe umane care nu dispun de 
permis de ședere. Infracțiunea de trafic de persoane trebuie să întrunească mai multe 
elemente: un act, ca, de exemplu, racolarea sau adăpostirea, un mijloc, cum ar fi folosirea 
forței sau înșelăciunea, în scopul exploatării (§ 232 StGB). Formele acesteia din urmă sunt 
exploatarea prin muncă și cea sexuală, cerșetoria, activități infracționale, precum și 
prelevarea de organe. Deoarece aceste infracțiuni sunt foarte greu de dovedit, autoritățile de 
anchetă le asociază adesea altor infracțiuni, de exemplu neplata și utilizarea incorectă a 
salariilor conform § 266a StGB.18 Sancțiunile posibile pentru infracțiunile menționate sunt 
închisoarea, amenzi sau confiscarea bunurilor, în conformitate cu §§ 73-76b StGB. 

Nu există răspundere penală pentru persoanele juridice, ci doar a administratorilor 
sau a altor făptuitori individuali. Răspunderea nu acoperă infracțiunile din lanțul de cerere 
sau de furnizare, cu excepția cazului în care directorul a fost co-autor în (§ 25 StGB), a asistat 
la infracțiune în (§ 27 StGB) sau a incitat (§ 26 StGB) la comiterea infracțiunii. 

                                                           
13 Raportul GRETA cu privire la Germania, 2015, disponibil la adresa: https://ec.europa.eu/anti-

trafficking/sites/antitrafficking/files/greta_report_on_germany_2015_en.pdf 
14 Directiva 2011/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2011 privind prevenirea și 

combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia, respectiv Decizia-cadru înlocuitoare a 
Consiliului nr. 2002/629/JHA, disponibilă la adresa: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0036&from=EN. 
15 Codul Penal, disponibil la adresa: http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/StGB.pdf. 
16 Comentariu (Münchener) la Codul Penal 2017, Renzikowski, § 232b preambul 19. 
17 Legea pentru combaterea muncii nedeclarate, disponibilă la adresa: http://www.gesetze-im-

internet.de/englisch_schwarzarbg/englisch_schwarzarbg.pdf. 
18 Evaluarea dosarelor procurorilor și deciziilor instanțelor de către FES/BGMA, Menschenhandel zum Zweck 

der Arbeitsausbeutung - Eine Auswertung staatsanwaltschaftlicher Ermittlungsakten und gerichtlicher 
Entscheidungen, disponibilă la adresa: http://library.fes.de/pdf-files/dialog/13576.pdf; Interviu cu un 
reprezentant al sindicatului poliției, realizat la data de 13/01/19. 
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Atât persoanele juridice, cât și persoanele fizice pot fi sancționate pentru încălcarea 
dispozițiilor legale. Un manager poate fi amendat dacă o infracțiune legată de afacerea sa a 
fost comisă din cauza proastei sale administrări, de exemplu lipsa supravegherii necesare (§ 
130 OWiG).19 Obligația de supraveghere nu se referă la furnizori, ci doar la o filială care face 
obiectul unor directive.20 Societatea poate fi sancționată pentru infracțiunile săvârșite de 
către managerul său (§ 30 OWiG). Nerespectarea legislației muncii poate conduce adesea la 
sancțiuni administrative.21 Sancțiunile aplicate pentru încălcarea dispozițiilor legale sunt 
amenzile, pentru care se stabilește adesea o limită maximă22, confiscarea activelor societății 
(§ 29, 29a OWiG) sau scăderea profiturilor excedentare (§ 17 IV OWiG), cum ar fi economiile 
datorate neplății salariilor. O caracteristică specială a dreptului administrativ este 
răspunderea generală a contractantului principal care persistă în comiterea infracțiunii chiar 
dacă a desemnat subcontractanți. Pe de o parte, contractantul principal poate fi amendat 
pentru neplata salariului minim în conformitate cu § 21 II MiLoG23 în situația în care a 
desemnat subcontractanți într-o măsură semnificativă24. Pe de altă parte, în industria 
construcțiilor, contractantul principal rămâne responsabil pentru neplata contribuțiilor la 
asigurările sociale, în conformitate cu articolul 28e IIIe-IV SGB IV25. Obligația de plată îi revine 
subcontractantului care a angajat efectiv persoanele. Contractantul principal este scutit de 
răspundere dacă l-a controlat în mod adecvat pe subcontractant26. 

Victimele pot solicita plata salariilor minime. Pretențiile pot fi formulate fie la adresa 
subcontractantului27, fie a contractantului principal28. Victimele pot cere daune pentru abuz 
fizic sau mental ori pentru privare de libertate (§ 823 BGB). Aceste drepturi pot fi executate 
numai împotriva angajatorului direct. În majoritatea cazurilor, nu este posibilă o întrerupere 
a contractului cu contractantul principal29. În afară de aceasta, victimele pot raporta traficul 
de ființe umane și exploatarea prin muncă, iar în caz de suspiciuni rezonabile, procurorul va 
demara ancheta. 

 

 

                                                           
19 Legea privind Infracțiunile la adresa reglementărilor, disponibilă la adresa: https://www.gesetze-im-

internet.de/englisch_owig/englisch_owig.pdf. 
20 Decizia Înaltei Instanțe Regionale OLG München din data de 23/09/14 – 3 Ws 599, 600/14; Beck Comentariu 

OWiG 2017 / Gürtler / s 130 preambul 5a. 
21 De exemplu § 21 I Nr. 9 MiLoG GSA Fleisch, Legea de asigurare a drepturilor angajaților din industria 

măcelăriei, disponibilă la adresa: https://www.gesetze-im-internet.de/safleischwig/GSA_Fleisch.pdf. 
22 De exemplu 5 Mio € pentru neglijență în cazul § 30 OWiG. 
23 Legea salariului minim, disponibilă la adresa: http://www.gesetze-im-

internet.de/englisch_milog/englisch_milog.pdf. 
24 Comentariu (Erfurter) privind legislația muncii 2019, Franzen, MiLoG § 21 preambul 1. 
25 Codul Asigurărilor Sociale, disponibil la adresa: http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_4/SGB_4.pdf. 
26 Comentariu privind legislația socială 2017, Knickrehm/Kreikebohm/Waltermann/Roßbach, SGB IV § 28e 

preambul 16. 
27 §§ 1,3 MiLoG.  
28 § 13 MiLoG; Parliamentary Publications: BT-Drucks. 18/1558, p. 40, disponibile la: 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/015/1801558.pdf. 
29 Acesta nu are datoria de a se preocupa de angajații unui subcontractant, potrivit § 130 OWiG; prin urmare nu 

poartă nicio răspundere pentru omisiune, s. Comentariu (Münchener) BGB 2017, Wagner § 823 preambul 21-
22. 
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Statistici 

Statisticile privind punerea în aplicare a acestor legi sunt fragmentare. Nu există date 
separate privind sancțiunile împotriva companiilor pentru încălcarea dispozițiilor legale în 
legătură cu traficul de ființe umane și cu exploatarea prin muncă. De asemenea, statisticile 
privind infractorii persoane fizice sunt incomplete. 

Potrivit statisticilor privind infracționalitatea realizate de poliție, în anul 2016 s-au 
desfășurat 52 de anchete asupra fostelor infracțiuni de trafic de persoane în vederea 
exploatării prin muncă și asistență acordată pentru traficul de persoane. În 2017, statisticile 
au scos la iveală 367 de investigații privind infracțiunile noi și cele anterioare. Numărul 
infracțiunilor de trafic de persoane include atât exploatarea sexuală, cât și munca forțată, 
deoarece statisticile nu diferențiază forma de exploatare, spre deosebire de anul precedent. 
Dintre cele 367 de anchete desfășurate în 2017, 116 se refereau la noua infracțiune de 
exploatare prin muncă prevăzută în § 233 StGB30. În 2016, au fost finalizate douăsprezece 
anchete privind traficul de persoane pentru muncă forțată. În 2017, au fost încheiate 
unsprezece investigații privind traficul de persoane, munca forțată și exploatarea prin 
muncă31. În 2016 au fost condamnați 19 infractori pentru trafic de ființe umane în vederea 
exploatării prin muncă. În 2017, patru persoane au fost găsite vinovate de exploatarea prin 
muncă, una de muncă forțată și 21 de trafic de persoane32. Numărul de anchete privind 
neplata și utilizarea necorespunzătoare a salariilor este mult mai mare: 11.370 în 2016 și 
10.964 în anul următor33. Nu există date disponibile cu privire la numărul de încălcări ale 
dispozițiilor legale din domeniul muncii, cum ar fi neplata salariului minim. 

Statisticile diviziei vamale privind ocuparea ilicită a forței de muncă nu sunt incluse în 
statisticile menționate mai sus. Această autoritate nu le menționează separat în statisticile 
sale; numărul este inclus în categoria „alte infracțiuni". Prin urmare, nu este posibilă o analiză 
specifică34. În plus, nu există o bază de date centralizată privind traficul de ființe umane și 
exploatarea prin muncă la nivelul ONG-urilor35. Uneori se fac statistici individual, de exemplu 
de către serviciul de consiliere Faire Mobilität, care a înregistrat 3224 de plângeri referitoare 
la infracțiunile legate de muncă în primul trimestru din 201836. În ansamblu, nici cazurile 

                                                           
30 Federal Office of Criminal Investigation, Statistici ale infracțiunilor din 2016/2017 din baza de date a poliției, 

disponibile la adresa:  
https://www.bka.de/EN/CurrentInformation/PoliceCrimeStatistics/policecrimestatistics_node.html;jsessionid=
67742FB93ACACCE06ADEFE25401EE3F8.live2301. 
31 Federal Office of Criminal Investigation, Overview of human trafficking situation 2016 / 2017, disponibile la 

adresa: 
https://www.bka.de/DE/AktuelleInformationen/StatistikenLagebilder/Lagebilder/Menschenhandel/menschen
handel_node.html. 
32 Federal Statistical Office, Law Enforcement 2016 / 2017, disponibile la adresa: 

https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Rechtspflege/StrafverfolgungVollzug/Strafverfolgung.
html;jsessionid=D66518866E7C171B27E9CE7FEB3BF676.InternetLive2. 
33 Federal Office of Criminal Investigation, Police Crime Statistics 2016 and 2017, disponibile la adresa: 

https://www.bka.de/EN/CurrentInformation/PoliceCrimeStatistics/policecrimestatistics_node.html;jsessionid=
67742FB93ACACCE06ADEFE25401EE3F8.live2301. 
34 Publicații Parlamentare, BT-Drs. 19/7622 p. 5, disponibile la adresa:  

http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/19/076/1907622.pdf. 
35 Interviu cu Dna. Wirsching, directorul rețelei de combatere a traficului de persoane, realizat la 21/01/19. 
36 Statistics for the first half of 2018 by Faire Mobilität Zwischenbericht: Beratungsaufkommen des 1. 

Halbjahres 2018. 
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cunoscute privind traficul de ființe umane și exploatarea prin muncă nu pot fi luate în calcul 
ca un tot unitar. 

Analiză critică a legislației 
Numărul disproporționat de mic de anchete și condamnări arată că urmărirea penală 

a traficului de ființe umane și a exploatării prin muncă constituie o provocare pentru 
autoritățile de anchetă și parchete37. Cu toate acestea, numărul relativ ridicat de anchete ale 
poliției privind exploatarea prin muncă (§ 233 StGB) indică o acceptare a noii infracțiuni 
penale. 

Experții au opinii împărțite asupra legilor menționate mai sus. Legislația respectă 
cerințele minime ale Directivei privind combaterea traficului de persoane nr. 2011/36/UE38. 
Aspectele care suscită îngrijorare sunt complexitatea infracțiunilor39, sarcina mare a probei40, 
responsabilitățile neclare ale autorităților41 și suspiciunea față de victime în calitate de 
coautori42. În plus, criticile se referă la răspunderea penală care lipsește în cazul persoanelor 
juridice43. S-a observat că stimulentele acordate victimelor pentru începerea procedurilor 
judiciare sunt foarte modeste44. Experții subliniază că răspunderea generală a contractantului 
principal pentru infracțiunile din lanțul său de aprovizionare este prea restrânsă pentru a 
combate traficul de ființe umane și exploatarea prin muncă45. Legislația actuală nu abordează 
în mod adecvat cererea și oferta de trafic de persoane și de exploatare prin muncă46. 
Ministerul Federal pentru Justiție și Protecția Consumatorilor intenționează să evalueze noua 
legislație penală în 2020 și 202147. Experții au propus crearea unui comitet de supraveghere 
în procesul de evaluare48. 

Experții au criticat în special implementarea necorespunzătoare a legislației. Lipsesc 
inspecțiile eficiente în domeniul muncii.49 Unii experți sunt sceptici că Divizia Vamală privind 

                                                           
37 Institutul German pentru Drepturile Omului, contribuție scrisă privind audierea Comisiei pentru Drepturile 

Omului și Ajutor Umanitar pe tema traficului de persoane, 2011, disponibilă la adresa: https://www.institut-
fuer-
menschenrechte.de/uploads/tx_commerce/stellungnahme_zur_anhoerung_des_ausschusses_fuer_menschen
handel_und_humanitaere_hilfe.pdf. 
38 Interviu cu Dna. Wirsching, directorul rețelei de combatere a traficului de persoane, realizat pe 21/01/19. 
39 Interviu cu Dr. Lindner, jurist practician, efectuat la data de 15/01/19. 
40 Interviu cu Dr. Cyrus, cercetător universitar, efectuat la 21/01/19; Interviu cu Dl. Henzler, procurer-șef, din 

data de 18/01/19. 
41 Interviu cu Dl. Strehlow, directorul departmentului de combatere a criminalității organizate, Oficiul pentru 

Anchete Penale, realizat la data de 22/01/2019. 
42 Interviu cu Dr. Cyrus, cercetător universitar, efectuat la 21/01/19. 
43 Interviu cu Dl. Strehlow, directorul departmentului de combatere a criminalității organizate, Oficiul pentru 

Anchete Penale, realizat la data de 22/01/2019. 
44 Interviu cu Dl. Herrmann, directorul departmentului de îngrijiri pastorale, realizat la data de 18/12/18; Interviu 

cu Dna. Wirsching, directorul rețelei de combatere a traficului de persoane, realizat pe 21/01/19. 
45 Interviu cu Dl. Herrmann, directorul departmentului de îngrijiri pastorale, realizat la data de 18/12/18; 

Interviu cu Dna. Wirsching, directorul rețelei de combatere a traficului de persoane, realizat pe 21/01/19. 
46 Interviu cu Dl. Herrmann, directorul departmentului de îngrijiri pastorale, realizat la data de 18/12/18; Interviu 

cu Dna. Wirsching, directorul rețelei de combatere a traficului de persoane, realizat pe22/01/2019. 
47 Informații furnizate de un membru al acestui Minister în vederea efectuării studiului de față. 
48 Interviu cu Dr. Lindner, jurist practician, efectuat la data de 15/01/19. 
49 Interviu cu Dl. Herrmann, directorul departmentului de îngrijiri pastorale, realizat la data de 18/12/18; Interviu 

cu Dna. Wirsching, directorul rețelei de combatere a traficului de persoane, realizat pe 21/01/19; Interviu cu Dl. 
Zacher, fostul secretar al sindicatului lucrătorilor din construcții, realizat pe 15/01/19. 



 
 
 

 
Page 11 

 

ocuparea ilicită a forței de muncă poate îndeplini această sarcină, deoarece nu are suficient 
personal și nu poate executa creanțele de remunerare, nici nu poate impune sancțiuni 
împotriva companiilor50. Cu toate acestea, s-a văzut că această Divizie are competențe de 
anchetă a anumitor cazuri de exploatare prin muncă51  și că aceste competențe vor fi sporite 
printr-un proiect de lege de actualitate care prevede o autorizație clară pentru a ancheta 
munca forțată și exploatarea prin muncă.52 Autoritatea vamală germană este ea însăși de 
părere că munca forțată și exploatarea prin muncă sunt, în majoritatea cazurilor, excluse din 
jurisdicția lor. Referindu-se la acest motiv, aceasta a negat participarea la un interviu pentru 
studiul de față. 

 

Secțiunea 4 Grecia 

Cadrul juridic din Grecia este conform cu majoritatea textelor internaționale adoptate 
în cadrul ONU, al Consiliului Europei și al UE privind urmărirea penală a traficului de ființe 
umane, subliniind și acoperind marea parte a formelor moderne de sclavie, prin Legea nr. 
3064/200253. Codul Penal grec a fost modificat și, alături de Articolul 351, care incrimina deja 
traficul de ființe umane în vederea exploatării sexuale, a fost adăugat Articolul 323A privind 
traficul de ființe umane în scopul exploatării prin muncă, inter alia. Sancțiunile aplicate în caz 
de condamnare cuprind maximum 10 ani de închisoare și amendă între 10.000 și 50.000 €. 

În conformitate cu dreptul penal din Grecia, persoanele juridice nu pot fi judecate sau 
condamnate ca infractori. Acest lucru se poate aplica numai în cazul persoanelor fizice care, 
în temeiul legislației elene, sunt considerate reprezentanți ai persoanelor juridice. Cu toate 
acestea, prin articolul 3 din Legea 4198/201354, Grecia a introdus sancțiuni care pot fi impuse 
împotriva persoanelor juridice implicate în infracțiunile incriminate în temeiul articolelor 351 
și 323A din Codul Penal grec55. Nu există date disponibile dacă aceste sancțiuni au fost impuse 
vreodată. 

În cele din urmă, partea 4 din Legea 4478/201756 a introdus Directiva privind drepturile 
victimelor în ordinea juridică elenă. Dispozițiile privind acordarea de compensații victimelor 

                                                           
50 Interviu cu Dl. Herrmann, directorul departmentului de îngrijiri pastorale, realizat la data de 18/12/18; Interviu 

cu Dl. Zacher, fostul secretar al sindicatului lucrătorilor din construcții, realizat pe 15/01/19. 
51 Interviu cu un reprezentant al sindicatului din poliție, efectuat la 13/01/19. 
52 Proiect de lege privind Combaterea Neajunsurilor de pe Piața Muncii, Angajarea Ilicită a forței de muncă și 

abuzul de asigurări sociale și alocații pentru copii, 2018, disponibil la adresa: 
http://bdzovbremen.blogspot.com/2019/01/bmf-regierungsentwurf-gesetz-bekaempfung-schwarzarbeit-
kindergeldmissbrauch-bdz.html. 
53 Legea nr. 3064/2002 privind Combaterea traficului de persoane, infracțiunile la adresa libertății sexuale, 

pornografia cu minori și în general exploatarea vieții sexuale în scopuri financiare, precum și oferirea de asistență 
victimelor acestui tip de acte (O.G. A 248/15-10-2002). 
54Legea nr. 4198/2013 de Prevenire și de Combatere a Traficului de Persoane și de Protejare a victimelor sale și 

alte prevederi-Transpunerea Directivei nr. 2011/36/UE (O.G. A215/11-10-2013).  
55Aceste sancțiuni sunt: a) amendă administrative de 15.000 - 150.000 Euro, b) revocarea ori suspendarea 

autorizației de funcționare până la șase luni sau interdicția de a funcționa pentru aceeași perioadă, c) excluderea 
de la alocații, jutoare, subvenții, lucrări și servicii, comisioane, publicitate și licitații publice de către Stat sau 
entități din sectorul public pentru aceeași perioadă. 
56 Grecia, Legea 4478/2017 ‘IV) Implementarea Directivei 2012/29/UE ce stabilește standardele minime privind 

drepturile, sprijinul și protecția victimelor infracțiunilor, de înlocuire a Deciziei-cadru a Consiliului nr. 
2001/220/JHA și alte prevederi (O.G. A91/23-06-2017).  
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infracțiunilor au fost modificate prin Legea 4531/201857, pentru a extinde tipurile de prejudicii 
acoperite de despăgubiri. Cu toate acestea, în ultimii cinci ani nicio victimă a traficului de ființe 
umane nu a depuse cerere de despăgubire din partea statului58. 

În general, cadrul juridic elen este adecvat, totuși se concentrează asupra pedepsirii 
actelor de încălcare a drepturilor omului, fără a include măsuri proactive sau preventive59. În 
practică, autoritățile judiciare și de poliție au dificultăți în aplicarea legii din cauza lipsei de 
educație sau de formare. Se afirmă adesea că victimele traficului de persoane nu sunt 
considerate ca atare, fie pentru că au libertatea de a pleca, fie pentru că încasează salariu 
(mic)60. 

Datele existente privind investigațiile poliției în domeniul traficului pentru exploatare 
prin muncă sunt prezentate mai jos:61 

Nr. de cazuri în 2016 Nr. de cazuri în 2017  Nr. de cazuri în 2018 (primul semestru) 

7  1 1 

Nr. de victime în 2016  Nr. de victime în 2017  Nr. de victime în 2018 (primul semestru) 

9 (muncă forțată) / 11 (cerșetorie forțată) 3 (cerșetorie forțată) 1 (muncă forțată) 

Șapte persoane au fost urmărite penal pentru comiterea infracțiunii de trafic în 
vederea exploatării prin muncă în 2016, în timp ce cinci persoane au fost urmărite penal în 
201762. Parchetele nu păstrează date privind numărul victimelor. Instanțele elene nu dispun 
de o bază de date care să ajute la culegerea datelor statistice63. Cu toate acestea, potrivit 
Parchetului din Atena, a fost anchetat un singur caz, iar procesul este pendinte în perioada 
2016-2018. Instanța cu complete mixte din Atena a avut două cauze de raportat, dintre care 
prima se referea la o condamnare la zece ani de închisoare și o amendă de 50.000 de euro64. 
A doua cauză a fost amânată pe perioadă nedeterminată. 

În ceea ce privește protecția victimelor, trebuie subliniat faptul că, în temeiul 
articolului 19A din Codul elen al Migrației65, cetățenii țărilor terțe care sunt victime ale 
traficului primesc permis de ședere din motive umanitare, prin decizia Ministrului Politicii 

                                                           
57 Legea 4531/2018 “(I) Ratificrea Convenției Consiliului Europei de prevenire și combatere a violenței 

împotriva femeilor și a violenței domestic și modificarea legislației elene” (O.G. A 62/05-04-2018). 
58 Grupul de experți privind lupta împotriva traficului de persoane (GRETA), Raport privind implementarea de 

către Grecia a Programului Național pentru Combaterea Traficului de Persoane și Sprijinirea Victimelor, 18-10-
2017, para. 140, disponibil la adresa: https://rm.coe.int/greta-2017-27-fgr-gre-en/168075f2b6. 
59 Informațiile provin de la un reprezentant al Confederației Generale a Lucrătorilor din Grecia. 
60 Informațiile provin de la Raportorul Național al Greciei privind Traficul de Persoane. 
61Comunicarea cu Poliția elenă ne-a arătat că statisticile privind traficul sunt disponibile pe site-ul official în limba 

greacă la adresa: 
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=76629&Itemid=73&lang=.  
62 U.S.A. Departamentul de Stat, Raport privind Traficul de Persoane, iunie 2018, GRECIA: pilon 2, p. 201 et 

seq., disponibil la adresa: https://www.state.gov/documents/organization/282798.pdf. 
63 Acest lucru a fost confirmat de Directorul Secretariatului Președintelui Curții Supreme, de Directorul 

Secretariatului Instanței pentru infracțiuni ușoare de la Atena, de Directorul Curții de Primă Instanță din Atena, 
precum și de Președintele Parchetelor din Atena. Potrivit acestor autorități judiciare, a fost înființat un sistem în 
aprilie 2018, însă numai pentru cazuri intentate după această dată. Acest sistem nu pare să fie complet 
funcțional. 
64 Informații bazate pe Comunicarea din 14-01-2019 a Secretarului Instanței cu complete mixte din Atena. 
65 Legea nr. 4251/2014 „Codul Migrației și al Incluziunii Sociale” (O.G. A 80/1-4-2014). 
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Migraționale, cu condiția ca aceștia să fie recunoscuți de procurorul de jurisdicție ca victime 
ale traficului. Cu toate acestea, GRETA66 observă că, până în prezent, nu există date disponibile 
cu privire la numărul permiselor de ședere eliberate din motive umanitare victimelor traficului 
pentru exploatare prin muncă. 

Asistența juridică, accesul la servicii de asistență medicală și asistență pentru a primi 
salariile neplătite sunt posibile datorită Sindicatului Centrului de Muncă din Atena (EKA), care 
administrează un Oficiu pentru sprijinirea migranților67. De asemenea, Oficiul efectuează 
vizite la fața locului împreună cu Instituția Inspectoratului Muncii pentru a identifica cazuri de 
muncă forțată, pentru a contribui la cercetare, a asista la repatrierea victimelor traficului și a 
participa la cooperarea internațională, în special prin intermediul Confederației 
Internaționale a Sindicatelor. ONG-urile contribuie, de asemenea, la identificarea posibilelor 
victime ale traficului prin vizitarea taberelor de refugiați și oferirea de sprijin. 

Cu toate acestea, după cum a subliniat GRETA, nu se depun suficiente eforturi pentru 
a identifica victimele muncii forțate, în special în sectorul agricol, al serviciilor de curățenie, 
serviciilor casnice și în sectorul turismului68. Identificarea proactivă în rândul copiilor 
vulnerabili neînsoțiți rămâne, de asemenea, insuficientă, inclusiv în ceea ce privește cerșitul 
forțat și infracționalitatea forțată69. 

Secțiunea 5 Italia 

Cadrul juridic italian include mai multe măsuri care vizează combaterea traficului de 
ființe umane. 

Cea mai importantă măsură legislativă în acest context este articolul 601 din Codul 
Penal italian, intitulat „Traficul de ființe umane”, care prevede că acest comportament 
infracțional este pedepsit cu închisoare de la opt la douăzeci de ani. Această prevedere a fost 
modificată prin Legea nr. 228 din 200370, care a majorat pedeapsa minimă pentru traficanți și 
prin Decretul legislativ nr. 24 din 201471, care a introdus o definiție a traficului de ființe umane 
conformă cu Articolul 3 din Protocolul de Prevenire, Suprimare și Pedepsire a Traficului de 
Persoane, care completează Convenția ONU împotriva criminalității organizate transnaționale 
și Directiva UE nr. 2011/36/UE72. Decretul legislativ nr. 24 din 2014 prevedea, de asemenea, 
adoptarea unui Plan național de acțiune privind traficul și exploatarea gravă a ființelor umane 

                                                           
66 Grupul de Experți privind Acțiunea împotriva Traficului de Persoane (GRETA), Raport referitor la punerea în 

aplicare de către Grecia a Convenției Consiliului Europei privind Acțiunea împotriva Traficului de Persoane, 18-
10-2017, para. 140, disponibil la adresa: https://rm.coe.int/greta-2017-27-fgr-gre-en/168075f2b6. 
67Puteți regăsi informații în limba engleză privind Oficiul pentru Sprijinirea Migranților la adresa: 

http://www.eka.org.gr/index.php/foreign-workers/753-supporting-office-for-immigrants-and-refugees.  
68 Acest lucru a fost subliniat și în cadrul unui interviu cu reprezentantul Confederației Generale a Lucrătorilor 

din Grecia.  
69 Grupul de Experți privind Acțiunea împotriva Traficului de Persoane (GRETA), Raport referitor la punerea în 

aplicare de către Grecia a Convenției Consiliului Europei privind Acțiunea împotriva Traficului de Persoane, 18-
10-2017, disponibil la adresa: https://rm.coe.int/greta-2017-27-fgr-gre-en/168075f2b6. 
70 Legea nr. 228 din 2003, disponibilă la adresa www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2003/08/23/003G0248/sg. 
71 Decretul Legislativ nr. 24 din 2014, disponibil la adresa 

www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/03/13/14G00035/sg. 
72 Protocolul de Prevenire, Suprimare și Pedepsire a Traficului de Persoane, în special a femeilor și copiilor, care 

completează Convenția ONU împotriva criminalității organizate transnaționale, disponibil la adresa 
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/protocoltraffickinginpersons.aspx.  
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pentru perioada 2016-201873, care a fost aprobat în 2016. Planul este implementat de un 
Comitet director (Cabina di regia) și garantează adoptarea unei abordări multidisciplinare și 
integrate în rândul diverșilor actori, atât instituționali, cât și neinstituționali, sub conducerea 
Departamentului pentru Egalitatea de Șanse. 

Mai multe măsuri privind răspunderea persoanelor juridice sunt prevăzute de 
legislația italiană pentru a sancționa persoanele juridice aparținând sectorului afacerilor care 
sunt implicate în utilizarea serviciilor sau bunurilor produse de victimele traficului de ființe 
umane. În special, Legea nr. 228 din 2003 a modificat Decretul legislativ nr. 231 din 200174  de 
introducere a sancțiunilor administrative împotriva persoanelor juridice care săvârșesc 
infracțiuni conexe traficului de ființe umane. Aceste sancțiuni, prevăzute de articolul 25 din 
Ordonanța legislativă nr. 231 din 2001, constau în sancțiuni financiare și sancțiuni de 
interdicție aplicate timp de cel puțin un an. Cea din urmă categorie de sancțiuni include 
interdicția de exercitare a activității; suspendarea sau retragerea licenței de funcționare; 
interdicția de a încheia contracte cu autoritățile publice; excluderea de la împrumuturi, 
granturi sau subvenții; și interzicerea publicității bunurilor sau serviciilor. 

  
Sunt prevăzute sancțiuni administrative mai severe dacă persoana juridică (sau una 

dintre unitățile sale de organizare) este utilizată permanent pentru scopul unic sau 
predominant de a facilita infracțiunile legate de traficul de persoane, caz în care sancțiunea 
constă în interdicția permanentă de a desfășura operațiuni. În plus, conform prevederilor 
articolului 600 din Codul Penal, persoanele condamnate pentru infracțiuni conexe traficului 
de ființe umane pot fi sancționate prin confiscarea produselor infracțiunii. În sfârșit, Decretul 
legislativ nr. 50 din 2016 stabilește că operatorilor economici care au fost condamnați cu o 
hotărâre definitivă pentru infracțiuni legate de trafic le este interzis să participe la procedurile 
de achiziții publice. 

 
Alte măsuri legislative relevante se referă la exploatarea prin muncă, adesea legată de 

traficul de ființe umane. În special, Legea nr. 199 din 201675  modifica articolul 603 bis din 
Codul Penal privind intermedierea ilegală și exploatarea prin muncă (infracțiune cunoscută 
sub numele de "caporalato" în limba italiană). Legea prevede că acest comportament 
infracțional se pedepsește cu închisoare de la un an la șase ani și cu amendă de la 500 la 1000 
de euro pentru fiecare lucrător vizat. Legea nr. 199 din 2016 a introdus, de asemenea, 
răspunderea administrativă a persoanelor juridice și confiscarea obligatorie a banilor, 
bunurilor și profiturilor rezultate din infracțiune. 

 
 Sancțiunile prevăzute de cadrul legal italian sunt considerate suficient de stricte 

pentru a combate traficul de ființe umane și proporționale cu sancțiunile prevăzute pentru 
alte infracțiuni grave. Sancțiunile administrative împotriva persoanelor juridice implicate în 
traficul de persoane sunt, de asemenea, considerate adecvate pentru a împiedica operatorii 
economici să comită infracțiuni legate de traficul de ființe umane. Cu toate acestea, părțile 

                                                           
73 Plan național de acțiune privind traficul și exploatarea gravă a ființelor umane pentru perioada 2016-2018 

(Piano nazionale d’azione contro la tratta e il grave sfruttamento 2016-2018), disponibil la adresa 
http://www.pariopportunita.gov.it/wp-content/uploads/2017/12/Piano-nazionale-di-azione-contro-la-tratta-
e-il-grave-sfruttamento-2016-2018.pdf. 
74 Decretul Legislativ nr. 231 din 2001, disponibil la adresa www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231!vig=. 
75 Legea nr. 199 din 2016, disponibilă la adresa www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/11/03/16G00213/sg. 
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interesate de combaterea traficului subliniază că adoptarea unei astfel de abordări represive 
în legislație nu este urmată de aplicarea suficient de eficientă și de descurajatoare a legii. De 
fapt, s-a dovedit că agențiile de aplicare a legii, procurorii și inspectoratele de muncă nu dețin 
suficiente resurse pentru a combate eficient activitatea din lanțul de trafic uman. În special, 
se constată că ofițerii de aplicare a legii care lucrează în zonele de frontieră au capacități 
limitate de identificare a potențialelor victime ale traficului de ființe umane, lăsând astfel 
aceste persoane să fie expuse la un risc sporit de exploatare76. 

 
Datele privind infracțiunile legate de traficul de persoane pentru anii 2016 și 2017 

arată o creștere a numărului de cazuri investigate și a pârâților inculpați. În același timp, 
numărul făptuitorilor condamnați a scăzut puțin în intervalul de timp menționat anterior. Cu 
toate acestea, nu erau disponibile nici datele pentru anul 2018, nici date defalcate fiabile 
privind numărul persoanelor juridice condamnate și categoria pedepsei aplicate. 

 
 

Cazuri de trafic de ființe umane 

An  2016 2017 2018 

Cazuri anchetate 290 482 - 

Puneri sub acuzare 0 73 - 

Condamnări 
la curțile de apel 

31  
 

28 
 

- 

Pedeapsa medie  Pedeapsă cu închisoarea 
între șase și nouă ani 

Pedeapsă cu închisoarea 
între șapte și opt ani  

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
76 Grupul de Experți privind Acțiunea împotriva Traficului de Persoane (GRETA), Raport asupra Italiei conform 

Regulii 7 din Regulile de Procedură pentru evaluarea punerii în aplicare a Convenției Consiliului Europei privind 

Acțiunea împotriva Traficului de Persoane, pp. 9, 11. Disponibil la adresa https://rm.coe.int/16806edf35. 
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Capitolul 2 

Sectoarele economice în situație de risc de expunere la lanțul cererii și ofertei 

 

Secțiunea 1 România 

  Conform statisticilor furnizate de către Agenția Națională împotriva Traficului de 
Persoane, în anul 2016 au fost identificate 756 de victime ale traficului de persoane din care 
132 de persoane au fost supuse muncii forțate sau obligatorii (art.212 Capitol VII Traficul și 
exploatarea persoanelor vulnerabile, Cod Penal). În anul 2017 au fost identificate 662 de 
victime din care 79 de persoane au fost supuse muncii forțate sau obligatorii. La momentul 
elaborării prezentului studiu, statisticile pentru anul 2018 nu sunt disponibile. Potrivit datelor 
furnizate de către Consiliul Superior al Magistraturii, pentru infracțiunea trafic de persoane 
(art.210 Cod Penal) au fost condamnate 80 de persoane în anul 2016 și 44 de persoane in anul 
2017. Aceste statistici vizează doar persoanele condamnate de către instanțele de judecată 
din România și nu includ numărul traficanților români condamnați frecvent pentru acest tip 
infracțiune în alte state membre ale Uniunii Europene. 

   Particularitățile contextului economic din România, dificultățile în găsirea unui loc de 
muncă în țară, mirajul unor posibile câștiguri financiare mai însemnate în alte țări din Europa, 
continuă să determine sensibilizarea victimelor în fața promisiunilor false și a ofertelor de 
muncă în străinătate, aceste metode fiind utilizate frecvent de către traficanți ca pretext de 
recrutare. În mare parte victimele au fost abordate direct de către recrutor, însă au existat și 
situații când victimele au fost abordate de necunoscuți.  

  În cazul victimelor cetățeni români, exploatarea sexuală rămâne în continuare una 
dintre cele mai răspândite forme de exploatare în rândul victimelor, însă trebuie menționat 
faptul că nici o formă de exploatare nu poate exclude o alta, în sensul că de multe ori victimele 
pot fi exploatate prin mai multe forme, în funcție de nevoile și de domeniul infracțional al 
traficanților. De exemplu, victime care au fost obligate la practicarea cerșetoriei sau 
exploatate prin muncă, au suferit și alte abuzuri sau au fost exploatate sexual.  

  În ceea ce priveste domeniile în care victimele sunt supuse exploatării, putem 
menționa industria sexuală și sectorul economic mai exact acele domenii în care predomină 
“munca la negru” acolo unde accesul autorităților este mai dificil și anume sectorul agriculturii 
și cel al construcțiilor.  

  Anual există numeroase cazuri de cetățeni români supuși exploatării prin 
muncă/muncii forțate în țară cât și în străinătate. Sunt numeroase cazurilor cunoscute de 
către autorități și mediatizate, în ultimii ani, în care sunt implicați cetățeni români supuși 
exploatării prin muncă forțată. În urma anchetelor realizate de către autorități au reieșit cât 
de poate de clar condițiile inumane în care își desfășoară activitatea un număr însemnat de 
lucrători agricoli români în anumite zone ale Italiei, Spaniei, precum și în alte state din Uniunea 
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Europeană (lucrători agricoli ținuți în locuințe insalubre, obligați la muncă în condiții precare 
/ periculoase, amenințați frecvent inclusiv supuși abuzurilor fizice/sexuale).  

  Circulația persoanelor în scopul muncii forțate și a prestării serviciilor, de obicei, 
implică un recrutor, un transportator și în final un angajator care va beneficia de un anumit 
profit de pe urma persoanei traficate. Cererea venită din partea consumatorilor de servicii 
sexuale, a angajatorilor care caută frecvent forță de muncă ieftină și uneori “contractualizată” 
în afara condițiilor legale, au încurajat alimentarea “pieței” cu victime vulnerabilizate de 
condițiile de muncă rudimentare ori de atitudini care i-au pus pe oameni în situații extrem de 
riscante, implicate în variate conjuncturi de trafic și de exploatare a competențelor și 
aptitudinilor lor mai mult sau mai puțin calificate (exploatarea prin muncă forțată, oferirea de 
servicii sexuale, cerșetoria, obligarea la comiterea de furturi, exploatarea prin furtul 
identității77). 

  Traficul de persoane este un cerc vicios și poate fi descris ca o afacere bine organizată. 
Pentru obținerea veniturilor rezultate din exploatarea victimelor, traficanții nu acționează 
individual. Traficanții se folosesc de serviciile anumitor sectoare economice, de dezvoltarea 
tehnologiilor, de spatiul online, de mediul bancar, ajungându-se astfel la o “implicare” directă 
sau indirectă a numeroase domenii de activitate / sectoare economice. 

  În fața unui fenomen dinamic și complex ce presupune apariția permanentă a noi 
forme de manifestare, tehnici, instrumente și metode de lucru, din analiza statisticilor în 
domeniu, apare tot mai evidentă necesitatea unei intensificări și adaptări a eforturilor de 
prevenire și combatere a traficului de persoane.  

  În România, în ultimii ani, au fost elaborate și puse în aplicare o serie de strategii, 
acțiuni axate pe combatarea, prevenirea traficului de persoane, însă trebuie intensificate 
eforturile de cooperare între instituțiile anti-trafic și cele ce dețin competențe în domeniul 
muncii (Ministerul Muncii, Inspecția Muncii, Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă 
și structurile sale teritoriale) pentru eliminarea cazurilor care conduc la apariția muncii forțate 
și obligatorii, a exploatării lucrătorilor români în țară și în străinătate. Strategia Națională 
împotriva Traficului de Persoane 2018-2022 reiterează necesitatea cooperării pentru 
prevenirea / reducerea cazurilor de exploatare prin muncă, însă în practică trebuie 
diversificate metodele de abordare a acestei problematici.  

  Metodele de informare a cetățenilor români (în special cei din zone rurale, comunități 
mici care în prezent nu au acces facil la informație) trebuie diversificate, fiind insuficient a 
exista doar informare online/website-ul anumitor instituții, informare cu ocazia organizării 
unor selecții pentru locuri de muncă în străinătate, organizarea unor campanii de informare 
pe durată limitată de timp.  În practică trebuie să existe o mai puternică implicare a 
sectoarelor economice în lupta împotriva traficului de persoane, acestea trebuie să fie mai 
bine responsabilizate și informate cu privire la implicațiile pe care acest fenomen le are asupra 
victimelor, domeniului lor de activitate și societatii per ansamblu.  Sectoarele economice 
trebuie să depună diligențele necesare pentru a se asigura că produsele lor nu sunt realizate 

                                                           
77 Începând cu anul 2013, 30 de cetățeni români au fost recrutaţi și duși în Danemarca, cu promisiunea unui loc 

de muncă. Odată ajunși în Danemarca, acestora li s-a utilizat identitatea reală pentru fraudarea sistemului danez 
de taxe și impozite, a unor bănci, instituții de credit și unități comerciale daneze. Cazul a fost cunoscut sub 
denumirea de „Cuibul de viespi”.  Informatia se regăseste menționată în Strategia Națională împotriva Traficului 

de Persoane 2018-2022, http://anitp.mai.gov.ro/strategia-nationala/ 
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prin exploatarea persoanelor, iar în cazul în care traficanții utilizează anumite servicii de care 
aceste sectoare economice dispun, să informeze de îndată autoritățile competente și să 
coopereze corespunzător în desfășurarea investigațiilor necesare în astfel de cazuri. 

 

Secțiunea 2 Bulgaria 

Factorii interesați de combaterea traficului de persoane din Bulgaria sunt destul de 
unanimi în identificarea sectoarelor economice celor mai vulnerabile la implicarea în lanțul 
de cerere și aprovizionare a traficului, în principal în alte state membre ale UE, datorită 
specificului Bulgariei de a fi țară sursă. 

Cel mai recent raport al Comisiei Naționale pentru Combaterea Traficului de Persoane 
din 201778 arată că majoritatea victimelor traficului lucrează în sectorul construcțiilor și că și-
au dat consimțământul cu bună știință despre tipul, dar nu și referitor la condițiile de muncă. 
Alte industrii dintre cele mai riscante din Europa de Vest și Centrală sunt agricultura, industria 
hotelieră, industria de babysitting și îngrijire persoane vârstnice, transporturile și diverse 
servicii79. 

Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă adaugă80 că prevenirea exploatării prin 
muncă este legată de activitatea agențiilor de recrutare, a contractanților și a 
subcontractanților, în special în sectoarele cu risc înalt, în contractele fictive din hoteluri și 
restaurante, precum și în serviciile de îngrijire personală. Detașarea lucrătorilor bulgari este, 
de asemenea, considerată un canal de trafic. Așa cum au afirmat în repetate rânduri 
cercetătorii din domeniul dreptului și procedurii penale, traficanții abuzează de motivația 
financiară a agențiilor de a recruta cât mai mulți oameni posibil și, în cazul în care nu se 
respectă procedurile adecvate, traficul forței de muncă poate pătrunde chiar și în afaceri 
licite81. 

Activitatea Agenției Executive a Inspectoratului General al Muncii82 indică mai multe 
industrii economice riscante în cel mai înalt grad identificate prin acțiunile comune speciale 
ale Europol: agricultură, construcții, industria alimentară, servicii, asistență textilă și de uz 
casnic, transporturi, spălătorii auto, depozite de deșeuri, unități comerciale mici, catering, 
agenții de recrutare, porturi, saloane de masaj etc. Cele mai suspecte cazuri de exploatare a 
                                                           
78 Raport privind implementarea Programului Național pentru Combaterea Traficului de Persoane și Sprijinirea 

Victimelor aferent anului 2017 (Отчет за изпълнение на Национална програма за борба с трафика на хора и 
закрила на жертвите за  2017 г.), Comisia Națională pentru Combaterea Traficului de Persoane, 2018, disponibil 
la adresa https://antitraffic.government.bg/bg/about#reports (în limba bulgară), p. 9 
79 Comisia Națională pentru Combaterea Traficului de Persoane, Scrisoare către Centrul pentru Studierea 

Democrației din 11 decembrie 2018 
80 Raport privind implementarea Programului Național pentru Combaterea Traficului de Persoane și Sprijinirea 

Victimelor aferent anului 2017 (Отчет за изпълнение на Национална програма за борба с трафика на хора и 
закрила на жертвите за  2017 г.), Comisia Națională pentru Combaterea Traficului de Persoane, 2018, disponibil 
la adresa https://antitraffic.government.bg/bg/about#reports (in Bulgarian), p. 45 și următoarele  
81 Propunere scrisă din partea Dnei. Georgia Papucharova, Dnei. Hristina Bogia și Dlui. Strahil Goshev, doctoranzi 

la Universitatea de Sud-Vest „Neofit Rilski”, 4 ianuarie 2019 
82 Raport privind implementarea Programului Național pentru Combaterea Traficului de Persoane și Sprijinirea 

Victimelor aferent anului 2017 (Отчет за изпълнение на Национална програма за борба с трафика на хора и 
закрила на жертвите за  2017 г.), Comisia Națională pentru Combaterea Traficului de Persoane, 2018, disponibil 
la adresa https://antitraffic.government.bg/bg/about#reports (în limba bulgară), p. 47 și următoarele 
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forței de muncă apar în ocuparea forței de muncă transnaționale – atât prin detașare, cât și 
prin trimiterea lucrătorilor prin intermediul agenții de recrutare. 

Potrivit Ministerului de Interne83, principalele sectoare vulnerabile la exploatarea 
forței de muncă a bulgarilor din străinătate sunt într-adevăr agricultura, construcțiile, 
serviciile și în special industria de babysitting și îngrijire la domiciliu. 

Documentele strategice prevăd, însă, prea puține măsuri pentru combaterea implicării 
sectoarelor economice în lanțul traficului de ființe umane. 

O măsură de prevenție menționată în strategia Bulgariei de combatere a traficului de 
persoane pentru perioada 2017-202184 este de a atrage noi parteneri, cum ar fi mass-media, 
angajatorii și întreprinderile, în special în industria turismului, în scopul reducerii cererii de 
servicii din partea victimelor traficului. Implicarea sectorului privat în reducerea cererii de 
servicii oferite de victimele traficului este menționată și în cadrul Mecanismului Național de 
Referință al Bulgariei85. 

Deoarece Bulgaria este o țară sursă pentru exploatarea prin muncă, Agenția pentru 
Ocuparea Forței de Muncă raportează86, în principal, măsuri preventive adresate cetățenilor 
și numai indirect întreprinderilor: informarea candidaților cu privire la necesitatea încheierii 
unui contract de muncă și deținerii unui permis de muncă și avertizarea cu privire la 
acceptarea ofertelor de muncă din partea agențiilor fără licență; precizarea agențiilor de 
recrutare autorizate în mod corespunzător pentru a oferi locuri de muncă în străinătate; 
solicitarea către societăți să manifeste toleranță zero față de angajarea ilegală. 

După cum s-a prezentat în cel mai recent raport GRETA privind Bulgaria, principalele 
eforturi de implicare a societăților în combaterea traficului de ființe umane au fost în 
domeniul promovării eticii în afaceri și a responsabilității sociale a societăților. Au fost puse 
în aplicare, de asemenea, proiecte de sensibilizare în rândul agențiilor de recrutare cu privire 
la un comportament responsabil. Colaborarea strânsă cu sectorul privat se numără printre 
recomandările GRETA către Bulgaria87. Pe parcursul ultimilor ani au fost raportate o serie de 
inițiative de combatere a traficului de persoane. Cu toate acestea, puține dintre acestea 
implică societățile88. O campanie intitulată Toleranță zero față de traficul de ființe umane a 
reunit eforturile Comisiei Naționale de Combatere a Traficului de Persoane cu ale uneia dintre 

                                                           
83 Interviu cu reprezentant de la Ministerul de Interne, 10 decembrie 2018 
84 Strategia Națională pentru Combaterea Traficului de Persoane 2017-2021 (Национална стратегия за борба 

с трафика на хора 2017-2021 г.), disponibilă la adresa https://antitraffic.government.bg/bg/help (în limba 
bulgară), p. 30 
85 Mecanismul Național de Referință și Sprijinire a Victimelor Traficului de Persoane (Национален механизъм 

за насочване и подпомагане на жертви на трафик), available at 
https://antitraffic.government.bg/bg/help#national_mechanism   (în limba bulgară), Introducere 
86 Agenția de Angajare a Forței de Muncă, Scrisoare către Centrul pentru Studierea Democrației din data de 11 

decembrie 
87 GRETA(2015)32 Raport privind punerea în aplicare de către Bulgaria a Convenției Consiliului Europei legate de 

Acțiunea de Combatere a Traficului de Persoane, disponibil la adresa https://www.coe.int/en/web/anti-human-
trafficking/bulgaria, para. 78, 85  
88 Prevenirea și Contracararea Traficului de Persoane în scopul Exploatării Forței de Muncă în Bulgaria și Norvegia 

(Превенция и противодействие на трафика на хора с цел трудова експлоатация в България и Норвегия), 
Monitorul Riscului, 2015, disponibil la adresa https://www.riskmonitor.bg/bg/report/protivodeystvie-i-
preventsiya-na-trafika-na-hora-s-tsel-trudova-eksploatatsiya-v-balgariya-i-norvegiya, p. 64 și următoarele 



 
 
 

 
Page 20 

 

cele mai mari companii de recrutare din Bulgaria pentru a familiariza companiile mari cu 
problema exploatării prin muncă, impactul său negativ asupra economiei și rolul sectorului 
privat în prevenirea fenomenului. 

Secțiunea 3 Germania 

Capitolul de față se ocupă de sectoarele economice care sunt expuse riscului de a fi 
implicate în lanțul de cerere și ofertă a traficului de ființe umane și a exploatării forței de 
muncă în Germania. 

Pentru a determina sectoarele de afaceri relevante, vor fi luate în considerare traficul 
de ființe umane și exploatarea prin muncă în calitate de infracțiune, precum și relațiile de 
muncă bazate pe exploatare, care sunt în conflict cu reglementările legii muncii. Diferențierea 
nu este precisă și nu este neobișnuit ca o relație de muncă exploatabilă să se înrăutățească 
treptat și să se dovedească a constitui trafic de ființe umane și muncă forțată89. În timpul 
pregătirii celui de-al treilea raport privind drepturile omului, Institutul German pentru 
Drepturile Omului a efectuat interviuri pe tema „exploatării avansate a forței de muncă în 
Germania și drepturile salariale ale migranților afectați" cu lucrătorii migranți care sunt 
cetățeni ai UE, refugiați și care au avut de suferit considerabil din cauza exploatării prin 
muncă. Acolo, lucrătorii exploatați activau în principal în industria de catering, construcții, 
agricultură, curățenie, în sectorul logistic și în gospodăriile private90. 

Nu există evaluări naționale care să permită concluzii concrete privind sectoarele 
afectate de traficul de ființe umane sau exploatarea prin muncă în sensul penal. Cu toate 
acestea, prezentarea generală a situației traficului de ființe umane, publicată de Oficiul 
Federal de Investigații Penale, oferă indicații. Acesta arată că, în 2016 și 2017, cele mai multe 
victime au fost identificate în industria construcțiilor, urmate de serviciile de catering și de 
servicii la domiciliu91. 

Experții subliniază că traficul de ființe umane și exploatarea forței de muncă pot avea 
loc în toate sectoarele92. Cu toate acestea, unele sectoare au fost menționate de mai multe 
ori, cum ar fi construcțiile, prelucrarea cărnii și industria agricolă, precum și serviciile de 
catering și serviciile de menaj. Experții au menționat, de asemenea, industria transporturilor, 
logisticii și cea hotelieră, precum și serviciile de curățenie93. Un studiu realizat între anii 2005 
și 2015 de către o organizație de combatere a traficului de persoane și o fundație politică, pe 
baza dosarelor procurorilor din patru landuri germane a arătat că majoritatea cazurilor de 
urmărire a traficului de ființe umane au provenit din industria de catering, construcții, 

                                                           
89 Interviu cu Dr. Lindner, jurist practician, realizat la 15/01/19. 
90 Instituția Germană pentru Drepturile Omului, Dezvoltarea situației drepturilor omului în Germania, iulie 2017 

– iunie 2018, document disponibil la adresa:  
https://www.institut-fuer-
menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/Menschenrechtsbericht_2018/Human_Rights_Rep
ort_2018_Short_version.pdf.  
91 Oficiul Federal de Anchetă Penală, Prezentare Generală a Situației Traficului de Persoane în 2016 / 2017, 

disponibilă la adresa :  
https://www.bka.de/DE/AktuelleInformationen/StatistikenLagebilder/Lagebilder/Menschenhandel/menschen
handel_node.html. 
92 Interviu cu Dr. Cyrus, cercetător universitar, efectuat la 21/01/19; Interviu cu Dna. Wirsching, directorul rețelei 

de combatere a traficului de persoane, realizat la data de 21/01/19. 
93 Evaluare generală a interviurilor cu experții. 
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agricultură sau a prelucrării cărnii94. Toate aceste rezultate indică o exploatare continuă în 
aceste domenii, timp de mai mult de un deceniu. 

Factori care amplifică riscurile în diverse sectoare 

Trăsătura comună a sectoarelor economice de mai sus este că, în general, ele necesită 
numai competențe profesionale și lingvistice scăzute. Prin urmare, angajații pot fi înlocuiți cu 
ușurință. Mai mult, s-a arătat că industriile sunt vulnerabile în cazul în care este ușor ca 
infractorii să-și excludă victimele de la contactul cu societatea (civilă) și, astfel, să le facă 
imposibil accesul la structurile de sprijin. Un exemplu este atunci când cazarea victimei se face 
chiar în cadrul sau în apropierea sediului societății și este controlată de angajator. Condițiile 
care amintesc de detenție nu sunt rare și, adesea, costuri de trai disproportionate sunt deduse 
din salariu. Aceste practici se regăsesc în special în industria construcțiilor și a procesării 
cărnii95. Izolarea poate fi sporită și prin blocarea accesului autorităților de reglementare la 
locurile de producție, ceea ce conduce la un acces limitat la angajați și la dificultăți în 
supravegherea standardelor de muncă. Un exemplu este reprezentat de normele de igienă în 
industria de prelucrare a cărnii, care obligă inspectorii să-și ia costume speciale înainte de a 
intra. De asemenea, în alte sectoare industriale, cum ar fi industria siderurgică, nu este posibil 
ca inspectorii să intre repede în spații din cauza reglementărilor de siguranță96. Angajații în 
serviciile de îngrijire la domiciliu sunt invizibili, deoarece autoritățile de reglementare nu au 
acces la gospodării private97. Firmele de catering nu sunt ascunse de public, dar sunt folosite 
și alte metode, cum ar fi amenințarea rudelor din țara de origine. În plus, permisele de ședere 
legate de ocuparea forței de muncă creează dependență, iar barierele lingvistice împiedică 
victimele să caute sprijin98. 

Lanțul subcontractanților ca factor de risc 

Exploatarea sistematică și organizată se găsește în special în industria construcțiilor, 
în industria agricolă și în cea a prelucrării cărnii, precum și în sectorul transporturilor99. 

Lanțurile de distribuție sunt comune în sectoarele construcțiilor, prelucrării cărnii, 
transportului și logisticii. Acestea includ serviciile prestate de o societate pentru o alta, care 
sunt reglementate prin relații contractuale între principal și subcontractant. Piramidele de 
relații subcontractuale sunt create în scopul ascunderii responsabilităților. În aceste relații, 
care sunt în cea mai mare parte transnaționale, angajații pot deveni cu ușurință victime ale 
traficului de ființe umane sau ale exploatării prin muncă100. 

 

 

                                                           
94 Friedrich-Ebert-StiftungFES/BGMA, Menschenhandel zum Zweck der Arbeitsausbeutung - Eine Auswertung 

staatsanwaltschaftlicher Ermittlungsakten und gerichtlicher Entscheidungen, disponibil la adresa: 
http://library.fes.de/pdf-files/dialog/13576.pdf. 
95 Interviu cu un reprezentant al sindicatului poliției, realizat la 13/01/19. 
96 Interviu cu un reprezentant al sindicatului poliției, realizat la 13/01/19. 
97 Interviu cu Dna. Wirsching, directorul rețelei de combatere a traficului de persoane, realizat la data de 

21/01/19. 
98 Interviu cu un reprezentant al sindicatului poliției, realizat la 13/01/19. 
99 Interviu cu Dr. Cyrus, cercetător universitar, efectuat la 21/01/19. 
100 Interviu cu un reprezentant al sindicatului poliției, realizat la 13/01/19. 
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Strategia națională de combatere a implicării sectoarelor economice în lanțul 
exploatării 

În Germania nu există o strategie națională de combatere a implicării sectorului 
economic în traficul de ființe umane și exploatarea prin muncă. Acest lucru se reflect în 
colaborările majoritar rudimentare în materie de combatere a traficului de persoane între 
sindicate, autorități de control și procurori. Diversele motive variază de la competențele 
neclare la experiența lipsă101. Acest lucru este regretabil, deoarece mai multe instrumente 
juridice internaționale indică nevoia de colaborare între diferite instituții, inclusiv părțile 
interesate din domeniul afacerilor, de exemplu Protocolul OIM din 2014 la Convenția privind 
munca forțată102. În special Articolul 1 alineatul (2) din acest protocol impune stabilirea unui 
plan național de acțiune pentru combaterea eficientă a muncii forțate în colaborare cu 
asociațiile patronale și sindicale. Guvernul federal nu a ratificat încă acest protocol. 

Cu toate acestea, există un Plan Național de Acțiune privind Afacerile și Drepturile 
Omului (NAP)103, care a fost stabilit în 2016 de Comitetul Interministerial pentru Afaceri și 
Drepturile Omului, sub patronajul Oficiului Federal al Afacerilor Externe. Deși au fost abordate 
provocările din lanțul de cerere și de aprovizionare, accentul se pune pe țările străine și nu 
include în mod adecvat neajunsurile din Germania.104  

Secțiunea 4 Grecia 

În Grecia, au existat relativ puține cazuri de victime identificate ca fiind supuse 
exploatării prin muncă. Cu toate acestea, există rapoarte care indică prevalența muncii forțate 
în industriile agriculturii, serviciilor de curățenie (menaj), turism și producția de alimente / 
băuturi. În special, sectorul agricol recurge la migranți fără documente, mai ales de origine 
pakistaneză și din Bangladesh, precum și la bulgari, români, albanezi și alți lucrători din Europa 
de Est. 

În sectorul agricol, există o mare cerere sezonieră de mână de lucru, care necesită 
angajarea unui număr mare de lucrători în perioada limitată de recoltare. Volumul crescut al 
forței de muncă nepermanente non-membr explică proporția relativ înaltă și în continuă 
creștere a lucrătorilor migranți. Se estimează că migranții reprezintă 90% din totalul salariilor 
din agricultură105. Guvernul elen a recunoscut această cerere și, pentru a ajuta migranții să 
obțină permise de ședere și să se bucure de drepturile muncii, se emite o decizie ministerială 
comună la fiecare doi ani stabilind numărul maxim de posturi pentru ocuparea forței de 
muncă sezoniere pe regiuni și pe sectoare. Cetățenii din afara UE pot intra astfel în Grecia 
pentru a lucra timp de maximum șase luni printr-un sistem de „invitație” sau de „apel 
deschis”. În practică, însă, posturile sunt foarte limitate și sistemul este dificil de pus în 

                                                           
101 Interviu cu Dr. Lindner, jurist practician, efectuat la 15/01/19. 
102 Protocolul OIM din 2014 la Convenția privind munca forțată, 1930, disponibil la adresa: 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:3174672. 
103 Planul de Acțiune Național al Guvernului Federal privind Implementarea Principiilor directoare ale ONU 

privind Afacerile și Drepturile Omului, 2016-2020, disponibil la adresa: https://www.csr-in-
deutschland.de/SharedDocs/Downloads/DE/NAP/nap-im-original.pdf?__blob=publicationFile&v=3 . 
104 Interviu cu Dna. Wirsching, directorul rețelei de combatere a traficului de persoane, realizat la data de 

21/01/19. 
105 A.G. Papadopoulos, In what way is Greek family farming defying the economic crisis?, Agriregionieuropa, Vol. 

43, 2015. 
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aplicare106. Codul grec privind Migrația a fost modificat în aprilie 2016 (articolul 13a din Legea 
4251/2014), astfel încât angajatorii agricoli din regiunile în care există posturi de lucru 
sezoniere și care au fost deja aprobați să poată recruta cetățeni din țări terțe sau solicitanți 
de azil cu rezidență în Grecia, oferindu-le permis temporar, de șase luni (cu utilizarea 
jetoanelor de muncă pentru plata asigurărilor și salariilor). Cu toate acestea, din perspectiva 
muncitorilor, această măsură leagă lucrătorul de un anumit angajator și are durată scurtă. 

 În Grecia, Instituția Inspectoratului Muncii care funcționează sub egida Ministerului 
Muncii, Securității Sociale și Protecției Sociale răspunde de efectuarea inspecțiilor la locul de 
muncă, inclusiv în ferme și la activitățile agricole. Inspectorii de muncă pot inspecta orice loc 
unde este probabil să fie angajați lucrători, iar inspecțiile vizează detectarea încălcărilor 
legislației muncii, inclusiv eventualele victime ale traficului. Cu toate acestea, sectorul agricol 
este deosebit de dificil de monitorizat, în special în zonele îndepărtate ale țării. 

În cadrul proiectului EMPACT THB derulat de Europol, Inspectoratul Național al Muncii 
din Grecia (SEPE) a participat la acțiuni comune cu poliția pentru combaterea traficului de 
persoane în scopul exploatării prin muncă (mai 2017)107. Între 14 și 19 mai 2018, au fost 
reluate, în total, în cadrul proiectului Europol, 372 de inspecții ale unităților de îngrijire a 
sănătății, unităților agricole, fermelor de păsări de curte și de creștere a animalelor, a 
șantierelor de construcție și a siturilor industriale. Potrivit unui comunicat de presă al 
Ministerului Muncii, au fost aplicate 113 sancțiuni administrative (amenzi) pentru încălcarea 
dispozițiilor legale în materie de muncă, în valoare totală de 703.436,87 €. 

  

Grecia a adoptat un plan național de acțiune pentru combaterea traficului de 
persoane, care a expirat în 2012108. În prezent, nu există niciun plan de acțiune sau strategie. 
Potrivit articolului 6 din Legea nr. 4198/2013, s-a înființat Oficiul Raportorului Național pentru 
traficul de ființe umane; acest Birou este responsabil de lansarea, coordonarea și 
implementarea strategiei naționale de combatere a traficului de ființe umane. Scopul general 
al Oficiului Raportorului Național este de a crea și un grup de entități private atestate care să 
efectueze audituri periodice în lanțurile lor de aprovizionare, axându-se pe identificarea 
incidentelor de trafic al forței de muncă. În acest scop, a fost creat un forum permanent de 
consultare ca un cadru de schimb între Oficiul Raportorului Național și reprezentanții a 11 
ONG-uri specializate în domeniul combaterii traficului de persoane. La 4 iunie 2015, Oficiul 
Raportorului Național, Centrul Național pentru Solidaritate Socială (EKKA) și trei ONG-uri au 
prezentat un memorandum comun Comitetului Permanent pentru Egalitate al Parlamentului 
Elen, cu propuneri privind un plan de acțiune109 și, în mai 2018, Raportorul a anunțat că se 
pregătește un proiect pentru un nou plan național de acțiune. 

                                                           
106 Informațiile au fost precizate într-un interviu cu E. Dionisopoulou, avocet specializat în Dreptul Muncii. A se 

vedea, în limba greacă, E. Dionisopoulou, Protecția drepturilor în materie de muncă ale cetățenilor din state 
terțe fără documente – Cu privire la decizia Chowdury c. Grecia, Epitheorisi Ergatikou Dikaiou, august 2018.  
107 Grupul de Experți privind Acțiunea împotriva Traficului de Persoane (GRETA), Raport referitor la punerea în 

aplicare de către Grecia a Convenției Consiliului Europei privind Acțiunea împotriva Traficului de Persoane (18-
10-2017, disponibil la adresa: https://rm.coe.int/greta-2017-27-fgr-gre-en/168075f2b6, para. 144. 
108 Planul Național de Acțiune al Greciei din 2006 privind combaterea traficului de persoane, disponibil la adresa: 

https://ec.europa.eu/anti-trafficking/member-states/greece-52-national-action-plans_en. 
109 Memorandumul Comun adresat Parlamentului elen poate fi consultat la adresa: 

https://www.praksis.gr/assets/YPOMNIMA.pdf. 
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În vederea promovării lanțurilor de aprovizionare fără exploatare prin muncă, 
raportorul național a semnat, în 2014, un Memorandum de cooperare cu Rețeaua Hellas 
pentru Responsabilitatea Socială Corporativă, care includea activități de sensibilizare în 
rândul societăților, consumatorilor și angajaților cu privire la această problemă, programe de 
instruire, ateliere și evenimente și prin utilizarea unor instrumente de social media pentru a 
avea impact asupra unui public mai numeros. Mai mult, raportorul național și Organizația de 
Transport Public din Atena coorganizează formarea personalului din transportul public și 
campaniile de sensibilizare a pasagerilor (2017-2020). Activități similare au fost organizate în 
2016 împreună cu Organizația Pieței Centrale din Atena, care au fost specifice contextului 
exploatării muncii în domeniul agricol. În 2016 a fost creat un mecanism național de referință, 
sub supravegherea raportorului național și administrat de EKKA. Scopul său principal a fost 
crearea și menținerea unei baze de date privind numărul victimelor traficului. Oficiul 
Raportorului Național Grec pentru Traficul de Ființe Umane a întreprins mai multe acțiuni, 
inclusiv un atelier privind combaterea traficului de ființe umane, împreună cu Instituția 
Inspectoratului Muncii. În colaborare cu OSCE, orașul Atena și Bloomberg depun eforturi 
pentru consolidarea parteneriatului public-privat prin adoptarea unui model de 
monitorizare/control al lanțului de aprovizionare. 

Trebuie subliniat faptul că Parlamentul Elen a înființat în 2016 un subcomitet 
permanent pentru combaterea traficului și exploatării de persoane, care funcționează sub 
supravegherea Comitetului Permanent Special pentru Egalitate. 

Secțiunea 5 Italia 

Italia este în primul rând o țară de destinație pentru persoanele traficate, iar traficul 
cu scopul specific de exploatare prin muncă a luat amploare în această țară110. Mai multe 
sectoare economice profită direct sau sunt implicate indirect în lanțul de cerere și ofertă a 
traficului de ființe umane. 

În acest context, industriile cel mai afectate sunt agricultura și pășunatul, sectorul 
textil și industria prelucrătoare, serviciile de îngrijire la domiciliu și sectorul construcțiilor111. 

Sectorul agricol din Italia este cel care se bazează cel mai mult pe munca exploatată a 
persoanelor traficate, fapt facilitat de implicarea intermediarilor sau a brokerilor de forță de 
muncă (numiți "caporali" în italiană), care le forțează pe victimele traficului de persoane să 
trăiască și să lucreze în condiții inumane. Străinii care lucrează în acest sector nu primesc, de 
obicei, salariu adecvat și sunt forțați să locuiască unde și muncesc, ceea ce le agravează 
izolarea, sporindu-le astfel vulnerabilitatea față de încălcările viitoare ale drepturilor 
omului112. Exploatarea muncii persoanelor traficate are loc mai ales în sudul Italiei; totuși, în 
Italia centrală – în special în provincia Latina, nu departe de Roma – și în nordul Italiei113. Este 
profitabil pentru companiile din sectorul agricol să se axeze pe exploatarea muncii întrucât 
pot astfel limita folosirea resurselor economice pentru a plăti lucrătorii și drept consecință, să 
                                                           
110 Grupul de experți privind lupta împotriva traficului de persoane (GRETA), Raport referitor la punerea în 

aplicare de către Italia a Convenției Consiliului Europei privind Acțiunea împotriva Traficului de Persoane, 2019, 
p. 8, disponibil la adresa https://rm.coe.int/greta-2018-28-fgr-ita/168091f627.  
111 Grupul de experți privind lupta împotriva traficului de persoane (GRETA), Raport referitor la punerea în 

aplicare de către Italia a Convenției Consiliului Europei privind Acțiunea împotriva Traficului de Persoane, 2019, 
p. 21, disponibil la adresa https://rm.coe.int/greta-2018-28-fgr-ita/168091f627.  
112 Osservatorio Placido Rizzotto, CGIL-FLAI, Agromafie e Caporalato, 2017, disponibil la adresa 

https://www.flai.it/osservatoriopr/. 
113 Intervievată, Rosanna Paradiso a făcut referire în special la regiunea Piemont. 
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introducă pe piață produse la un preț foarte competitiv114. În unele zone ale Italiei, această 
situație a determinat companiile să creadă că nu au nici o șansă să facă profit în sectorul 
agricol și să recurgă la forța de muncă ieftină și exploatată115. În plus, dezvoltarea acestui 
scenariu îngrijorător este înlesnită de intervenția necorespunzătoare a autorităților de 
inspecție a muncii, care sunt capabile doar să descopere și să ia măsuri împotriva unui număr 
redus de companii care comit infracțiuni legate de traficul de ființe umane. 

Un alt sector care este direct implicat în lanțul de cerere și ofertă a traficului de ființe 
umane în Italia este industria textilă și industria prelucrătoare. Această industrie a înregistrat 
o creștere considerabilă în regiunea Toscana, în special în orașul Prato, care a atras comunități 
străine ce caută oportunități de afaceri. În acest sens, comunitatea chineză este cunoscută 
pentru gestionarea și controlul traficului de resortisanți chinezi în scopul exploatării în Italia. 
La sosirea în Italia, persoanele traficate din China sunt exploatate nu numai în companiile 
textile și producătoare, ci și în activități ilegale, cum ar fi falsificarea mărcilor comerciale.116  

 
Există și cazuri de persoane traficate supuse exploatării prin muncă în sectorul 

îngrijirilor la domiciliu. Utilizarea forței de muncă exploatate în acest sector este specifică, 
deoarece lucrătorii locuiesc de obicei în locuințe private, împreună cu cei care îi angajează 
ilegal. Drept urmare, este dificil ca autoritățile să afle despre astfel de forme de exploatare și 
este o provocare pentru lucrători să precizeze cine sunt infractorii. Cetățenii străini care 
lucrează în domeniul îngrijirilor la domiciliu sunt supuși la ore de muncă în exces și la 
remunerații scăzute, precum și la abuzuri verbale, fizice și mentale. În plus, unii dintre 
lucrătorii casnici trăiesc în privațiune de libertate și le este restricționată mult libertatea de 
mișcare, deoarece sunt considerați a fi permanent la dispoziția angajatorului117. 

În cele din urmă, s-a dovedit că firmele din sectorul construcțiilor recurg la munca prin 
exploatarea persoanelor traficate, bazându-se preponderent pe forța de muncă din Europa 
de Est.118 

 
Și alte sectoare economice prezintă un risc crescut de a fi implicate în lanțul de cerere 

și ofertă a traficului de ființe umane: industria turismului, cea de catering și cea de 
divertisment119. 

Italia a adoptat o strategie națională pentru a aborda, printre altele, implicarea 
sectorului economic în lanțul de aprovizionare și de cerere al traficului de ființe umane. În 
special, la 26 februarie 2016, Italia a adoptat primul Plan național de acțiune împotriva 

traficului și exploatării grave a ființelor umane, care prevede mai multe măsuri în vederea 
sporirii răspunsului național la traficul de ființe umane în domeniul prevenirii, urmăririi 

                                                           
114 Chestionar completat de Giorgio Agosta. 
115 Interviu cu Marco Omizzolo. 
116 Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche 

straniere, Relazione su mafie, migranti e tratta di esseri umani, nuove forme di schiavitù, 2017, disponibil la 
adresa  http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/023/030/INTERO.pdf.  
117 L. Palumbo, Traficul și exploatarea forței de muncă în serviciile prestate la domiciliu și în industria agricolă din 

Italia, 2017, disponibil la adresa https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5bd84d89-
d701-11e6-ad7c-01aa75ed71a1/language-en.  
118 Grupul de Experți privind lupta împotriva traficului de persoane (GRETA), Raport referitor la punerea în 

aplicare de către Italia a Convenției Consiliului Europei privind Acțiunea împotriva Traficului de Persoane, 2019, 
p. 21, disponibil la adresa https://rm.coe.int/greta-2018-28-fgr-ita/168091f627.  
119 Interviu cu Rosanna Paradiso. 
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penale, protecției și parteneriatului120. Printre măsurile destinate combaterii implicării 
sectorului economic în lanțul traficului de ființe umane se numără facilitarea cooperării cu 
sectorul privat pentru sensibilizarea cu privire la utilizarea muncii forțate, încurajarea 
responsabilității sociale a întreprinderilor și promovarea dezvoltării unui sistem de 
stimulente, precum și îmbunătățirea interacțiunea cu Inspectoratul Național al Muncii, 
consolidarea cooperării judiciare și a unei abordări multi-agenție pentru combaterea 
infracțiunilor de trafic de ființe umane.   

 

În plus, la 27 mai 2016, Ministerul Muncii și Politicilor Sociale, Ministerul de Interne și 
Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor au adoptat un Protocol împotriva recrutării 

ilegale și exploatării prin muncă a lucrătorilor agricoli121. Acțiunile întreprinse în cadrul 
Protocolului includ organizarea transportului liber al lucrătorilor din agricultură la locul de 
muncă, implementarea proiectelor-pilot pentru utilizarea temporară a proprietăților de stat 
pentru primirea lucrătorilor sezonieri, stabilirea punctelor de informare pentru furnizarea 
serviciilor de locuințe și promovarea cursurilor de limba italiană și formarea profesională. 

Legea nr. 199 din 2016 stabilește un cadru de coordonare interinstituțională - în 
special între Ministerul Muncii și Politicilor Sociale și Ministerul Politicilor de Agricultură, 
Alimentație și Silvicultură - care vizează implementarea unor măsuri de promovare a unor 
condiții de viață mai bune și politici inovatoare de recrutare pentru lucrătorii agricoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
120 Planul Național de Acțiune privind Traficul și Exploatarea severă a ființelor umane, pentru perioada 2016-

2018 (Piano nazionale d’azione contro la tratta e il grave sfruttamento 2016-2018), disponibil la adresa  
http://www.pariopportunita.gov.it/wp-content/uploads/2017/12/Piano-nazionale-di-azione-contro-la-tratta-
e-il-grave-sfruttamento-2016-2018.pdf. 
121 Ministerul Muncii și Politicilor Sociale, Ministerul de Interne și Ministerul Politicilor în materie de Agricultură, 

alimentație și Păduri, Protocol împotriva recrutării ilegale și exploatării prin muncă a lucrătorilor din agricultură 

(Protocollo sperimentale contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura), 2016, available on 
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-
on/Volontariato/Documents/Protocollo%2027%20maggio%202016.pdf.  
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Capitolul 3 

Modul de operare al traficanților de persoane 

 

Secțiunea 1 România 

Grupările criminale își mențin mobilitatea și flexibilitatea, tinzând să acționeze 
concomitent în mai multe țări, în special acolo unde există o cerere crescută pe piața 
serviciilor sexuale, dar și pe piața forței de muncă. În acest context, modalitățile de recrutare 
a viitoarelor victime speculează întreg contextul de viață al românilor care devin victime ale 
traficului de persoane, fie că se află deja în țara de destinatie, fie că sunt în România.  

  Au existat situații când victimele au consimțit ofertelor și promisiunilor, însă odată 
ajunse în respectiva țară, condițiile agreate s-au schimbat, îmbrăcând forma exploatării. 

 Promisiunile cu locuri de muncă în străinătate sau chiar în țară, sunt în continuare cele 
mai frecvente pretexte și forme de abordare a potențialelor victime.  

  Principalele țări de destinație unde cetățeni români sunt supuși exploatării sunt în 
continuare Italia, Germania, Spania, Marea Britanie, Franța, Danemarca, Cehia, Belgia.  

  Evoluția tehnologiilor și accesul la internet sunt factori care facilitează activitatea 
traficanților. Principalele site-uri utilizate de către traficanți pentru recrutarea și transportul 
victimelor sunt în continuare cele de publicitate, rubrica oferte locuri de muncă, precum și 
site-urile care promovează diferite tipuri de servicii sexuale (masaj erotic, video chat, servicii 
de escortă). 

  Internetul și aplicațiile mobile sunt utilizate frecvent de traficanți în etapa de 
recrutare. Posibilitatea de a accesa resurse online cu ajutorul serviciilor de telefonie mobilă 
le permite traficanților pe de o parte să aiba acces facil la potențiale victime indiferent de 
locația lor (mai ales prin intermediul platformelor de socializare) și, de cealaltă parte, le dă 
oportunitatea de a comunica mai ușor atât între ei cât și cu potentialele victime (exemplu 
Facebook, Messenger, WhatsApp, Viber). Facebook–ul este considerat atât de traficanții cât 
și de autorități ca cel mai des folosit instrument de recrutare online în vederea exploatării 
sexuale. Principalul motiv pentru care traficanții preferă rețeaua socială este abundența 
fotografiilor și a informațiilor despre posibilele victime, de obicei femei tinere (unele chiar 
minore). Caracteristica sa de acces public le permite traficanților să ajungă la diferite 
informații pe care utilizatorii le postează în mod imprudent (poze, informații personale, 
activități zilnice, locuri vizitate, etc). Recrutorii se folosesc de aceste detalii pentru a convinge 
victimele că au interese comune, astfel crescând șansele ca procesul de recrutare să fie unul 
de succes. O altă caracteristică importantă este posibilitatea de a folosi opțiunea de chat 
privat a Facebook (Messenger) pentru a avea discuții private cu victimele, care nu pot fi 
monitorizate de alte persoane (prietenii sau părinții victimei). 
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  De multe ori, recrutarea pe internet se dovedeste mai eficientă decât utilizarea 
metodelor tradiționale, de către traficanți. Comunicarea este mai rapidă, iar cost este mai 
scăzut.  

  Traficantii sunt extrem de versați în a influența persoanele vulnerabile, având 
experiența necesară pentru a adapta mesajele transmise în anunturi online cât și în 
conversațiile față în față, pentru a trezi interesul potențialelor victime. 

  În cazul exploatării sexuale, cele mai frecvente metode de recrutare utilizate de către 
traficanți sunt: promisiunea de oferte de muncă în străinătate pentru tinere/femei care odată 
ajunse în respectiva țară sunt obligate să se prostitueze; metoda lover boy. 

  În cazul exploatării prin muncă, de cele mai multe ori victimele sunt abordate prin 
metode offline – prin intermediul membrilor de familie, al prietenilor, al cunoștiințelor. 
Aceasta se întâmplă deoarece multe persoane traficate provin din zone rurale sau au o 
educație precară și prin urmare folosesc internetul foarte rar sau deloc. În consecință, 
anunțurile sunt distribuite mai departe prin intermediul membrilor rețelei traficanților în 
mediile sociale în care internetul nu este utilizat pe scară largă.  Totuși, în cazul exploatării 
prin muncă, nu putem exclude și metoda recrutării online, când traficanții postează anunțuri 
foarte tentante adresându-se persoanelor care nu au mai fost în străinătate sau care nu 
cunosc detaliile procedurilor de obținere a unui loc de muncă în străinătate. Sunt situații când 
anunțurile par să aparțină unor firme și nu unor persoane fizice. Unele anunțuri privind locuri 
de muncă sunt complet false, altele chiar există. Totuși în  spatele acestor anunțuri sunt 
persoane fizice, grupuri organizate de traficanți care acționează în România sau intermediari 
care sunt plătiți pentru a crea legătura între traficant și potențiala victimă.  În spațiul online 
sunt multiple anunțuri de angajare în străinătate destinate lucrătorilor români, de multe ori 
fără să fie precizată exact firma de recrutare. Persoanele care doresc să lucreze în străinătate 
trebuie să fie foarte atente prin ce intermediari încearcă găsirea unui loc de muncă. Potrivit 
Legii nr 156/2000 privind protecția lucrătorilor români care lucrează în străinătate (cu 
modificările și completarile ulterioare), pot desfășura activități de mediere a angajării 
cetățenilor români în străinătate, doar acele societăți comerciale care sunt autorizate de către 
inspectoratele teritoriale de muncă să acționeze ca agenți de ocupare a forței de muncă. Acele 
firme care intermediază personal pentru a lucra în străinătate trebuie să aiba stipulat expres 
acest lucru în obiectul de activitate, conform CAEN122 7810 Activități ale agențiilor de plasare 
a forței de muncă. 

 De-a lungul timpului, autoritățile române au întreprins demersuri pentru informarea 
cetățenilor care doresc să lucreze în străinătate, astfel încât să fie evitate situațiile în care 
odată ajunsi în țara de destinatie să fie supuși exploatării prin muncă sau altor forme de trafic 
de persoane. Conform datelor furnizate de către Agenția Națională de Ocupare a Forței de 
Muncă(ANOFM), instituția a creat o retea de 45 de consilieri EURES, funcționari publici în 
toate agențiile pentru ocuparea forţei de muncă, instruiți pentru a oferi servicii de informare, 
consiliere, mediere atât lucrătorilor români care lucrează sau doresc să lucreze în spaţiul 
european, cât şi cetăţenilor UE care doresc să lucreze în România. Cetăţenii români care 
doresc să lucreze în străinătate sunt informaţi cu privire la drepturile şi obligaţiile ce le revin 
prin angajarea pe teritoriul altui stat, ca urmare a serviciilor EURES şi a acordurilor juridice 
bilaterale încheiate de România în domeniul schimbului de forţă de muncă. Acest lucru se 

                                                           
122 CAEN= Clasificarea Activităților din Economia Națională 
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realizează prin mai multe canale: prin informare scrisă cu privire la condiţiile din oferta de 
muncă şi la datele de contact ale ataşaţilor pe probleme de muncă şi sociale, efectuată în 
momentul participării la selecţii; prin publicarea ofertelor de muncă pe website-ul naţional 
EURES şi afişare la sediile agenţiilor judeţene; prin materiale publicate pe website-ul ANOFM 
şi pe paginile de social media. Pentru a veni în sprijinul lucrătorilor români care şi-au găsit un 
loc de muncă în state europene, al cetăţenilor români care sunt şomeri sau sunt în căutarea 
unui alt loc de muncă în state europene, ANOFM colaboreaza cu misiunile diplomatice ale 
României din străinătate, precum şi cu instituţii din România, respectiv Inspecţia Muncii, 
Inspectoratul General al Poliţiei Române, etc. În cadrul acestor acţiuni cetăţenii români sunt 
informaţi cu privire la: serviciile Serviciului Public de Ocupare din statul gazdă, la locurile de 
muncă vacante din România, la serviciile ANOFM, la măsurile de stimulare a mobilităţii la nivel 
naţional şi de încurajare a reîntoarcerii în ţară, la reţeaua EURES, la drepturile pe care acestia 
le au pe pieţele muncii europene şi cele de securitate socială prevăzute în Regulamentele 
Europene. 

 
 

Secțiunea 2 Bulgaria 

Cum Bulgaria este în primul rând o țară de origine, este dificil să se contureze un mod 
specific de operare a traficanților care implică întreprinderi locale. 

Cu toate acestea, un raport al unui institut criminologic bulgar, citând documentele 
Serviciului European de Cercetare Parlamentară123  și un reputat expert în combaterea 
traficului de ființe umane124, notează practicile de angajare în cascadă și utilizarea 
subcontractanților, astfel încât este dificil de urmărit cine sunt angajați angajați și de către 
cine. 

Raportul citează, de asemenea, implicarea actorilor comerciali mai mici având 
sucursale atât în țările de origine, cât și în țările de destinație, adesea cu legături cu rețelele 
de trafic și rezumă câteva tendințe de risc principale: lipsa angajării permanente a forței de 
muncă, condiții dure de muncă125, lipsa sau insuficiența reglementării relațiilor de muncă.126 

Se crede că agențiile de recrutare doar facilitează plecarea cetățenilor bulgari în țările 
de destinație, de exemplu prin cumpărarea de bilete de avion, ascunzând astfel legătura lor 

                                                           
123 Prevenirea și Contracararea Traficului de Persoane în vederea Exploatării prin Muncă în Bulgaria și Norvegia 

(Превенция и противодействие на трафика на хора с цел трудова експлоатация в България и Норвегия), 
Monitorul riscului, 2015, disponibil la adresa https://www.riskmonitor.bg/bg/report/protivodeystvie-i-
preventsiya-na-trafika-na-hora-s-tsel-trudova-eksploatatsiya-v-balgariya-i-norvegiya, p. 12 și următoarele 
124 Interviu cu un expert în combaterea traficului de persoane și coordinator al proiectului Rights at work din 

Bulgaria, Dna. Antoaneta Vassileva, 17 decembrie 2018 
125 Condițiile de lucru dificile, deși diferite față de traffic ca atare, sunt reafirmate ca premisele favorabile pentru  

traficarea ființelor umane în vederea exploatării prin muncă de cercetători în domeniul dreptului penal și 
procedurii penale – Propunere scrisă a Dnei. Georgia Papucharova, Dnei. Hristina Bogia și Dlui. Strahil Goshev, 
doctoranzi la Universitatea de Sud-Vest „Neofit Rilski”, 4 ianuarie 2019.  
126 Prevenirea și Contracararea Traficului de Persoane în vederea Exploatării prin Muncă în Bulgaria și Norvegia 

(Превенция и противодействие на трафика на хора с цел трудова експлоатация в България и Норвегия), 
Monitorul Riscului, 2015, disponibil la adresa https://www.riskmonitor.bg/bg/report/protivodeystvie-i-
preventsiya-na-trafika-na-hora-s-tsel-trudova-eksploatatsiya-v-balgariya-i-norvegiya, p. 12 și următoarele 
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cu activitatea suspectată de trafic, în timp ce documentele false din străinătate sunt aranjate 
direct între companii și presupuse victime127. 

Detașarea lucrătorilor angajați de companiile bulgare este citată drept a treia ipoteză 
principală a practicilor legitime de afaceri utilizate pentru exploatarea muncii în Belgia, Grecia, 
Italia și multe alte state membre128. Într-adevăr, majoritatea semnalelor pe care Inspectoratul 
Muncii le-a adresat parchetului se referă la detașarea fictivă în Belgia, perceperea de taxe 
pentru eliberarea eliberarea certificatelor A1 autentice sau false etc129. 

În ceea ce privește traficul de persoane din Bulgaria, se menționează dovezi 
anecdotice despre migranții suspectați de nereguli care lucrează la restaurante exotice de tip 
fast food sau baruri shisha ori la întreprinderi deținute de chinezi și chiar ca șoferi de taxi130. 
În ceea ce privește cazurile de angajare a bulgarilor și a străinilor care se află la limita dintre 
angajarea legitimă a forței de muncă și exploatarea forței de muncă, acestea includ în 
principal nereguli în ceea ce privește salariul, fișa postului și orele de lucru. 131 

În ceea ce privește traficul de persoane din Bulgaria, se menționează dovezi 
anecdotice despre migranții suspectați de nereguli care lucrează la restaurante exotice de tip 
fast food sau baruri shisha sau la întreprinderi aflate în proprietatea Chinei și chiar ca șoferi 
de taxi. În ceea ce privește cazurile de angajare atât a bulgarilor, cât și a străinilor care se 
învecinează "între exploatarea legitimă a forței de muncă și a forței de muncă, acestea includ, 
în principal, nereguli în ceea ce privește salariile, descrierea postului și orele de lucru. 

În ceea ce privește partea financiară a tranzacțiilor de trafic, potrivit unui raport recent 
privind fundamentele financiare ale activităților de trafic, utilizarea tot mai mare a structurilor 
juridice de afaceri pentru a permite și a facilita TFU sporește din greșeală gradul de sofisticare 
a operațiunilor financiare infracționale, deoarece fluxurile financiare licite și ilicite devin 
interconectate în procesul de spălare a banilor132. În ceea ce privește beneficiile traficanților, 
acestea sunt în detrimentul celor traficați (salarii și asigurări sociale neplătite) și al statului 
(impozite neplătite), pe lângă veniturile obținute din exploatarea forței de muncă.133 

 

Secțiunea 3 Germania 

Autorii traficului de ființe umane și ai exploatării prin muncă beneficiază de anumite 
structuri de piață care facilitează ascunderea exploatării. Nu poate fi însă trasă și concluzia 
inversă, anume că metodele identificate sunt întotdeauna un indicator al abuzului. 

                                                           
127 Interviu cu un expert în criminologie, 12 decembrie, 12 December 2018 
128 Interviu cu un expert în combaterea traficului de persoane și coordinator al proiectului bulgar Rights at work, 

Dna. Antoaneta Vassileva, 17 decembrie 2018 
129 Scrisoarea Inspectoratului General al Muncii către Centrul pentru Studierea Democrației din data de 18 

decembrie 2018 
130 Interviu cu un expert în criminologie, 12 decembrie 2018 
131 Interviu cu un expert în combaterea traficului de persoane și coordinator al proiectului bulgar Rights at work, 

Dna. Antoaneta Vassileva, 17 decembrie 2018 
132 Rusev, A, Kojouharov, A, Bezlov, T, Finanțarea Activităților de Criminalitate Organizată – Focus asupra 

Traficului de Persoane: Raport Național pentru Bulgaria, 2018 
133 Interviu cu un expert în combaterea traficului de persoane și coordinator al proiectului bulgar Rights at work, 

Dna. Antoaneta Vassileva, 17 decembrie 2018 
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Recrutarea 

Victimele sunt racolate în străinătate de alți angajați134, de angajatori sau de agenții 
de recrutare135. Acestea din urmă abuzează adesea de vulnerabilitatea victimelor, care rezultă 
în special din presiunea financiară pe care o resimt aceștia. Aceste entități apar sub formă de 
agenții de ocupare a forței de muncă neautorizate sau companii înființate în paradisuri 
fiscale136. De asemenea, taxele de brokeraj ridicate duc la dependențe.137 

Lanțul subcontractanților 

Atribuirea contractelor multor subcontractanți creează riscul ascunderii 
responsabilităților, ceea ce sporește abuzul. Riscul este crescut prin lipsa limitărilor legale 
privind numărul subcontractanților138. Autoritățile de anchetă pot deseori identifica doar 
ultima legătură din lanțul subcontractual. Această entitate este ușor de înlocuit și, uneori, 
este chiar o companie cu adresă la o căsuță poștală. Persoanele responsabile nu pot fi 
urmărite139. Autorii se sustrag cerințelor legale prin detașarea lucrătorilor. Astfel, aceștia 
beneficiază de obstacole în investigațiile transnaționale și întorc autoritățile una împotriva 
alteia. De exemplu, nu se plătește salariul minim pe economie din Germania, ci cel străin140. 
Mai mult, statutul salariatului este mascat de o activitate independentă falsă sau prin 
elaborarea ulterioară a mai multor contracte de muncă și servicii, în scopul de a refuza 
drepturile salariaților și de a evita contribuțiile la asigurările sociale.141  

Presiune din cauza concurenței și a costurilor 

Concurența dintre entitățile comerciale și presiunea costurilor sporesc riscul traficului 
de ființe umane și al exploatării prin muncă. Costurile angajaților sunt reduse, pentru a fi cel 
mai ieftin furnizor. Acest lucru se realizează de către subcontractori care rețin salariile sau nu 
iau în considerare contribuțiile la asigurările sociale. Contractorii principali sunt mulțumiți de 
promisiunile privind standardele ridicate de muncă ale furnizorilor lor, fără a controla 
comportamentul furnizorilor, deoarece acest lucru implică eforturi și costuri mari142. Acest 
sistem de exploatare înregistrează câștiguri suplimentare față de antreprenorii principali, care 
nu iau în serios suspiciunile cu privire la abuzuri143. Din păcate, sistemul de achiziții publice 

                                                           
134 Interviu cu Dl. Zacher, fostul secretar al sindicatului lucrătorilor din construcții, realizat la data de 15/01/19. 
135 Interviu cu Dr. Lindner, jurist practician, efectuat în 15/01/19. 
136 Cyrus, Trafic de Persoane în vederea Exploatării Sexuale în Germania, 2005, disponibil la adresa: 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
declaration/documents/publication/wcms_081996.pdf. 
137 KOK e.V., publication on the human trafficking situation in Germany, Menschenhandel in Deutschland - Eine 

Bestandsaufnahme aus Sicht der Praxis, 2015. 
138 Interviu cu Dl. Herrmann, directorul departmentului de îngrijiri pastorale, realizat la data de 18/12/18. 
139 Interviu cu un reprezentant al sindicatului poliției, realizat la 13/01/19. 
140 Interviu cu Dl. Herrmann, directorul departamentului de îngrijiri pastorale, desfășurat la 18/12/18. 
141 Interviu cu Dr. Schwertmann, directorul unității de migrație a forței de muncă la o instituție de învățământ, 

realizat la 07/01/19. 
142 Interviu cu Dl. Herrmann, directorul departamentului de îngrijiri pastorale, desfășurat la 18/12/18; Interviu 

cu Dr. Schwertmann, directorul unității de migrație a forței de muncă la o instituție de învățământ, realizat la 
07/01/19; Interviu cu Dl. Zacher, fostul secretar al sindicatului lucrătorilor din construcții, efectuat la 15/01/19. 
143 Interviu cu Dl. Strehlow, directorul departamentului de combatere a criminalității organizate, Oficiul pentru 

Anchete Penale, efectuat la 22/01/2019. 
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contribuie la această exploatare, deoarece instituțiile publice aleg de cele mai multe ori oferta 
cea mai scăzută144.  

Din cauza constrângerilor financiare, angajații sunt expuși riscului de a accepta condiții 
de muncă precare145. Ei semnează fluturași de salariu falși146 și acceptă promisiuni goale de 
plată a salariilor147. Unii autori ai infracțiunilor nu încheie contracte de muncă pentru a crea 
opacitate, ceea ce duce la nesiguranță148. Un alt factor de care pot abuza angajatorii este lipsa 
de cunoștințe a angajaților cu privire la sistemul juridic german. Lucrătorii se bazează și au 
încredere în angajatorii lor. De aceea, ei își dau seama foarte târziu ca se află în situație de 
exploatare149. 

Deficiențe la nivelul autorităților guvernamentale 

În ceea ce privește inspecțiile efectuate de autorități, există lacune juridice care pot fi 
exploatate de autorii infracțiunilor. Înregistrarea temporală non-electronică, de exemplu, 
conduce la mai multe opțiuni pentru acoperirea exploatării. De asemenea, infractorii 
beneficiază de o presiune scăzută în materie de inspecție150. Descurajarea din partea 
comportamentului ilegal este minimalizată de procesul de lungă durată al aplicării legii, din 
cauza lipsei de personal în cadrul parchetelor și instanțelor151, precum și din cauza 
obstacolelor în calea investigațiilor transnaționale. Cu toate că instanțele germane sunt 
competente să soluționeze infracțiunile de trafic de persoane comise în străinătate (§ 6 Nr.4 
StGB), procurorii nu sunt, în general, autorizați să ancheteze în străinătate. 

Secțiunea 4 Grecia 

 Infracțiunile de trafic de persoane în scopul exploatării prin muncă constituie un 
fenomen complex și cu multe dimensiuni, care cuprinde grade diferite de coordonare și 
colaborare a diverselor actori pentru a facilita apariția unor astfel de infracțiuni, precum și o 
monitorizare strictă și constantă a persoanele traficate, pentru a asigura continuarea acestor 
infracțiuni. Agențiile de ocupare a forței de muncă, proprietarii de companii, entitățile 
corporative și antreprenorii individuali sunt printre actorii implicați în traficul de ființe umane. 
Împreună, aceste entități facilitează și permit plasarea și exploatarea ilegală și involuntară a 
lucrătorilor în posturi de muncă. Cererea de forță de muncă și de servicii ieftine face din Grecia 
o destinație primordială pentru victimele traficului. Cu toate acestea, Grecia este și țară de 

                                                           
144 Interviu cu Dr. Lindner, jurist practician, efectuat la data de 15/01/19; Interviu cu un reprezentant al 

sindicatului poliției, realizat la 13/01/19; Interviu cu Dl. Zacher, fostul secretar al sindicatului lucrătorilor din 
construcții, efectuat la 15/01/19. 
145 Instituția Drepturilor Omului din Germania, Dezvoltarea situației privind drepturile omului în Germania, iulie 

2017 – iunie 2018, disponibil la adresa:  
https://www.institut-fuer-
menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/Menschenrechtsbericht_2018/Human_Rights_Rep
ort_2018_Short_version.pdf.  
146 Interviu cu Dl. Henzler, procurer-șef, realizat la 18/01/19; Interviu cu Dl. Strehlow, directorul departamentului 

de combatere a criminalității organizate, Oficiul pentru Anchete Penale, efectuat la 22/01/2019; Interviu cu Dl. 
Zacher, fostul secretar al sindicatului lucrătorilor din construcții, efectuat la 15/01/19. 
147 Interviu cu Dl. Herrmann, directorul departamentului de îngrijiri pastorale, desfășurat la 18/12/18. 
148 Interviu cu Dr. Schwertmann, directorul unității de migrație a forței de muncă la o instituție de învățământ, 

realizat la 07/01/19. 
149 Interviu cu Dl. Zacher, fostul secretar al sindicatului lucrătorilor din construcții, realizat pe 15/01/19. 
150 Interviu cu Dl. Herrmann, directorul departamentului de îngrijiri pastorale, desfășurat la 18/12/18. 
151 Interviu cu un reprezentant al sindicatului poliției, realizat la 13/01/19. 
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tranzit, deoarece constituie intrarea principală în Uniunea Europeană, datorită localizării sale 
geografice. 

Modul de operare a traficanților pentru exploatarea forței de muncă constă în trei 
etape principale: faza de recrutare, faza de transport și faza de exploatare, dar se poate 
modifica și  adapta în funcție de răspunsurile guvernanței la fenomen, evoluțiile din cadrul 
legal și noile oportunități din sectoarele economice. Totuși, traficanții încearcă să exploateze 
lacunele legale care pot exista, utilizând o varietate de abordări și metode. 

În momentul recrutării, victimele sunt în mare parte șomeri în căutarea unui loc de 
muncă, iar procesul urmat de traficanți necesită implicarea unei organizații intermediare care 
poate media între șomer și organizația / compania care oferă slujba. Implicarea agențiilor de 
recrutare este cea mai obișnuită practică utilizată și se regăsește în special în sectoarele cu 
activitate sezonieră sau unde angajatorii și lucrătorii nu vorbesc aceeași limbă. Lucrătorii 
migranți sunt mai predispuși să se bazeze pe aceste agenții, deoarece nu sunt familiarizați cu 
cadrul legal al țării de destinație și nu dispun de competențe lingvistice. 

Recrutarea are, de obicei, loc în țara de origine și implică frecvent înșelăciune în ceea 
ce privește munca și condițiile de muncă. Mai exact, agențiile de recrutare postarează o 
oportunitate de angajare, iar victimele, care sunt șomeri în căutarea unui loc de muncă, își 
exprimă interesul. În continuare, este redată o imagine foarte atractivă, care include 
promisiuni false pentru o viață mai bună, unde se oferă funcții cu salarii mari și condiții de 
muncă ideale. 

O altă practică foarte obișnuită la care recurg aceste agenții este perceperea unei taxe 
de recrutare, despre care se convine inițial să fie rambursată de agenție pentru a facilita 
plasarea șomerului în postul de muncă. Taxa poate acoperi costurile de deplasare, viza sau 
alte costuri. În plus, taxa poate include și alte cheltuieli, cum ar fi dobânda crescută, punând 
victima într-o poziție mai vulnerabilă. 

Odată ce victima este de acord cu afacerea, aceasta se deplasează în țara de 
destinație, unde o altă persoană de contact așteaptă și își asumă „plasarea” victimei la locul 
de muncă. În cazul Greciei, se utilizează fie rute terestre, în special prin Turcia, cât și victime 
care ar fi putut asigura intrarea legală în țară trecând granița și să călătorind în mare parte 
singur sau peste granițele maritime, care au o lungime de 18.400 kilometri și sunt ușor 
accesibile. 

La sosirea victimei în țara de destinație începe faza de exploatare. Pentru a înrobi 
victima în situația de trafic, traficantul folosește o serie de abordări și metode, dintre care 
unele pot afecta victima fizic sau psihologic. În primul rând, toate documentele, pașapoartele 
și alte documente sunt reținute, astfel încât victimele nu se pot mișca în mod liber și nu se pot 
adresa autorităților, deoarece vor fi expuse riscului de a fi arestate pentru migrație ilegală. 
Victimei i se plătește întreaga taxă de angajare care, pentru a o rambursa, este obligată la 
muncă forțată. În aceste condiții, victimele pot fi ușor manipulate de către angajatori și pot fi 
cu ușurință de acord cu salariile mai mici decât cele promise de agenții de recrutare sau chiar 
să lucreze fără salariu. Drept urmare, victimele sunt forțate să lucreze și să trăiască în condiții 
intolerabile, în timp ce sunt ținute sub control. Ele nu sunt în măsură să plătească taxa și 
rămân blocate în situația traficului pentru o perioadă lungă de timp. Această abordare 
constituie una dintre metodele cele mai populare aplicate de traficanți pentru a menține 
controlul asupra victimelor, pe care le pot combina și cu alte forme de violență psihologică și 
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fizică. Pentru a dezorienta victimele, traficanții le mută dintr-un loc în altul în țara de 
destinație, cu scopul de a le descuraja de orice încercare de a scăpa și de a se deplasa la poliție. 
În plus, traficanții exercită controlul total asupra victimelor prin izolarea lor, amenințări 
îndreptate împotriva victimei sau împotriva familiei sale, insulte și umilințe.  

 

Secțiunea 5 Italia 

În Italia, traficanții recurg la mai multe metode de utilizare a sectoarelor economice în 
procesul de recrutare, transport și exploatare a victimelor. Ansamblul lanțului de cerere și 
aprovizionare al traficului de ființe umane poate fi împărțit în patru niveluri de organizare152. 

La primul nivel, traficanții aparținând comunității etnice a victimelor sunt responsabili 
de recrutarea persoanelor și de planificarea și gestionarea călătoriilor din țara de origine până 
la destinație. La al doilea nivel, organizațiile de traficanți care operează în zone sensibile - 
situate în zonele de frontieră dintre țările de tranzit și destinație - au sarcini operaționale, cum 
ar fi furnizarea de documente false și alegerea rutelor și mijloacelor de transport. Cel de-al 
treilea nivel este constituit din traficanții responsabili de asigurarea tranzitului prin zonele de 
frontieră și de încredințarea victimelor reprezentantului final al lanțului de trafic. Ultimul grup 
de traficanți reprezintă al patrulea nivel și beneficiază de fapt de profitul rezultat din 
exploatarea victimelor. 

În ceea ce privește etapa de recrutare, traficanții folosesc diferite seturi de acțiuni și 
mijloace care conduc un individ în interiorul rețelei de trafic. Metodele pe care le utilizează 
traficanții în această fază sunt strâns asociate cu țara de origine a potențialelor victime. 

În unele cazuri, traficanții recurg la recrutarea forțată, adică un proces în care victima 
și traficantul nu avuseseră nicio legătură anterior și constrângerea apare pe tot parcursul 
contactului inițial. În această privință, o metodă care pare să alimenteze lanțul de cerere și 
ofertă a traficului de ființe umane în Italia este „cumpărarea" victimelor din familii aflate în 
dificultate. Această metodă este tipică pentru zonele nedezvoltate și pentru țările cu politici 
populaționale restrictive și constă în a profita de familiile cu dificultăți financiare, care nu au 
de ales decât să-și vândă propriii membri ai familiei traficanților pentru a supraviețui153. 

 
În alte cazuri, traficanții din Italia folosesc metode de recrutare total sau parțial 

înșelătoare. În cadrul acestui tip de recrutare, traficanții folosesc înșelăciune pentru a 
reprezenta sau ascunde în mod fals faptele pentru potențialele victime. Această practică 
vizează obținerea consimțământului victimei și constă în a da ceva neadevărat la fel de precis 
sau ascunde existența anumitor circumstanțe (de exemplu, condițiile de lucru reale la sosirea 
în Italia). De exemplu, traficanții s-au dovedit a utiliza recrutarea înșelătoare pentru a convinge 
un grup de tineri egipteni să meargă în Italia pentru a-și îmbunătăți condițiile economice și 
pentru a-și putea sprijini familiile din țara de origine. În unele cazuri, familiile acestor tineri 

                                                           
152 Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche 

straniere, Relazione su mafie, migranti e tratta di esseri umani, nuove forme di schiavitù, 2017, p. 30, disponibil 
la adresa http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/023/030/INTERO.pdf.  
153 Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche 

straniere, Relazione su mafie, migranti e tratta di esseri umani, nuove forme di schiavitù, 2017, p. 54, disponibil 
la adresa http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/023/030/INTERO.pdf.  
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chiar s-au îndatorat să plătească traficanților, în speranța falsă că copiii lor îi vor ajuta să 
ramburseze datoria prin muncă în Italia154. 

Unele victime ale traficului de exploatare a muncii se deplasează uneori în Italia prin 
intermediul unor agenții ilegale de recrutare (în țara de origine sau de destinație), în timp ce 
altele se desfășoară în interiorul rețelei de trafic prin alte canale, inclusiv prin cuvântul oral și 
prin intermedierea membrilor comunității lor de origine. Ultima metodă poate implica crearea 
unui sistem în care persoanele care sunt deja victime ale traficului primesc stimulente 
financiare de la traficanți, obligați să se întoarcă în țările lor de origine și să recruteze alte 
victime. Această metodă reduce riscul pentru organizatori, transformând victima în recrutor 
și în final într-un nou traficant. 

În ceea ce privește transportul persoanelor traficate, adesea traficanții nu folosesc 
rutele cele mai directe, deoarece aceasta le permite să evite căile monitorizate de poliție, cum 
ar fi punctele de control la frontierele țărilor, unde autoritățile publice sunt eficiente și nu 
corupebile. Metodele utilizate pentru a transporta victimele în Italia includ traficul pe mare și 
pe calea aerului. 

Traficanții se bazează adesea pe transportul pe mare din cauza localizării geografice 
deosebite a Italiei, profitând de fluxul dramatic al migranților care traversează Marea 
Mediterană în ultimii ani. Persoanele traficate care traversează granițele europene pe mare 
sunt de obicei transportate în Italia pe ambarcațiuni improvizate sau pe barje improvizate, 
precum și pe feriboturi din Grecia, Albania și Turcia, ascunse în spațiile amenajate pe astfel de 
feriboturi, în scopul specific de contrabandă și trafic de ființe umane155. 

Traficul pe calea aerului este una dintre metodele de migrație ilegală organizată ce 
capătă cea mai rapidă amploare. Traficanții care recurg la această metodă sunt responsabili 
de gestionarea transportului victimelor din țări precum Europa de Est, India156 și China. 
Traficul pe calea aerului necesită elaborarea de documente de călătorie sofisticate (de 
exemplu pașapoarte, permise de ședere) și / sau coruperea funcționarilor de frontieră sau a 
personalului companiei aeriene. 

În ceea ce privește exploatarea, traficanții și membrii altor organizații criminale 
exploatează victimele în Italia prin faptul că le lipsesc de documentele lor, amenințând sau 
reprimând membrii familiei lor sau chiar maltrându-i cu bătăi sau acte de violență sexuală157. 
Traficanții din Italia și, în special, din zonele mai puțin dezvoltate din Italia, sunt capabili să 
exploateze persoanele, profitând de două circumstanțe: pe de o parte, situația economică 
dificilă a victimelor și a întreprinderilor care doresc să le angajeze ilegal; pe de altă parte, rana 
răspândită a muncii nedeclarate. Traficanții caută să caute companiile (în special în sectorul 
agricol) care se află în pragul falimentului să le ofere o muncă ieftină, neagră. La rândul lor, 
companiile care se bazează pe lucrători traficați beneficiază enorm de această situație, 

                                                           
154 Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche 

straniere, Relazione su mafie, migranti e tratta di esseri umani, nuove forme di schiavitù, 2017, p. 36, disponibil 
la adresa http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/023/030/INTERO.pdf.  
155 Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche 

straniere, Relazione su mafie, migranti e tratta di esseri umani, nuove forme di schiavitù, 2017, p. 30 disponibil 
la adresa http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/023/030/INTERO.pdf.  
156 Acest lucru privește în special victimele din Punjab transportate către regiunea Agro Pontino din Italia. 

Interviu cu Marco Omizzolo. 
157 Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche 

straniere, Relazione su mafie, migranti e tratta di esseri umani, nuove forme di schiavitù, 2017, p. 30 disponibil 
la adresa http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/023/030/INTERO.pdf.  
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deoarece pot plasa pe piață produse la un preț competitiv, economisind salariile angajaților 
lor. 

 Exploatarea poate să apară ca muncă forțată sau obligatorie și poate include cazuri de 
sclavie și practici similare, precum și robie de datorii. Cea mai urmă practică a fost 
documentată, de exemplu, în centrul Italiei, unde muncitorii migranți indieni, în special sikhii 
din statul Punjab, sunt forțați să lucreze pentru a-și plăti datoriile către agenții frauduloși care 
le-au promis oportunități de angajare și cazare și le-au organizat călătoria din India până în 
Italia. 

În general, traficanții sunt orientați spre afaceri și vizează maximizarea profiturilor. În 
consecință, pe lângă exploatarea victimelor, în unele cazuri le vând un set de „servicii” 
suplimentare, inclusiv cazare, transport în interiorul țării și documente false. Plata pentru 
serviciile menționate se face în moduri diferite, în principal în numerar, pe canale oficiale 
(Western Union, Moneygram sau, în Italia, prin Postepay) sau prin canale neoficiale158. 

În ansamblu, traficul de ființe umane în Italia este un fenomen în continuă evoluție, 
iar dinamica orientată spre afaceri a crimei organizate, care exploatează acest fenomen, face 
ca modalitatea de operare a traficanților să se schimbe în funcție de modificările din contextul 
național și internațional.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
158 Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche 

straniere, Relazione su mafie, migranti e tratta di esseri umani, nuove forme di schiavitù, 2017, p. 38 disponibil 
la adresa http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/023/030/INTERO.pdf.  
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Capitolul 4 

Studii de caz 

 

Secțiunea 1 România 

Dosar xxx/40/2015. Hotărâre definitivă a instanței de judecată pronunțată în 2017 

  

   Prin rechizitoriul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată 
și Terorism au fost trimise în judecată AN, LCC, NE, DFV pentru săvârșirea infracțiunilor de 
constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, trafic de minori conform 
prevederilor Codului Penal Român. 

  Victimele VM, CM, MCA, BIC, GMI, CG, LM, SV, PE, TD, BG, BM, GAF, FM, NM au fost 
supuse exploatării prin muncă forțată în Italia, una dintre victime fiind minoră. Inculpata AN 
a organizat în baza unor înțelegeri prealabile cu coinculpatii LCC, NE, DFV recrutarea și 
transportarea de către aceștia a mai multor persoane din România în Italia și împreună cu 
concubinul sau italian SG, a primit în Italia aceste victime cu scopul exploatării prin muncă. 
Persoanele au fost induse în eroare cu privire la condițiile de muncă, cazare, salarizare, prin 
promisiunea mincinoasă a unor locuri de muncă bine plătite în Italia. 

  Inculpații au obligat victimele să practice „munca la negru” însușindu-si mare parte 
din sumele de bani achitate de patronii italieni pentru munca prestata de către cetățenii 
români.  

  Activitatea de recrutare a victimelor a avut drept catalizator starea de vulnerabilitate 
materială și socio-profesională a acestor persoane – marea majoritate a victimelor având un 
nivel scăzut de instruire, neavând alte surse de venit, provenind din mediul rural (agricultori 
sau șomeri) și din localități sărace din România. Profitând de starea de sărăcie a conaționalilor 
săi și de lipsa locurilor de muncă în România, dar și de influența pe care concubinul italian SG 
o avea în regiunea de sud din Italia, inculpata AN a hotărât să dezvolte o „mică afacere” 
româno-italiană care consta în exploatarea prin muncă a cetățenilor români. 

  Racolatorii le-au promis victimelor locuri de muncă decente și bine plătite în Italia, 
încheierea de contracte de muncă, gratuitatea cazării și a meselor, asigurări de muncă și de 
sănătate. În realitate, după ajungerea la destinație promisiunile în baza cărora au fost racolate 
s-au dovedit în totalitate false. Traficanții au reținut pașapoartele victimelor.  

  Deși inculpații au declarat că nu au solicitat comisioane de la persoanele recrutate, 
acest aspect este infimat de către victime care au declarat că au achitat comisioane între 50 
Euro și 300 Euro pentru intermedierea locurilor de muncă în Italia. 

  Pentru racolare, traficanții au utilizat anunțuri publicate în ziare locale din România, 
privind locuri de muncă în Italia. 
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  Transportul muncitorilor români până în Italia a fost efectuat atât cu autovehiculele 
aparținând unuia dinte inculpati LCC, cât și cu mijloace de transport aparținând unor societăți 
comerciale române de transport internațional de persoane – persoanelor racolate li s-au 
solicitat sume de bani superioare celor plătite în mod normal de alți călători, victimele plătind 
fiecare între 150 Euro și 300 Euro pentru un drum până în Italia, în condițiile în care la data 
săvârsirii faptelor un bilet de autocar pe ruta România – Italia era aproximativ 140 Euro de 
persoană. 

  În urma verificărilor efectuate la Oficiul Registrului Comertului a rezultat faptul că 
inculpatul LCC deținea una dintre societățile comerciale de transport persoane, acesta având 
calitatea de administrator/asociat al firmei respective.  

  Odata ajunse în Italia, victimele au fost preluate de o serie de cetățeni italieni (printre 
care și SG concubinul inculpatei AN) și plasate la o serie de patroni italieni din regiunea de sud 
a Italiei pentru a munci. Condițiile de cazare erau improprii, victimele fiind obligate să 
muncească 12 ore zilnic inclusiv sâmbăta și duminica. Munca se desfășura într-o zonă 
muntoasă din sudul Italiei, cules de citrice și de măsline. Banii care li se cuveneau pentru 
munca realizată, reveneau în final inculpatei AN și concubinului italian SG. Victimele au fost 
informate că au fost aduse în Italia pentru a munci și ca aici cetățenii români nu sunt percepuți 
ca angajați ci ca niste sclavi ai patronilor italieni. 

   În baza probelor administrate în acest dosar(inclusiv declarațiile detaliate furnizate 
de victime), instanța de judecată i-a condamnat pe inculpați pentru infracțiunile de trafic de 
persoane, trafic de minori, constituire grup infractional organizat conform prevederilor 
Codului Penal, pedepsele constând în închisoare de la 5 la 10 ani în funcție de gravitatea 
faptelor comise de fiecare inculpat în parte. De asemenea inculpații au fost obligati să 
plătească victimelor care s-au constituit părți civile în procesul penal, sume cuprinse între 
3000 Euro și 10.000 Euro despăgubiri pentru daunele materiale și morale suferite ca urmare 
a exploatării.  

 

   Studiu de Caz „ Cuibul de Viespi” 

  O grupare infracțională româno-daneză specializată în înșelăciuni și exploatarea 
persoanelor a fost anihilată în urma unei ample operațiuni a anchetatorilor danezi și români. 
Gruparea a actionat în perioada 2012 -2014 în vederea racolării de cetățeni români, din judete 
sărace ale României, cărora li se promiteau locuri de muncă bine plătite în Danemarca. 
Operatiunea de amploare a fost denumită “Cuibul de viespi”. În urma operațiunii au fost 
arestati 21 de români, 2 danezi, care au fost acuzați că au utilizat identitățile persoanelor 
traficate pentru a obține sume însemnate de bani prin înșelarea autorităților daneze, a unor 
bănci, a unor instituții de credit și magazine. Potrivit autorităților daneze, victimele au fost 
aduse în stare de aservire față de membrii grupului infracțional, astfel încât lipsiți de mijloace 
materiale și financiare, necunoscând limba, au fost nevoite să locuiască în spatiile stabilite de 
membrii rețelei și să execute activitățile impuse de către acestia. Prejudiciul cauzat statului 
danez a fost de milioane de euro. Cetățenii români reținuti în Danemarca au fost judecați și 
condamnați de către statul danez pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane, 
înșelăciune, fraudă informatică și evaziune fiscală. În acelasi timp, autoritățile române au 
demarat operațiuni corespunzătoare pentru anihilarea falangei românești a acestei rețele 
transnaționale. 
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Secțiunea 2 Bulgaria 

Nu s-au identificat cazuri penale interne cu participarea persoanelor juridice. Mai jos 
sunt furnizate unele informații cu privire la două cazuri importante din Belgia care implică 
exploatarea lucrătorilor bulgari detașați. 

Cazul Absa159 

Sociale Inspectie (Inspectoratul de securitate socială din Belgia) a efectuat o anchetă 
privind angajarea personalului Absa, o societate de construcții înființată în temeiul legislației 
belgiene. Începând cu anul 2008, compania a subcontractat lucrările în toate locațiile sale 
întreprinderilor bulgare care nu au desfășurat nici o activitate semnificativă în Bulgaria și au 
detașat lucrători în Belgia cu certificate E 101 sau A 1, fără a declara utilizarea lor instituțiilor 
de asigurări sociale din Belgia. Inspectoratul Social belgian a solicitat autorității bulgare 
competente să revizuiască sau să retragă certificatele de muncă E 101 sau A 1, însă instituția 
a răspuns că, în momentul eliberării certificatelor, condițiile de detașare erau îndeplinite în 
scopuri administrative. Autoritățile belgiene au inițiat proceduri legale împotriva angajatorilor 
belgieni pentru că au angajat cetățeni străini neautorizați sau autorizați să rămână în Belgia 
mai mult de trei luni sau să se stabilească acolo fără un permis de muncă; că nu declară astfel 
de locuri de muncă instituțiilor de securitate socială; și pentru neînregistrarea acestor 
lucrători la Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (Oficiul Național de Securitate Socială, Belgia). 
Pârâții au fost achitați de instanța de primă instanță și condamnați de tribunalul de a doua 
instanță. La 10 septembrie 2015, inculpații au făcut apel la Hof van Cassatie (Curtea de Casație 
a Belgiei). La data de 19 iunie 2018, instanța de recurs a confirmat decizia curții de apel. 
Înainte de a emite decizia finală, instanța de recurs a solicitat și a obținut o hotărâre 
preliminară din partea Curții de Justiție a Uniunii Europene. Curtea a hotărât că, în cazul în 
care a obținut în mod fraudulos sau s-a bazat pe certificatele E 101, instanța națională poate, 

în cadrul procedurilor inițiate împotriva persoanelor suspectate de a utiliza lucrătorii detașați 

vizați în mod evident de astfel de certificate, să ignore aceste certificate în cazul în care 
constată existența unei astfel de fraude, precum și cu respectarea garanțiilor inerente 

dreptului la un proces echitabil care trebuie acordat acestor persoane.160   

 

 

                                                           
159 Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), C-359/16, 6 februarie 2018, 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199097&pageIndex=0&doclang=en&mode
=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1774437, paras. 17-27; Dnevnik Daily, Autoritățile belgiene dau în judecată 
firme burgărești pentru înșelăciune cu asigurările sociale (Белгийските власти съдят български фирми за 
измама със социални осигуровки), 19 noiembrie 2017, disponibil la adresa 
www.dnevnik.bg/sviat/2017/11/09/3074654_belgiiskite_vlasti_sudiat_bulgarski_firmi_za_izmama/; LexGo.be, 
Curtea Supremă se pronunță cu privire la certificate A1 false, 26 septembrie 2018, disponibil la adresa 
www.lexgo.be/en/papers/labour-social-security-law/labour-law/supreme-court-rules-on-fraudulent-a1-
certificates,122622.html  
160 Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), C-359/16, 6 februarie 2018, 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200850&pageIndex=0&doclang=en&mode
=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1774437     
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Cazul Top Stroy 2003161 

În octombrie 2013, o instanță belgiană a condamnat compania bulgară Top Stroy 2003 
(Топ Строй 2003) să plătească o amendă de 177.600 de euro pentru exploatarea lucrătorilor 
bulgari din construcții angajați pentru construirea unei noi închisori și a noii clădiri a NATO la 
Bruxelles. Instanța a dispus, de asemenea, confiscarea activelor societății în valoare de peste 
350.000 de euro, reprezentând profitul companiei generat în detrimentul lucrătorilor. Potrivit 
instanței, muncitorii bulgari angajați au fost plătiți mai puțin decât și se promisese și trăiau în 
condiții precare. Ei primeau 6 € pe oră în loc de minimum 15 € și erau uneori obligați să lucreze 
sâmbăta. Câțiva dintre ei (70 de persoane) au fost adăpostiți într-o singură casă, în care câte 
nouă persoane împărțeau câte o cameră. Cazul a fost adus în instanță de un grup de 14 
lucrători bulgari. 

Secțiunea 3 Germania 

Deși incidențele traficului de ființe umane și ale exploatării prin muncă au ajuns să se 
concentreze în Germania, în această țară există disproporționat de puține anchete și chiar 
mai puține judecăți. Primul caz explicat în cele ce urmează este o incidență recentă în sectorul 
transporturilor și al logisticii. Cel de-al doilea caz se referă la exploatarea în sectorul alimentar. 
În acest din urmă caz a fost pronunțată o hotărâre judecătorească. 

Șoferii de camion filipinezi 

Cazul șoferilor de camioane filipinezi atrage atenția în Germania începând din toamna 
anului 2018. Un sindicalist olandez a aflat de 16 camionagii filipinezi în landul german Renania 
de Nord- Westphalia, în timpul investigațiilor privind traficul de persoane împotriva unei 
companii de transport daneze, derulate în Olanda. Această companie pare să fie implicate, în 
plus, în cazuri de trafic în Danemarca. Lucrătorii care au condus la Germania aveau contract 
de muncă cu o companie de transport din Polonia, care le-a acordat permis de muncă. Această 
firmă pare a fi o companie cu adresa la o căsuță poștală a afacerii logistice daneze menționate, 
care a furnizat atât autocamioanele, cât și vehiculele de remorcare. O întreprindere germană 
a furnizat remorcile. Contractantul principal a dat instrucțiuni acestei companii germane care 
a angajat compania daneză de mai sus ca subcontractant. Prin urmare, au fost implicați un 
contractant principal, doi subcontractanți și o companie cu adresa la cutia poștală. În ciuda 
faptului că au fost angajați în Polonia, acei șoferi de camioane au condus mai ales în Germania. 
Aceștia au fost angajați în mod continuu pe o perioadă de trei până la opt luni. Perioadele 
maxime de conducere și de odihnă au fost ignorate. Ei au locuit pe două locuri în cabinele 
șoferilor timp de câteva luni. Remunerația lor, care era deja sub nivelul salariului minim 
german, a fost redusă în mod arbitrar. În localitate, facilitățile sanitare erau foarte reduse. 
Mai mult, aceștia au fost obligați să plătească taxe de intermediere de mare valoare pentru a 
fi angajați ca șoferi de camioane în UE și pentru a primi documentele necesare. Aceste condiții 
de muncă inumane, izolarea, în special datorită dependenței de muncă și viața trăită în 

                                                           
161 Dnevnik Daily, lucrătorii bulgari au trimis în judecată o companie belgiană cu sediul la Sofia (Български 

строители осъдиха в Белгия софийска фирма), 28 October 2013, disponibil la adresa  
www.dnevnik.bg/evropa/novini_ot_es/2013/10/28/2170005_bulgarski_stroiteli_osudiha_v_belgiia_sofiiska_fi
rma/; Rtfb.be, L'entreprise Top Stoy condamnée pour l'exploitation de Bulgares, 25 octombrie 2013, disponibil 
la adresa  https://www.rtbf.be/info/regions/detail_top-stoy-condamnee-pour-l-exploitation-de-bulgares-sur-
differents-chantiers?id=8121068    
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camion, împreună cu discriminarea sunt indicatori ai traficului de ființe umane, a muncii 
forțate și / sau ai exploatării prin muncă.162 

Legislația actuală 

Mai multe autorități au inițiat investigații și au trimis cauza procurorului. Cu toate 
acestea, conducătorilor auto nu li s-a refuzat, inițial continue activității. 

Sindicalistul olandez, precum și un membru al consiliului de administrație al 
Confederației sindicale germane (DGB), au depus plângeri la parchet, printre altele, pentru 
traficul de ființe umane, munca forțată și exploatarea prin muncă. Anchetele sunt în curs de 
desfășurare. Potrivit primelor declarații ale procurorului, salariul minim pe economie în 
Germania nu ar fi aplicat din cauza angajării în Polonia, ceea ce ar conduce la aplicarea 
salariului minim din Polonia. Nu ar exista nici o bază pentru investigațiile ulterioare privind 
traficul de ființe umane, munca forțată sau exploatarea forței de muncă, deoarece nu există 
o disproporție izbitoare în raport cu condițiile angajaților în angajări similare sau comparabile, 
conform § 232 StGB. Cerința legiuitorului de a avea o remunerație care să nu depășească 50% 
sau chiar mai mult din salariul minim163 nu ar fi respectată în acest caz, potrivit procurorului164. 
Cu toate acestea, primele calcule ale Confederației sindicale germane ajung la concluzia că 
această cerință a fost îndeplinită de camionagii afectați. Ministerul Federal al Muncii și 
Afacerilor Sociale a făcut o declarație generală cu privire la aplicarea salariului minim prin 
clarificarea faptului că locul în care a fost efectuat serviciul ar fi relevant pentru determinarea 
legii aplicabile, în timp ce atât cetățenia angajaților iar locul de muncă ar trebui să fie irelevant. 

Până în prezent, victimele nu au fost chemate de către procuror ca martori. O anchetă 
privind infracțiunile de mai sus este esențială pentru ca victimele să beneficieze de un statut 
de protecție, inclusiv de întreținere, cazare și permis de ședere și de muncă în Germania. De 
asemenea, declarațiile martorilor sunt importante pentru a demonstra elemente 
infracționale centrate pe victimă. Situația lor actuală în ceea ce privește atât permisele de 
ședere, cât și condițiile de viață este precară. În prezent, sunt căutate alternative pentru 
permisele de muncă și de ședere pentru aceștia.165 

Ajutor de bucătar indian, AmtsG Itzehoe 42 Ls 303 Js 27910/13 

În cazul ajutoarelor de bucătar indiene, cei trei acuzați au angajat șase bărbați într-un 
restaurant indian, fără permis de ședere și de muncă, pentru o perioadă de cinci ani. În ciuda 
rezidenței lor ilegale, lucrătorii ar fi trebuit să fie plătiți în jur de 5,50 euro pe oră, conform 
salariilor convenite colectiv.166  

                                                           
162 Raportul Confederației Sindicale Germane DGB and the counselling service Faire Mobilität, Bericht: 

Philippinische LKW-Fahrer wurden über Monate ausgebeutet, disponibil la adresa: http://www.faire-
mobilitaet.de/++co++4cce3c34-e2bb-11e8-8eca-52540088cada. 
163 Publicația Parlamentară ce însoțește legislația privind traficul de persoane, BT-Drs. 18/9095, disponibil la 

adresa: http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/090/1809095.pdf. 
164 Reportaj de ziar: WDR, Ausbeutung im LKW trotz Mindestlohn, disponibil la adresa: 

https://www1.wdr.de/nachrichten/landespolitik/westpol-spedition-mindestlohn-100.html. 
165 Raportul Confederației Sindicale Germane DGB and the counselling service Faire Mobilität, Bericht: 

Philippinische LKW-Fahrer wurden über Monate ausgebeutet, disponibil la adresa: http://www.faire-
mobilitaet.de/++co++4cce3c34-e2bb-11e8-8eca-52540088cada. 
166 § 98a AufenthG Legea privind rezidența, disponibilă la adresa: http://www.gesetze-im-

internet.de/englisch_aufenthg/englisch_aufenthg.pdf. 
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În realitate, ei primeau între 2 și 4 euro pe oră. De asemenea, contribuțiile lor la 
asigurările sociale nu au fost plătite. Astfel, intenția angajatorilor a fost să obțină profituri din 
exploatare, care în total constituiau 53.000 de euro. Lucrătorii au fost parțial cazați într-un 
hotel închis, unde furnizarea energiei electrice, a încălzirii și a apei curente erau oprite uneori. 
Lucrătorii trebuiau să trăiască în condiții înghesuite. Chiria a fost dedusă din remunerația lor. 
Dimineața, erau luați de angajatori și aduși înapoi seara. Astfel, angajatorii au exercitat o mare 
putere și control asupra vieții angajaților.  

 

Legislația actuală 

În anul 2016, instanța districtuală a pronunțat o hotărâre privind traficul de persoane 
pentru exploatarea prin muncă (fosta infracțiune) și contrabandă în șase cazuri. Doi infractori 
au primit o pedeapsă de închisoare cu suspendare, al treilea a scăpat cu amendă. Mărturisirile 
lor au fost considerate factor atenuant. Profiturile obținute din exploatare au fost confiscate. 

Conform legii penale germane, abuzul de o poziție de vulnerabilitate este o formă a 
unui mijloc necesar pentru infracțiunea de trafic de persoane. Aceasta se poate datora, de 
exemplu, datorită poziției de străin, conform § 232 (1) S 1 StGB. Aici statutul de rezidență 
ilegală a fost văzut ca atare, deoarece a împiedicat lucrătorii să reziste făptașilor, de ex. prin 
recurgerea la mijloace legale. Au fost de asemenea date celelalte elemente ale infracțiunii, și 
anume închirierea spațiilor și scopul exploatării. Astfel, instanța a declarat acest 
comportament drept trafic de persoane.167 

Secțiunea 4 Grecia 

În ceea ce privește jurisprudența, în Grecia, hotărârile judecătorești nu sunt, în 
general, făcute publice, iar terții nu pot avea acces la copii ale deciziilor judecătorești fără 
acordul procurorului de caz. Există baze de date pentru abonați la dispoziția avocaților, dar 
nici măcar nu sunt publicate toate deciziile, deoarece publicarea se bazează pe practicienii de 
drept pentru depunerea deciziilor judecătorești pe care le-au adjudecat la baza de date 
(acestea nu sunt depuse automat de instanțele competente). Deciziile sunt de obicei 
publicate de ONG-uri sau de juriști practicieni având legătură cu cazurile168. În acest scop, 
Procurorul Curții Supreme din Grecia (Areios Pagos) a publicat o circulară (nr. 1/2018) care a 
ordonat tuturor autorităților de urmărire penală din Grecia să trimită în primele 20 zile ale 
lunii aprilie și octombrie și anual, numărul, precum și datele suplimentare ale dosarelor care 
au fost introduse (în semestrul anterior) la Parchetele de Primă Instanță și care privesc traficul 
de persoane169. Într-adevăr, un interviu la Tribunalul de Primă Instanță din Atena a verificat 
faptul că, în noiembrie 2018, datele privind numărul de cazuri au fost transmise Procurorului 
Curții Supreme. 

                                                           
167 Decizia instanței districtuale AmtsG Itzehoe din 29/09/16, 42 Ls 303 Js 27910/13 (20/16), disponibilă la 

adresa: https://www.kok-gegen-menschenhandel.de/uploads/tx_t3ukudb/ag_itzehoe_29_09_2016.pdf.  
168 Instanțele din Grecia nu au o bază de date pentru a colecta date statistice. Acest lucru a fost confirmat de 

Directorul Secretariatului Președintelui Curții Supreme, de Directorul Secretariatului Instanței pentru infracțiuni 
ușoare de la Atena, de Directorul Curții de Primă Instanță din Atena, precum și de Președintele Parchetelor din 
Atena. Potrivit acestor autorități judiciare, a fost înființat un sistem în aprilie 2018, însă numai pentru cazuri 
intentate după această dată. Acest sistem nu pare să fie complet funcțional. 
169 Grecia, Circulara 1/2018 Vice-procurorului Curții Supreme, (Εγκύκλιος Εισ.ΑΠ 1/2018) disponibilă în greacă 

la adresa: https://www.eisap.gr/sites/default/files/circulars/E%CE%B3%CE%BA.%201-2018_0.pdf. 
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Cazul Manolada (Strawberry Fields)170
 

Entitate juridică implicată: S.A. Corporație pentru producția de căpșuni 

Sectorul economic implicat: sectorul agricol 

În perioada 2012-2013, aproximativ 150 de bărbați din Bangladesh au lucrat la o fermă 
de căpșuni din Nea Manolada, Grecia, pe perioade de până la șase luni, fără a fi plătiți. 
Angajatorul lor, o societate S.A. care deținea și opera cultui de căpșuni, a profitat de lipsa 
documentelor de imigrare și de permis de muncă în țară. Lucrătorii au protestat de multe ori 
că nu și-au primit niciodată salariul, însă fără succes. În timpul unui protest din aprilie 2013 și 
temându-se că nu vor fi plătiți niciodată, muncitorii aflați în grevă s-au dus să-și viziteze 
angajatorii. Unul dintre gardienii angajatorului a declanșat focul asupra lucrătorilor și 30 
dintre aceștia au fost grav răniți. 

Procurorul a pus sub acuzare patru persoane - angajatorii și doi polițiști - pentru 
vătămare corporală gravă și trafic de persoane. Dintre cei 120 de muncitori care au fost 
concediați, procurorul a recunoscut doar 33 atinși de gloanțe ca victime ale traficului și le-a 
inclus ca părți civile în procedurile penale. Trebuie menționat că lucrătorii care au fost 
recunoscuți ca victime au primit permis de ședere, în conformitate cu legislația națională 
pentru protecția victimelor traficului de persoane. 

În 2014, Curtea a achitat inculpații traficului de ființe umane. În timp ce instanța a 
recunoscut că lucrătorii erau migranți ilegali și nu fuseseră plătiți pentru munca lor, instanța 
nu a considerat că tratamentul lor constituie trafic, deoarece muncitorii erau liberi să 
părăsească ferma. În schimb, cei doi gardieni au fost condamnați pentru daune corporale 
periculoase și utilizări ilegale de arme de foc și au fost condamnați la 14 ani, șapte luni și opt 
ani, respectiv șapte luni în închisoare. Cu toate acestea, aceste sentințe au fost imediat 
transformate în amenzi pecuniare. 

În conformitate cu Legea privind procedura penală din Grecia, părțile civile ale unui 
caz nu au dreptul de a ataca o decizie a unei instanțe penale. Doar procurorul sau 
condamnatul au acest drept și numai în anumite condiții. Prin urmare, în data de 21 octombrie 
2014, victimele au solicitat procurorului Curții Supreme să caseze decizia de achitare; totuși, 
cererea a fost respinsă. 

La 27 aprilie 2015, patruzeci și doi de lucrători au depus cereri la Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului, care, la 30 martie 2017, a pronunțat hotărârea de Cameră în cauza 
Chowdury și alții c. Grecia. CEDO a recunoscut că situația reclamanților a reprezentat muncă 
forțată și trafic de persoane și a constatat, printre altele, că decizia instanței naționale care a 
achitat angajatorul de acuzația de trafic a fost bazată pe o interpretare prea restrictivă a 
conceptului de muncă forțată, care impuneau dovada că angajatorul a limitat libertatea de 
mișcare a lucrătorului. În plus, Grecia a fost chemată să achite între 12.000-16.000 de euro 
pentru fiecare dintre cei 42 de petenți. 

                                                           
170 Open Society Foundations, Litigiu privind Chowdury și alții c. Grecia, 30-03-2017, disponibil la adresa: 

https://www.opensocietyfoundations.org/litigation/chowdury-and-others-v-greece. A se vedea și: CEDO, Speța 

Chowdury și alții c. Grecia, Anexa nr. 21884/15, disponibil la adresa: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-
172701 și Comisia Națională pentru Drepturile Omului din Grecia, CEDO, Chowdury și alții c. Grecia: Recomandări 
pentru deplina conformitate a statului elen, 27-08-2018, disponibil în greacă la adresa: 
http://www.nchr.gr/images/English_Site/TRAFFICKING/GNCHR%20Recommendations%20on%20the%20Mano
lada%20case.pdf.  



 
 
 

 
Page 44 

 

În octombrie 2018, Procurorul Curții Supreme a formulat o încetare în favoarea 
(interpretării) legii împotriva deciziei de achitare171. Cazul a fost audiat la Curtea Supremă pe 
28 noiembrie 2018 și decizia este în curs de pronunțare. Decizia nu va avea consecințe asupra 
părților, deoarece scopul acesteia este de a pronunța o hotărâre asupra interpretării corecte 
a legii (încetarea în favoarea legii). 

Cazul Thiva Onion Fields172
 

Entitatea juridică implicată: Nu 

Sectorul economic implicat: sectorul agricol 

Cazul se referă la un refugiat minor, care, în octombrie 2016, era închis de angajator, 
în scopul exploatării muncii sale pe culturi de ceapă, în zona Thiva, Grecia. Băiatul era un 
refugiat recunoscut care a sosit în Portul Pireu și a fost ulterior jefuit. În căutarea unui loc de 
muncă, a fost abordat de un cetățean pakistanez care l-a informat despre o oportunitate de 
a lucra la ferma de ceapă. Singura condiție era ca băiatul să-i dea o parte din salariul său ca 
plată pentru favoare. Băiatul locuia în casa bărbatului împreună cu alți 10 muncitori. În afară 
de faptul că a fost supus la condiții inumane de muncă pe câmp, minorul nu a primit niciodată 
plata pentru munca sa de la intermediarul care l-a abordat. Când a cerut să fie plătit, el a fost 
bătut, legat în subsolul unei clădiri și jefuit de obiectele personale. 

Minorul a putut raporta incidentul la poliție, iar complicii direcți la infracțiuni au fost 
arestați. Principalul făptuitor, străinul care a adus minorul să lucreze la câmp și care și-a 
păstrat pentru sine salariul băiatului, a reușit să scape. La 21 septembrie 2018, Curtea cu 
complete mixte din Thiva i-a condamnat pe complici cu un vot unanim pentru infracțiunea de 
trafic de persoane în vederea exploatării prin muncă, cu circumstanța agravantă a unei 
infracțiuni comise împotriva unei victime minore, în conformitate cu articolul 323A alineatul 
(4) din Codul penal grec. Ei au fost condamnați la închisoare pe termen lung, precum și la 
amenzi pecuniare. 

Acesta este primul caz de condamnare a infracțiunii de trafic de ființe umane pentru 
exploatare prin muncă ce urmează a fi pronunțată de la hotărârea CEDO în cauza Chowdury 
et al. c. Grecia (cazul culturilor de căpșuni Manolada, a se vedea mai sus). 

Minorul a reușit să găsească ajutor trimițând un mesaj text unui ONG grec, care la 
rândul său a contactat organizația "Xamogelo tou paidiou". Polițiștii au fost informați ulterior 
și au reușit să ajungă la copil. 

Acest caz a subliniat încă o dată deficiențele procedurii de judecată prealabilă. În 
primul rând, poliția nu a luat mărturie de la proprietarul culturii de ceapă și nu l-a inclus în 
anchetă. Mai mult, copilul a fost tratat ca adult, chiar dacă el a asigurat poliția că era de fapt 
minor. Aceasta a condus la detenția sa timp de o lună drept „imigrant ilegal", în timp ce 
complicii au fost eliberați în condiții restrictive. În cele din urmă, datorită intervenției 

                                                           
171 Efsyn.gr, Discuție despre Manolada la Curtea Supremă, 30-11-2018, disponibilă în limba greacă la adresa 

http://www.efsyn.gr/arthro/syzitisi-gia-ti-manolada-ston-areio-pago.  
172 A se vedea Consiliul pentru Refugiați din grecia, Comunicat de presă din 28-09-2018 privind condamnarea în 

cazul traficării unui minor, disponibil în greacă la adresa: https://www.gcr.gr/el/news/press-releases-
announcements/item/981-deltio-typou-sxetika-me-katadikastiki-apofasi-gia-ypothesi-trafficking-anilikou and 
TVXS, Traficul în Grecia: primul caz de condamnare, 29-09-2018, disponibil în greacă la adresa: 
https://m.tvxs.gr/mo/i/273932/f/news/ellada/trafficking-stin-ellada-i-proti-katadikastiki-apofasi.html. Ultimul 
link conține un interviu cu avocațul care a reprezentat victima.  
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Consiliului grec al refugiaților, care s-a ocupat de reprezentarea legală a minorului și a depus 
dosare la procurorul care se ocupa de caz, victima a fost considerată minoră și au fost aplicate 
dispozițiile legale relevante. 

 

Secțiunea 5 Italia 

Trebuie remarcat că jurisprudența italiană privind traficul de ființe umane în vederea 
exploatării prin muncă nu este prea dezvoltată. Acest lucru se datorează în principal 
numărului mai mare de cazuri în instanță privind traficul în scopul exploatării sexuale. În 
consecință, nu a fost posibil să se găsească cazuri referitoare exclusiv la perioada 2016-2018, 
întrucât nu există încă jurisprudență în ceea ce privește condamnarea persoanelor juridice 
implicate în lanțul de cerere și ofertă a traficului de ființe umane. Cu toate acestea, în 
conformitate cu domeniul de aplicare al cercetării, am ales să abordăm cazuri care pot oferi 
o imagine de ansamblu asupra fenomenului. 

 
 Curtea Supremă din Italia, Secția a V-a, sentința nr. 40045 din 2010173 
 
Cazul se referă la un grup de cetățeni polonezi (19 în total) care au fost găsiți vinovați 

de apartenența la o asociație infracțională cu scopul de a comite mai multe delicte în Italia, 
inclusiv trafic de ființe umane. 

Inculpații au fost acuzați că au publicat pe Internet - în Polonia, dar și în alte țări din 
Europa de Est - anunțuri înșelătoare privind oportunitățile de muncă în Italia, în sectorul 
agricol. Anunțurile au inclus referirea la o remunerație adecvată, precum și posibilitatea de a 
beneficia de servicii de transport și de cazare în Italia. 

Membrii asociației criminale au profitat de persoane străine aflate în nevoie și au 
recurs la recrutarea înșelătoare pentru a le conduce în interiorul rețelei de trafic. La sosirea 
în Italia, victimele au fost transportate în diferite zone rurale din sudul Italiei (în zona Foggia), 
au fost lipsite de documente și apoi exploatate în întreprinderi din sectorul agricol. Nu numai 
că au fost nevoite să accepte o remunerație mai mică decât au sperat - sau chiar inexistentă 
-, dar și ei au trebuit să plătească pentru alimente, cazare și servicii suplimentare oferite de 
traficanți. În cele din urmă, victimele au suferit restricții considerabile privind libertatea de 
mișcare, deoarece nu aveau posibilitatea să se mute din zonele îndepărtate unde erau forțați 
să lucreze. 

Sentința în procesul de primă instanță a fost pronunțată de Curtea de la Bari în 2008174, 
care a condamnat inculpații la pedeapsa cu închisoarea de la 4 la 10 ani. În condamnarea 
inculpaților pentru traficul de persoane (articolul 601 din Codul penal italian), Curtea a 
subliniat că victimele au trăit în astfel de condiții încât era imposibil să scape de exploatare. 
În plus, ei au trăit sub amenințări constante și au acționat violent de către infractori, pe lângă 
faptul că s-au separat de comunitatea locală. 

Judecătorii au reușit să recunoască diferitele niveluri ale lanțului de cerere și 
aprovizionare a traficului de ființe umane și au identificat pe cei care, în cadrul asociației 
criminale, au fost responsabili pentru fiecare etapă a acestui lanț, de la recrutarea victimelor 
până la exploatarea finală. Printer probele care au justificat această decizie se numără 

                                                           
173 Curtea Supremă din Italia (Corte di Cassazione), Secția a V-a, sentința nr. 40045 din 24 septembrie 2010. 
174 Tribunalul din Bari (Tribunale di Bari), Secția GIP/GUP, sentința nr. 198 din 22 februarie 2008. 
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interceptări telefonice și declarațiile victimelor și inculpaților, precum și operațiunile 
anterioare întreprinse de Poliția Criminală împotriva unora dintre inculpați. 

Sentința a fost confirmată în studiile de nivelele doi și trei. Este important de reținut 
că hotărârea definitivă, emisă de Curtea Supremă Italiană (Corte di Cassazione) în 2010, a 
adoptat o interpretare largă a crimei de trafic de ființe umane, așa cum este definită în cadrul 
juridic italian. De fapt, Curtea Supremă de Justiție a declarat că a fost posibil să fie condamnați 
inculpații pentru această infracțiune deoarece au recurs la înșelăciune pentru a conduce 
victimele în rețeaua de trafic și nu a fost nevoie să se demonstreze că infractorii au amenințat 
sau au comis acte de violență împotriva indivizilor pentru a-i convinge să vină în Italia. 

 
Instanța din Napoli, Secția GIP, 11 iulie 2017 
Cazul se referă la cinci persoane condamnate într-un proces de primă instanță pentru 

apartenența la o asociație criminală care viza recrutarea și exploatarea lucrătorilor în cadrul 
companiilor din sectorul textil. 

Victimele erau un grup de cetățeni din Bangladesh care au fost recrutați în țara lor de 
origine și au fost convinși în mod înșelător că vor merge în Italia pentru a obține un loc de 
muncă cu salariu mare. Toate victimele au trăit în condiții economice dificile, iar unii chiar s-
au angajat să plătească pentru serviciile oferite de infractori, ducând astfel la angajarea de 
datorii. 

Potrivit Curții, inculpatul care a condus operațiunea de trafic a oferit victimelor 
documente care le-au permis să intre în Italia. Victimele și-au aranjat propriile călătorii și, la 
sosirea în țara de destinație, au fost lipsite de documente și au fost obligate să lucreze în 
condiții care erau mult diferite de cele pe care le-au convenit. În special, în timp ce acordurile 
inițiale prevăd o bursă de 1.000 de euro pe lună și ture de 8 ore, victimele au fost forțate să 
lucreze timp de 12 ore fără să aibă o zi liberă, câștigând doar 300 de euro. 

Este important să subliniem faptul că, în ciuda tuturor actelor de trafic de ființe umane 
în scopul exploatării prin muncă, care păreau să fi avut loc în acest caz, Curtea a condamnat 
inculpații pentru infracțiunile de facilitare a imigrației ilegale și a exploatării prin muncă, dar 
nu pentru infracțiunea de trafic de persoane (articolul 601 din Codul penal italian). Acest lucru 
este semnificativ, deoarece arată o tendință a instanțelor judecătorești, mai ales a instanțelor 
de prim nivel, de a nu identifica traficul în cazurile în care victimele nu sunt forțate, ci doar 
convinse să meargă în țara în care ar fi în cele din urmă exploatate. 
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Capitolul 5 
Recomandări pentru consolidarea cooperării dintre factorii interesați de 

problema combaterii traficului de persoane și sectoarele economice 

  
Secțiunea 1 România 

În România, în ultimii ani, au fost întreprinse numeroase acțiuni care au avut ca rol 
prevenirea și combaterea traficului de persoane. Cu toate acestea, numărul românilor 
exploatați în țară și în străinătate rămâne în continuare unul ridicat, România fiind considerată 
o principală țară de origine a victimelor exploatate în diferite state ale Uniunii Europene.  

 Trebuie realizată o consolidare și diversificare a acțiunilor de prevenire și combatere 
a fenomenului traficului de persoane, printr-o mai bună dezvoltare și extindere a procesului 
de cooperare între instituții și organizații implicate în combaterea traficului de persoane, însă 
avându-se în vedere și cooptarea mediului de afaceri/sectoarelor economice în condițiile în 
care acestea pot avea un rol important în stoparea procesului de recrutare și exploatare a 
victimelor.  

 Trebuie asigurată o creșterea a calității informației diseminate privind fenomenul 
traficului de persoane, în funcție de evoluția acestuia și de modul în care acesta poate afecta, 
implica diverse domenii de activitate economică. 

 Sectorul public-privat economic, cu sprijinul instituțiilor și ONG-urilor care dețin 
competențe anti-trafic, trebuie să își dezvolte, să își implementeze sisteme de management 
anti-trafic care să vizeze prevenirea apariției cazurilor de exploatare a persoanelor. Un astfel 
de sistem de management, ar trebui să abordeze cel putin următoarele aspecte: 

 Conformitate. Cunoașterea și respectarea legislației naționale și 
internaționale privind combaterea traficului de persoane. 

 Abordarea spectrului larg Analiza, cunoașterea întregului spectru al 
elementelor de trafic (nu doar aspecte ce țin de constrângerea fizică, ci și alte elemente 
mai putin vizibile precum înșelăciunea, servitutea pentru datorii pe care traficanții o 
utilizează deseori pentru a ține victimele într-o stare de dependență materială și 
financiară față de aceștia). Riscul exploatării victimelor în cadrul lanțului de aprovizionare 
al unei companii (exemplu utilizarea muncii forțate de către furnizori, 
contractori/subcontractori). Posibila utilizare (si cum poate și aceasta impiedicată) a 
produselor, facilităților, serviciilor unei companii de către anumiți traficanți (exemplu 
companii de transport aerian/rutier; utilizarea facilităților din industria hotelieră/turism). 

 Linii directoare clare privind procesul de recrutare. Recrutarea directă de 
respectiva companie, sau prin intermediului entităților terțe. 

 Instruirea personalului care își desfășoară activitatea în respectivul domeniu 
economic. Sesiunile de instruire, formare, ar trebui organizate în parteneriat cu agenții 
guvernamentale, autorități juridice, organizații non-guvernamentale care dețin expertiza 
necesară în combaterea traficului de persoane. Programa de training ar trebui să vizeze 
în principal următoarele grupuri țintă (care pot asigura diseminarea informației în rândul 
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colegilor din domeniile respective): personalul care are contact direct cu diferiți clienți, 
manageri de resurse umane, șefi de departamente, personalul camerelor de comert. La 
aceste training-uri pot participa inspectori de muncă, reprezentanți ai agentiilor de 
ocupare a forței de muncă, reprezentanți ai sindicatelor. Participanții la astfel de sesiuni 
de formare ar trebui familiarizati cu noțiuni privind indicatorii relevanți care pot conduce 
la concluzia că într-un anumit context poate fi vorba de un posibil caz de trafic de 
persoane, modalitatea în care trebuie să acționeze într-o astfel de situație. 

Traficul de persoane a evoluat în ultimii ani, adaptându-se contextelor geopolitice, 
tehnologice și sociale aflate în continuă schimbare. Chiar dacă la momentul actual unii 
traficanti încă mai utilizează modalități “tradiționale” de abordare în vederea recrutării 
victimelor, există în prezent o utilizare masivă a internetului în diverse stadii ale procesului de 
recrutare, transport și exploatare a victimelor. Rolul internetului în traficul de persoane este 
amplu recunoscut, însă cu toate acestea domeniul folosirii tehnologiilor în combaterea 
traficului de persoane este o temă mai putin explorată, iar autoritățile naționale trebuie să îi 
acorde atenția necesară. Internetul poate fi utilizat ca un instrument pentru a proteja 
împotriva recrutării online, iar autoritățile anti-trafic ar trebui să coopereze constant cu 
entitățile care dețin competențe în admnistrarea rețelelor de internet, platformelor sociale 
etc.  

 Este necesară organizarea de campanii de conștientizare adresate instituțiilor 
guvernamentale, să existe o cooptarea în vederea cooperarii anti-trafic a platformelor de 
comunicare online create de comunitățile de lucrători români migranți în țări de destinație 
care să aibă ca scop inclusiv diseminarea informațiilor privind oportunitățile legale de muncă 
și avertizarea asupra recrutării prin oferte false de muncă; serviciile de informare online a 
sindicatelor trebuie să conțina informații detaliate anti-trafic destinate lucrătorilor din diverse 
domenii economice.  

  La nivel național, legislația trebuie îmbunătățita, astfel încât să impuna, celor care au 
diferite competențe în administrarea site-urilor online de publicitate, să accepte doar 
postarea anunțurilor privind locuri de muncă care prezinte informații detaliate inclusiv link-
uri (trimiteri) către inspectia muncii și către alte puncte de asistență de unde se pot obține 
informații suplimentare.  

 Autoritățile naționale, în baza unor parteneriate clar definite, ar trebui să mențina 
contact, dialog periodic cu reprezentanți ai rețelelor online de socializare, pentru a pune în 
aplicare măsuri de securitate/filtre online în privința limitării accesului terților la date 
personale postate de utilizatorii respectivelor platforme de social media.  Educarea online a 
utilizatorilor cu privire la implicațiile traficului de persoane, a modului în care traficanții 
abordează online victimele, este o actiune care ar trebui să se desfșoare constant în 
parteneriat (național și transfrontalier) între autoritățile anti-trafic și respectivele platforme 
online. 
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Secțiunea 2 Bulgaria 

Instituții și experți relevanți în domeniu au elaborat recomandări în diverse zone de 
interes pe durata întocmirii raportului de față.  

Activități de informare și de sensibilizare, campanii și anchete proactive desfășurate 
împotriva persoanelor juridice 

După cum a sugerat Comisia Națională Antitrafic175, ar trebui să se desfășoare mese 
rotunde periodice, în care întreprinderile ar trebui să cunoască specificul și practicile privind 
traficul de muncă în toate lanțurile de aprovizionare. Întreprinderile din țară nu par să fie 
suficient de conștiente de posibila lor implicare în lanțul de cerere și ofertă. Astfel, instituțiile 
competente și ONG-urile specializate ar trebui să inițieze un dialog, astfel încât întreprinderile 
să înțeleagă că nu pot rămâne în afara mișcării de combatere a traficului de persoane. 

Pe de altă parte, investigațiile proactive ar trebui să continue în cazurile suspectate de 
trafic de muncă. Entitățile comerciale implicate ar trebui sancționate, dar trebuie menținut 
un echilibru între măsurile „soft" și cele „hard", pentru ca întreprinderile să coopereze cu 
autoritățile.176  

Consolidarea reglementărilor proprii ale întreprinderilor și cooperarea cu 
autoritățile relevante  

În opinia Comisiei Naționale de Combatere a Traficului de Persoane177, întreprinderile 
din țările de destinație ar trebui să ia parte, prin coduri etice, la acorduri pentru a nu angaja 
victime și de a nu utiliza furnizorii suspectați de folosirea serviciilor victimelor. Acest lucru 
este susținut de organizațiile patronale care declară că nu vor susține companiile a căror 
activitate încalcă codurile de etică ale organizațiilor și sunt suspectate de exploatare178. 
Potrivit poliției179, acordurile ar trebui să includă și obligația de a lua legătura cu autoritățile 
competente în caz de suspiciuni privind traficul de muncă. Cooperarea strânsă ar trebui să 
continue între autoritățile de aplicare a legii, inspectoratele de muncă și, în cazul lucrătorilor 
detașați, autoritățile fiscale. 

De asemenea, ar putea fi elaborate orientări pentru societățile aflate în situație de 
risc.180 

 

 

                                                           
175 Comisia Națională de Combatere a Traficului de Persoane, Scrisoare către Centrul pentru Studierea 

Democrației din data de 11 decembrie 2018 
176 Interviu cu un expert în combaterea traficului de persoane și coordinator al proiectului bulgar Rights at work, 

Dna. Antoaneta Vassileva, 17 decembrie 
177 Comisia Națională pentru Combaterea Traficului de Persoane, Scrisoare către Centrul pentru Studierea 

Democrației din data de 11 decembrie 2018 
178 Camera bulgară de Comerț și Industrie, Scrisoare către Centrul pentru Studierea Democrației din data de 17 

octombrie 2018 
179 Interviu cu un reprezentant al Ministerului de Interne, 10 decembrie 2018 
180 Propunere scrisă a Dnei. Georgia Papucharova, Dnei. Hristina Bogia și Dlui. Mr Strahil Goshev, doctoranzi la 

Universitatea de Sud-Vest „Neofit Rilski”, 4 ianuarie 2019 
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Cooperarea internațională și reintegrarea victimelor pe piața muncii 

Comisia Națională de Combatere a Traficului de Persoane recomandă181, de 
asemenea, ca experiența să fie împărtășită între reprezentanții diferitelor state membre și ar 
trebui elaborate strategii pentru reintegrarea victimelor. Aceasta ar trebui să implice 
proceduri de angajare mai ușoare și să sprijine integrarea victimelor pe piața muncii. Astfel, 
întreprinderile pot contribui la procesul de reintegrare a muncii victimelor și pot facilita, prin 
intermediul asociațiilor și individual, îmbunătățirea calificărilor și a angajării lor prin structuri 
legitime de afaceri. 

Secțiunea 3 Germania 

Situația prezentată în Germania conduce la concluzia că este necesară o abordare 
concertată a diferitelor părți interesate, în scopul combaterii traficului de ființe umane și a 
exploatării prin muncă. Cele mai afectate sectoare economice sunt în special obligate să-și 
asume responsabilitatea de a contribui la lupta împotriva traficului de ființe umane și a 
exploatării prin muncă în colaborare cu ONG-urile și autoritățile. 

Colaborare cu actorii competenți în materie 

Un rol central în combaterea traficului de ființe umane și a exploatării prin muncă este 
colaborarea dintre autorități, ONG-uri și actori economici. Un exemplu de prime experiențe 
pozitive în acest domeniu este masa rotundă privind traficul de ființe umane pentru 
exploatarea muncii în statul german Baden-Württemberg. Acolo, reprezentanți ai 
ministerelor, autorităților, companiilor și centrelor de consiliere colaborează pe un ghid 
pentru cooperare în cazurile de trafic de persoane și de exploatare a forței de muncă182. 
Întrucât fiecare sector economic are condiții și reglementări individuale, astfel de rețele ar 
trebui să se desfășoare împreună cu actorii specifici fiecărei industrii183. 

O cerință fundamentală în această privință este ca toate părțile interesate să fie 
dispuse să colaboreze. Directorii ar trebui să ia serios rapoarte despre exploatarea muncii în 
lanțul lor de aprovizionare și să ia măsurile corespunzătoare184. Acestea ar trebui să asigure 
accesul centrelor de consiliere specializate la spațiile comerciale, astfel încât aceștia să poată 
informa lucrătorii cu privire la drepturile lor.185  

Programe de sensibilizare în rândul actorilor economici 

Mai mult, se recomandă programe de sensibilizare, de exemplu programe de instruire 
sau seminarii pentru actorii economici. Audiența țintă ar trebui să fie în principal conducerea, 
consiliile muncitorilor și departamentele de conformitate existente186. Acestea ar putea fi 
organizate de experți ai serviciilor de consiliere specializate și ai sindicatelor. În ceea ce 

                                                           
181 Comisia Națională pentru Combaterea Traficului de Persoane, Scrisoare către Centrul pentru Studierea 

Democrației din data de 11 decembrie 2018 
182 Interviu cu Dl. Herrmann, directorul departmentului de îngrijiri pastorale, realizat la data de 18/12/18. 
183 Interviu cu Dr. Cyrus, cercetător universitar, efectuat la 21/01/19. 
184 Interviu cu Dl. Zacher, fostul secretar al sindicatului lucrătorilor din construcții, realizat pe 15/01/19. 
185 Interviu cu Dr. Schwertmann, directorul unității de migrație a forței de muncă la o instituție de învățământ, 

efectuat la data de 07/01/19; Interviu cu Dna. Wirsching, directorul rețelei de combatere a traficului de 
persoane, realizat la data de 21/01/19. 
186 Interviu cu Dl. Henzler, procurer-șef, efectuat la 18/01/19; Interviu cu Dr. Schwertmann, directorul unității 

de migrație a forței de muncă la o instituție de învățământ, efectuat la data de 07/01/19. 
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privește conținutul, importanța cazurilor de trafic de persoane și de exploatare a forței de 
muncă în Germania poate fi evidențiată, referindu-se la exemplele și judecățile din viața 
reală187. În plus, prezentarea perspectivei juridice este importantă, deoarece modificarea 
legislativă permite persoanelor implicate indirect să fie trase la răspundere penală, de ex. 
pentru închirierea de locuințe sau sedii de afaceri victimelor188. În plus, este recomandabil să 
prezentăm societăților care au implementat deja structuri interne durabile împotriva 
exploatării, fiind în același timp reușite din punct de vedere financiar. Trebuie subliniate 
legăturile dintre prevenirea traficului de ființe umane și exploatarea muncii și creșterea 
profitului pe termen lung189. Un subiect esențial ar trebui să fie responsabilitatea pentru 
condiții bune de muncă în compania proprie, precum și pe tot parcursul întregului lanț de 
cerere și ofertă190. 

Aceste seminarii ar trebui incluse în structurile existente, pentru a fi dezvoltate și 
implementate de întreprinderi. Spre exemplu, anumite programe de formare profesională 
pentru funcții de conducere, întâlniri ale asociiațiilor; seminarii în legătură cu înregistrarea 
unei afaceri de către Camera de Comerț și Industrie191 sau formare la locul de muncă.192 

Propuneri de acțiuni din partea entităților de afaceri 

Dincolo de informațiile generale privind dificultățile și legăturile privind traficul de 
ființe umane și exploatarea prin muncă, companiile trebuie să dispună de orientări concrete 
privind modul de monitorizare și prevenire a deficiențelor, atât în propria lor instituție, cât și 
în lanțul de cerere și ofertă193. Recomandările ar putea include propuneri privind modul în 
care angajatorii pot îmbunătăți dialogul cu angajații lor și pot crea un sistem de reclamații194. 
Punerea în aplicare a drepturilor victimelor trebuie subliniată deoarece cererile de 
despăgubire scad așteptările de profit ale făptașilor195. În ceea ce privește subcontractanții, 
sunt recomandate obligațiile contractuale și monitorizarea standardelor minime de muncă.196 

 

 

                                                           
187 Interviu cu Dr. Lindner, jurist practician, efectuat la data de 15/01/19. 
188 Interviu cu Dl. Strehlow, directorul departamentului de combatere a criminalității organizate, Oficiul pentru 

Anchete Penale, efectuat la data de 22/01/2019. 
189 Interviu cu Dna. Wirsching, directorul rețelei de combatere a traficului de persoane, realizat la data de 

21/01/19. 
190 Interviu cu Dl. Zacher, fostul secretar al sindicatului lucrătorilor din construcții, realizat pe 15/01/19. 
191 Interviu cu Dl. Strehlow, directorul departamentului de combatere a criminalității organizate, Oficiul pentru 

Anchete Penale, efectuat la data de 22/01/2019. 
192 Interviu cu Dl. Henzler, procurer-șef, efectuat la 18/01/19. 
193 Interviu cu Dl. Herrmann, directorul departmentului de îngrijiri pastorale, realizat la data de 18/12/18. 
194 Interviu cu Dna. Wirsching, directorul rețelei de combatere a traficului de persoane, realizat la data de 
21/01/19. 
195 Cyrus, Trafic în vederea Exploatării prin Muncă și a Exploatării Sexuale în Germania, 2005, disponibil la adresa: 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
declaration/documents/publication/wcms_081996.pdf.  
196 Interviu cu Dl. Herrmann, directorul departmentului de îngrijiri pastorale, realizat la data de 18/12/18; 
Interviu cu Dr. Schwertmann, directorul unității de migrație a forței de muncă la o instituție de învățământ, 
efectuat la data de 07/01/19; Interviu cu Dna. Wirsching, directorul rețelei de combatere a traficului de 
persoane, realizat la data de 21/01/19; Interviu cu Dl. Zacher, fostul secretar al sindicatului lucrătorilor din 
construcții, realizat pe 15/01/19. 
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Certificări 

Numeroși experți au propus înființarea unui sistem de certificare pentru produsele 
care respectă standardele de muncă bune în producția lor197. O condiție fundamentală ar fi 
supravegherea independentă permanentă. Monitorizarea nu ar trebui să se bazeze numai pe 
controale și sancțiuni voluntare și ar trebui să aibă loc în caz de neconformitate198. Ar putea 
fi conceput un sistem de colaborare cu Ministerul Federal al Economiei și Energiei199. Aceste 
certificate ar spori gradul de conștientizare în rândul consumatorilor, iar întreprinderile ar 
putea să se distingă pe piață.200 

 

Obligațiile statului 

Statul este obligat să încurajeze și să stabilească în mod activ relații de cooperare între 
organizațiile antitrafic, autoritățile de reglementare și actorii economici201. Reglementările 
privind achizițiile publice sunt un instrument puternic. Până în prezent, oferta cea mai ieftină 
are prioritate. Prin urmare, întreprinderile publice beneficiază și de situații de exploatare pe 
piața muncii202. Regulamentele privind achizițiile publice ar trebui revizuite în scopul de a 
determina factorii determinanți ai muncii203. Punerea în aplicare a acestor norme ar trebui să 
fie monitorizată în mod cuprinzător și sancționată în mod adecvat în caz de neconformitate204. 
Un efect secundar pozitiv ar fi ca acele standarde să poată fi utilizate și de actorii privați.205 

Secțiunea 4 Grecia 

Implicarea actorilor statali și nestatali în acțiunea împotriva muncii forțate și a 
traficului de ființe umane 

Cooperarea strânsă pentru a încuraja inițiativele și a acționa împotriva muncii forțate 
și a traficului de ființe umane este considerată mai mult decât esențială între întreprinderi, 
ONG-uri, camere, organizații patronale, sindicate, guvernul și autoritățile naționale 
competente. Cooperarea extinsă este absolut esențială datorită faptului că traficul de ființe 
umane este identificat în toate etapele lanțului de aprovizionare în industriile cu risc ridicat 

                                                           
197 Interviu cu Dl. Herrmann, directorul departmentului de îngrijiri pastorale, realizat la data de 18/12/18; 

Interviu cu Dr. Lindner, jurist practician, efectuat la data de 15/01/19; Interviu cu Dl. Strehlow, directorul 
departamentului de combatere a criminalității organizate, Oficiul pentru Anchete Penale, efectuat la data de 
22/01/2019. 
198 Interviu cu Dl. Herrmann, directorul departmentului de îngrijiri pastorale, realizat la data de 18/12/18. 
199 Interviu cu Dl. Strehlow, directorul departamentului de combatere a criminalității organizate, Oficiul pentru 

Anchete Penale, efectuat la data de 22/01/2019. 
200 Interviu cu Dr. Lindner, jurist practician, efectuat la data de 15/01/19. 
201 Protocol OIM din 2014 la Convenția privind Munca Forțată din 1930; Planul Național de Acțiune al Guvernului 

Federal privind Implementarea Principiilor Directoare ale ONU referitoare la Afaceri și Drepturile Omului, 2016-
2020, disponibil la adresa: https://www.csr-in-deutschland.de/SharedDocs/Downloads/DE/NAP/nap-im-
original.pdf?__blob=publicationFile&v=3. 
202 Interview mit Dr. Schwertmann, Fachbereichsleiter Arbeit und Leben, durchgeführt am 07.01.19; Interview 

mit Herrn Zacher, ehemaliger Gewerkschaftssekretär IG BAU, durchgeführt am 15.01.19. 
203 Interviu cu Dr. Cyrus, cercetător universitar, efectuat la data de 21/01/19; Interviu cu Dr. Schwertmann, 
directorul unității de migrație a forței de muncă la o instituție de învățământ, efectuat la data de 07/01/19. 
204 Interviu cu Dr. Schwertmann, directorul unității de migrație a forței de muncă la o instituție de învățământ, 

efectuat la data de 07/01/19. 
205 Interviu cu Dr. Cyrus, cercetător universitar, efectuat la data de 21/01/19. 
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de exploatare. Această cooperare poate fi realizată prin intermediul parteneriatelor publice 
și private prin care se pot implementa cele mai bune practici eficiente pentru a se asigura că 
bunurile achiziționate și serviciile contractate nu sunt livrate prin exploatarea victimelor 
traficului de persoane. Astfel, sectorul privat și companiile fac comerț în mod responsabil, prin 
efectuarea de audituri cu due diligence în lanțurile lor de aprovizionare și prin căutarea unor 
riscuri care ar putea fi legate de traficul de ființe umane. 

În acest context, Primăria orașului Atena, Organizația pentru Securitate și Cooperare 
în Europa (OSCE) și Oficiul Raportorului Național pentru Traficul de Ființe Umane din cadrul 
Ministerului Afacerilor Externe au luat inițiativa de a organiza o conferință privind prevenirea 
Traficului de ființe umane în lanțurile de aprovizionare prin practici și măsuri guvernamentale. 
Scopul este de a reuni autoritățile competente și de a discuta practicile pe care sectorul privat 
le pot întreprinde pentru a preveni traficul de ființe umane. Conferința marchează, de 
asemenea, lansarea unui program pilot de către municipalitatea Atena, cu scopul de a 
identifica modalități de protejare a lanțului de aprovizionare în domeniul achizițiilor împotriva 
traficului de ființe umane. 

 

Dezvoltarea capacităților multidisciplinare și intersectoriale 

Consolidarea capacităților unei varietăți de profesioniști este de o importanță crucială. 
Ar trebui să se acorde o pregătire continuă, în special inspectorilor de muncă și 
profesioniștilor din domeniul sănătății, printre altele. Rolul acestora este esențial pentru 
combaterea traficului de ființe umane. Inspectorii, pe de o parte, vor avea ocazia să extindă 
și să intensifice anchetele în cadrul societăților. Profesioniștii din domeniul sănătății, pe de 
altă parte, vor beneficia de consolidarea capacităților lor de a identifica victimele traficului de 
persoane. 

 

Campanie amplă de conștientizare 

Lipsa conștientizării de către public a tuturor aspectelor legate de traficul de ființe 
umane în vederea exploatării forței de muncă reprezintă un obstacol important în a răspunde 
acestor crime. Există două niveluri în care o astfel de inițiativă poate avea un impact 
important. În primul rând, crearea de rețele, schimbul de cunoștințe și difuzarea informațiilor 
pot fi foarte benefice pentru autoritățile și părțile interesate relevante, care ar trebui să 
inițieze dialog în cadrul conferințelor, al atelierelor și al altor forme de evenimente de 
conștientizare. În al doilea rând, victimele sau potențialele victime ale traficului de ființe 
umane ar putea beneficia în mare măsură de o campanie de informare și de sensibilizare 
orientată, care le va informa și avertiza cu privire la semnificația, statutul și caracteristicile 
abordării și tratării ca victimă a traficului de ființe umane. 

Secțiunea 5 Italia 

Înființarea unui sistem centralizat de combatere a traficului condus de stat 
Una dintre principalele probleme care împiedică părțile interesate de combaterea 

traficului de persoane din Italia să abordeze în mod eficient fenomenul traficului de ființe 
umane în scopul exploatării prin muncă este lipsa unui sistem centralizat de combatere a 
traficului de persoane, care este gestionat de autoritățile statului. Din cauza absenței unui 
astfel de sistem și deși Italia a adoptat un Plan național de acțiune privind traficul și 
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exploatarea gravă a ființelor umane în perioada 2016-2018,206 autoritățile italiene depun 
eforturi pentru a interveni constant și pe o arie cât mai largă împotriva traficului de persoane. 
În prezent, având în vedere lipsa unui sistem centralizat de combatere a traficului de 
persoane, toate măsurile luate pentru a consolida cooperarea dintre părțile interesate 
relevante și reprezentanții sectoarelor economice sunt întotdeauna parte a proiectelor 
temporare și niciodată a serviciilor permanente. În plus, guvernul italian se bazează adesea 
pe ONG-uri și organizații internaționale pentru a realiza măsurile menționate. În același timp, 
metodele și instrumentele utilizate pentru combaterea traficului și pentru întărirea cooperării 
cu sectoarele economice sunt diferite și nu la fel de eficiente în diferitele regiuni italiene 
afectate de exploatarea forței de muncă. Aceasta împiedică, pe de o parte, părțile interesate 
de combaterea traficului de persoane să se alăture forțelor pentru a aborda mai bine această 
problemă și, pe de altă parte, împiedică întreprinderile să împărtășească experiențele și cele 
mai bune practici menite să prevină sau să recunoască exploatarea victimelor. 

Deși părțile interesate de combaterea traficului de persoane și reprezentanții 
sectorului de afaceri sunt capabili să dialogheze și să facă schimb de opinii cu privire la modul 
în care își pot consolida cooperarea, aceștia raportează că au dificultăți în desfășurarea unui 
astfel de dialog în locurile instituționale adecvate și în fața actorilor statului. În consecință, 
părțile interesate recomandă instituirea unui mecanism instituțional permanent, deschis 
părților interesate de combaterea traficului, autorităților judiciare, autorităților de inspecție 
a muncii, sindicatelor și angajatorilor din sectorul de afaceri. Obiectivul unui astfel de 
mecanism ar fi să furnizeze informații despre cadrul juridic italian privind traficul de ființe 
umane, schimbul de bune practici și colectarea răspunsurilor diferiților actori la problema 
exploatării victimelor traficului de ființe umane. 

 
Organizarea formării privind combaterea traficului de persoane în scopul exploatării 

prin muncă 
 
Expertiza privind traficul de ființe umane în scopul exploatării prin muncă nu este 

răspândită în rândul actorilor statali și ne-statali din Italia. Acest lucru se datorează 
complexității problemei, dar și, și cel mai important, unei atenții sporite acordate 
fenomenului traficului în scopul exploatării sexuale. Actorii de stat, în special, tind să abordeze 
cele două fenomene deopotrivă, ceea ce le împiedică să se ocupe eficient de acestea. 

Furnizarea de formare tuturor actorilor – și în special reprezentanților sectorului de 
afaceri – implicați în combaterea traficului i-ar ajuta pe acești actori să conștientizeze 
fenomenul, dar să se afle și pe aceeași pagină și să poată lucra împreună cu aceleași 
instrumente. Instruirea ar putea include exerciții și simulări privind metodele anti-trafic, 
precum și sesiuni cu participarea experților anti-trafic care lucrează în teren. 

 
Susținerea inițiativelor de tranzacționare etică și aplicarea eficientă a obligațiilor de 

diligență pentru monitorizarea lanțurilor de aprovizionare 
 
Întreprinderile din Italia se bazează adesea pe forța de muncă ieftină și exploatată a 

victimelor traficului de ființe umane, deoarece consideră că nu au altă opțiune decât să 
                                                           
206 Plan de Acțiune Național privind Traficul și Exploatarea Severă a Persoanelor pentru perioada  2016-2018 

(Piano nazionale d’azione contro la tratta e il grave sfruttamento 2016-2018), disponibil la adresa 
http://www.pariopportunita.gov.it/wp-content/uploads/2017/12/Piano-nazionale-di-azione-contro-la-tratta-
e-il-grave-sfruttamento-2016-2018.pdf. 
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„angajeze” lucrători nedeclarați, pentru a plasa pe piață produse la un preț competitiv. 
Această credință este răspândită în Italia, deoarece societățile care recurg la muncă 
nedeclarată și, prin urmare, fac economii la salariile lor, reprezintă un număr considerabil de 
întreprinderi italiene. În plus, ei nu văd riscul de a acționa în acest mod, deoarece inspecțiile 
de muncă și procedurile judiciare ulterioare împotriva persoanelor juridice implicate în 
traficul de ființe umane sunt rare. 

Mai mult, pe lângă faptul că este convenabil din punct de vedere economic să 
„angajeze” victimele traficului de ființe umane, multe companii consideră că nu au stimulente 
pentru angajarea legală a lucrătorilor și combaterea traficului de persoane. Cu toate acestea, 
dacă s-au susținut inițiativele de tranzacționare etică și aplicarea eficientă a obligațiilor de 
diligență pentru monitorizarea lanțurilor de aprovizionare, reprezentantul sectoarelor 
economice ar putea beneficia de cooperarea cu părțile interesate anti-trafic. De fapt, ei ar 
putea să respecte legea, în timp ce, eventual, să-și folosească eforturile împotriva traficului 
pentru a-și îmbunătăți percepția consumatorilor asupra companiei lor dintr-o perspectivă de 
marketing. 

 
Sensibilizarea  
O problemă care afectează contextul italian este dificultatea atât pentru companii din 

diferite sectoare economice, cât și pentru victime să recunoască faptul că sunt implicate într-
o infracțiune de trafic de persoane. 

Pe de o parte, companiile care se bazează pe muncitori nedeclarați sunt de obicei 
conștienți de săvârșirea unei infracțiuni, dar nu sunt neapărat conștienți de comiterea 
infracțiunii specifice a traficului de persoane. Acest lucru se întâmplă deoarece este posibil să 
nu fie familiarizați cu cadrul juridic italian cu privire la această problemă, dar și pentru că este 
dificil de urmărit cererea lanțului de aprovizionare a traficului de ființe umane. Pe de altă 
parte, victimele nu își dau seama că sunt traficate sau exploatate din cauza încrederii lor în 
traficanți sau din cauza faptului că sunt obișnuite să facă obiectul muncilor grele în țara lor de 
origine. 

Prin sensibilizarea operatorilor economici care riscă să exploateze victimele traficului 
de persoane, acești operatori ar deveni mai sensibili la această problemă și, cel mai important, 
ar putea colabora mai bine cu actorii instituționali și neinstituționali prin raportarea sau 
contribuția la anchetă cazurilor de trafic de persoane. În același timp, victimele care își 
conștientizează mai mult propria situație se pot adresa autorităților competente și pot 
raporta infractorii. 
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Anexă – Lista persoanelor intervievate, a celor care au furnizat informații 
pentru studiu 

 

 

ROMÂNIA 

▪ Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane 
▪ Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 
▪ Direcția pentru Investigarea Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și 

Terorism (structură specializată din cadrul Ministerului Public) 
▪ Consiliul Superior al Magistraturii 

 

BULGARIA 

▪ Comisia Națională pentru Combaterea Traficului de Persoane 
▪ Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă 
▪ Direcția Generală de Combatere a Criminalității Organizate, Ministerul de 

Interne 
▪ Agenția Executivă Principală privind Inspectoratul Muncii 
▪ ONG specializat în criminologie 
▪ ONG specializat în combaterea traficului de ființe umane 
▪ Camera bulgară de Comerț și Industrie 
▪ Ministerul Muncii și Politicilor Sociale 
▪ Doctoranzi în drept penal și procedură penală de la Universitatea de Sud-Vest 

„Neofit Rilski” 

 

GERMANIA 

▪ Dr. Norbert Cyrus, cercetător universitar la Europa-Universität Viadrina 
Frankfurt (Oder) 

▪ Ministerul Federal pentru Justiție și Protecția Consumatorului, 
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz  

▪ Stephan Strehlow, directorul departamentului de combatere a criminalității 
organizate, Oficiul de Stat pentru Anchete Penale Landeskriminalamt Berlin 

▪ Oliver Henzler, procuror-șef, Staatsanwaltschaft Stuttgart 
▪ Pastor Wolfgang Herrmann, directorul departamentului de îngrijiri pastorale, 

Bischöfliches Ordinariat der Diözese Rothenburg – Stuttgart 
▪ Dr. Christoph Lindner, jurist practician 
▪ Reprezentant al unității vamale, Sindicatul Poliției, Gewerkschaft der Polizei 

(GdP) 
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▪ Dr. Philipp Schwertmann, directorul unității de migrație a forței de muncă, 
instituție de învățământ, Arbeit und Leben DGB / VHS Berlin-Brandenburg 

▪ Sophia Wirsching, director al rețelei de ONG-uri germane împotriva traficului 
de ființe umane, KOK - Bundesweiter Koordinierungskreise gegen Menschenhandel e.V. 

▪ Hartmut Zacher, fostul secretar al sindicatului lucrătorilor din construcții, 
Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt 

 

GRECIA 

▪ Ministerul Afacerilor Externe  
▪ Oficiul Raportorului Național pe probleme de Trafic de Ființe Umane (ORN) 
▪ Directorul Tribunalului de Primă Instanță din Atena 
▪ Responsabilul Secretariatului Președintelui Curții Supreme  
▪ Secretarul Instanței cu complete mixte din Atena 
▪ Președintele Parchetului din Atena 
▪ Avocat specializat în Dreptul Muncii 
▪ Confederația Generală a Lucrătorilor din Grecia 
▪ ONG-uri: A21 și PRAKSIS 

 

ITALIA 

▪ Consiliul Regional din Lazio, Comisia de Sănătate și Politici Sociale 
▪ Rosanna Paradiso, Parchetul din Torino, Grupul de Lucru privind Criminalitatea 

Organizată și Siguranța Urbană 
▪ Curtea Supremă din Italia 
▪ Ministerul Justiției, Direția Generală pentru Statistică și Analiză 

Organizațională 
▪ Marco Omizzolo, sociolog și președinte al In Migrazione 
▪ Osservatorio Interventi Tratta 
▪ Giorgio Agosta, patronul societății Agriblea di Agosta Giorgio & C. Società 

Semplice Agricola 

 


