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Aspecte ale asisten]ei [i protec]iei victimelor
traficului de persoane `n sistemul din Rom=nia
[Assistance and protection for victims of human
trafficking in Romania]1
Social worker Adriana FERDEAN
National Agency Against Trafficking in Persons
T=rgu Mure[ Regional Center
Phone: 0265-202580; Email: antitpmures@yahoo.com

Abstract
Trafficking in human beings is a serious crime whose victims treated as
“commodities” are sold and re-sold with a view to gaining profits. For some, it is
a legitimate business which, more than often, is controlled by organized criminal
groups, thus trying to earn huge profits from what they view as their “merchandise” but which in fact harms trafficked people’s health, well-fare and safety.
Stages of the trafficking process are: recruitment, transportation, sale, confinement and exploitation, re-sale, escape, repatriation. Assistance for victims of
human trafficking consists in: social assistance, psychological assistance, juridical assistance, medical assistance. Regional Centers (in cooperation with other
local agencies) is insuring that victims are receiving according assistance. The
essay includes a study which reflects the assistance of a victim who was sexually
exploitation. Trafficking in human beings risk factors are divided into: macro
social, micro social and individual. The dynamics of these factors is different
depending on the case.
Keywords: victims of human trafficking, assistance, protection, risk factors,
trafficking process, National Agency Against Trafficking in Persons

1

Lucrarea a fost prezentat\ la Conferin]a Na]ional\ „Nevoi, drepturi [i responsabilit\]i. Aspecte
etice [i juridice ale rela]iei profesionale cu persoanele aflate în dificultate”, Cluj-Napoca, 27
septembrie 2008, organizat\ de Universitatea „Babe[-Bolyai”
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1. Agen]ia Na]ional\ Împotriva Traficului de Persoane
– structur\ [i scop
În România problemetica prevenirii, a combaterii traficului de persoane [i a
protec]iei sociale a victimelor a intrat pe agenda public\ în anul 2001.
Din nevoia de a asigura o coordonare mai bun\ a eforturilor institu]ionale [i
organiza]ionale în domeniul prevenirii traficului de persoane [i monitoriz\rii
asisten]ei acordate victimelor în vederea reintegr\rii sociale, prin Hot\rârea de
Guvern nr. 1584/2005 a fost înfiin]at\ Agen]ia Na]ional\ Împotriva Traficului de
Persoane care are în subordine 15 Centre Regionale f\r\ personalitate juridic\ (pe
principiul Cur]ilor de Apel). Personalul centrelor regionale este compus din:
coordinator centru, asistent social [i psiholog.
Agen]ia Na]ional\ Împotriva Traficului de Persoane are ca scop coordonarea si
evaluarea activitatilor de prevenire a traficului de persoane si monitorizarea
asisten]ei acordate victimelor acestuia.
Centrele Regionale asigur\ monitorizarea aplic\rii la nivel local a prevederilor
Planului Na]ional Anti-trafic [i faciliteaz\ comunicarea local\ [i regional\ între
structurile implicate. Reprezentan]ii Centrelor Regionale pot asigura preluarea
victimelor [i referirea lor c\tre structurile sau organiza]iile specializate, publice
sau private, în vederea furniz\rii asisten]ei necesare: psihologice, sociale, medicale
[i juridice. Centrul Regional sesizeaz\ autorit\]ile competente pentru solu]ionarea
problemelor cu care se confrunt\ victimele traficului în procesul de asistare [i în
cel de reintegrare.
Începând cu luna mai 2007, la nivelul jude]ului Mure[, a devenit opera]ional
Centrul Regional Împotriva Traficului de Pesoane, cu sediul la Târgu Mure[, ale
c\rui atribu]ii principale sunt: coordonarea activit\]ilor de prevenire a traficului
de persoane [i monitorizarea asisten]ei acordate victimelor acestuia.

2. Traficul de fiin]e umane – variant\ modern\ a sclaviei
Lege nr. 678/2001 define[te traficul astfel:
„Constituie infrac]iunea de trafic de persoane recrutarea, transportarea, transferarea, cazarea sau primirea unei persoane, prin amenin]are, violen]\ sau prin
alte forme de constrângere, prin r\pire, fraud\ ori în[el\ciune, abuz de autoritate
sau profitând de imposibilitatea acelei persoane de a se ap\ra sau de a-[i exprima
voin]a, ori prin oferirea, darea, acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase
pentru ob]inerea consim]\mântului persoanei care are autoritate asupra altei persoane, în scopul exploat\rii acestei persoane.”
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2.1. Etapele traficului de persoane
Traficul de persoane se def\[oar\ dup\ anumite etape:
Recrutarea este momentul în care un „binevoitor”, prima verig\ a traficului,
intr\ în contact cu viitoarea victim\, f\cându-i promisiuni mincinoase de angajare
în str\in\tate. În[elat\, victima î[i d\ acordul s\ urmeze planul recrutorului de a
p\r\si ]ara.
Transportul este organizat de recrutor [i se face pe trasee stabilite anterior.
Are loc la scurt timp dup\ recrutare, astfel încât victima s\ nu aib\ timp s\ se
r\zgândeasc\.
La trecerea frontierei victima este de obicei înso]it\ de recrutor [i de o
„c\l\uz\”, fiind preluat\ de primul cump\r\tor, care drept garan]ie îi opre[te actele
de identitate.
Vânzarea este esen]a traficului de persoane, victimele fiind transformate în
marf\. Abia acum victima con[tientizeaz\ pericolul. Dar seria vânz\rilor nu se
opre[te aici.
Exploatarea este total\, victimele fiind amenin]ate [i abuzate, supuse unor
tratamente inumane [i/sau exploatate sexual în regim de sclavie.
Traficul de persoane, ca orice form\ de crim\ organizat\, se consum\ printr-un
lan] de infrac]iuni. Din momentul racol\rii victimei, traficantul [i complicii lui
încalc\ legea în nenum\rate moduri, iar drepturile fundamentale ale omului sunt
confiscate.

2.2. Tipuri de exploatare
Prin exploatarea unei persoane se în]elege:
a) executarea unei munci sau îndeplinirea de servicii, în mod for]at, cu
înc\lcarea normelor legale privind condi]iile de munc\, salarizare, s\n\tate [i
securitate;
b) ]inerea în stare de sclavie sau alte procedee asem\n\toare de lipsire de
libertate ori de aservire;
c) obligarea la practicare prostitu]iei, la reprezent\ri pornografice în vederea
producerii [i difuz\rii de materiale pornografice sau alte forme de exploatare
sexual\;
d) prelevarea de organe;
e) efectuarea unor alte asemenea activit\]i prin care se încalc\ drepturi [i
libert\]i fundamentale ale omului.
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}ara noastr\ este considerat\ o ]ar\ de origine [i de tranzit pentru b\rba]i [i
femei din Republica Moldova, Ucraina [i Rusia, care sunt trafica]i în ]\ri ca Italia,
Spania, Germania, Olanda, Elve]ia, Cehia, Grecia, Austria [i Cipru.

2.3. Factori de risc pentru poten]ialele victime
Factori economico-sociali:
- s\r\cia [i lipsa locurilor de munc\;
- nivelul redus de educa]ie [i lipsa unei preg\tiri profesionale;
- comportamente deviante: alcoolism, violen]\ domestic\, antecedente
penale;
Factori individuali:
- dorin]a de aventur\;
- rela]ii sentimentale ratate;
- labilitate psihic\;
- lipsa de încredere în propriile for]e [i în institu]iile care pot oferi asisten]\.

3. Principalele acte normative na]ionale în domeniul traficului de
fiin]e persone

- Legea nr. 678/2001 prin care au fost incriminate formele pe care le poate
îmbr\ca traficul de persoane [i s-au introdus norme pentru protec]ia [i asisten]a
victimelor;
- HG nr. 299/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii 678/
2001 în care sunt prev\zute obliga]iile tuturor institu]iilor cu atribu]ii în domeniul
prevenirii [i combaterii traficului de persoane, asisten]a [i protec]ia victimelor;
- HG nr. 1584/2005 modificat\ prin HG 1083/2006 privind înfiin]area Agen]iei
Na]ionale Împotriva Traficului de Persoane, care are ca principale atribu]ii
coordonarea activit\]ilor de prevenire a traficului de persoane [i monitorizarea
asisten]ei acordat\ victimelor;
- HG nr. 1684/2006 privind aprobarea Strategiei Nationale privind traficul de
persoane pentru perioada 2006-2010;
- HG nr. 1720/2006 privind aprobarea Planului Na]ional de ac]iune în vederea
implement\rii Strategiei Nationale privind traficul de persoane;
- HG nr. 1238/2007 privind Standardele na]ionale specifice pentru serviciile
specializate de asisten]\ a victimelor traficului de persoane;
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- HG nr. 1295/2004 privind aprobarea Planului Na]ional de ac]iune pentru
prevenirea [i combaterea traficului de copii;
- Legea nr. 211/2004 privind unele m\suri pentru asigurarea protec]iei victimelor infrac]iunilor. Legea instituie 4 categorii de m\suri care se adreseaz\ în
mod direct nevoilor victimei (printre care [i victimele traficului de persoane:
informarea victimelor cu previre la drepturilor lor, consilierea psihilogica, asisten]a juridic\ gratuit\, compensarea financiar\).
În prezent, Agen]ia Na]ional\ Împotriva traficului de persoane are dou\ proiecte
propuse spre consultare public\ pe site-ul http://anitp.mira.gov.ro: 1. Norme de
identificare [i referire a victimelor traficului de persoane. 2. Metode de referire
imediata a victimelor traficului de persoane.
Principalele documente interna]ionale relevante în domeniul traficului de
persoane:
- Conven]ia Na]iunilor Unite împotriva crimina]it\]ii transna]ionale organizate
adoptat\ la 15 noiembrie 2000 [i ratificat\ de România prin Legea nr. 565/2002;
- Conven]ia Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiin]e
mane, ratificat\ prin Legea nr. 300/2006;
- Planul Uniunii Europene privind cele mai bune practici, standarde [i proceduri
pentru combaterea [i prevenirea traficului de fiin]e umane publicat în Jurnalulul
Oficial al Uniunii Europene dein 09.12.2005.

4. Asisten]a si protec]ia victimelor traficului de persoane
La data de 23.11.2007 Ministerul Internelor [i Reformei Administrative, Ministerul S\n\t\]ii Publice, Autoritatea Na]ional\ pentru Potec]ia drepturilor copilului, Agen]ia Na]ional\ pentru Ocuparea For]ei de Munc\, Ministerul Educa]iei
Cercet\rii [i Tineretului, Ministerul Muncii, Familiei [i Egalit\]ii de [anse, Agen]ia
Na]ional\ pentru Egalitatea de [anse între Femei [i B\rba]i [i Agen]ia Na]ional\
pentru Romi au semnat Ordinul privind înfiin]area Grupului Tematic de lucru
pentru coordonarea na]ional\ a activit\]ilor de protec]ie [i asisten]\ a vcictimelor
traficului de persoane. Coordonatorul Grupului Tematic este pre[edintele Agen]iei
Na]ionale Împotriva Traficului de Persoane.
În România sunt prestate urm\toarele tipuri de servicii de asisten]\ [i protec]ie
pentru victime: asisten]\ psihologic\ (evaluare, consiliere [i terapie psihologic\),
asisten]\ medical\ (control medical, depistarea [i tratarea bolilor), asisten]\ juridic\ (informarea victimei cu privire la dreptul [i obliga]ia de martor în fa]a
insstan]elor judec\tore[ti, drepturile sale sociale [i reprezentarea în fa]a instan]ei),
asisten]\ social\ (ad\post, sprijin material sau financiar, ob]inerea de acte, reintegrare familial\, [colar\, profesional\), asisten]\ [i consiliere pe probleme legate
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de consum de alcool [i stupefiante, repatrierea, asisten]a la triere, protec]ia martorului.
Acordarea de servicii se poate realiza la sediul Centrelor sau la domiciliul
victimelor în regim de zi sau reziden]ial, în func]ie de situa]ia victimei [i de
resursele existente. Dup\ durata de acordare, serviciile se clasific\ în: servicii de
urgen]\ [i servicii de durat\.
Serviciile de asisten]\ [i protec]ie de urgen]\ sunt: ad\post, hran\, îmbr\c\minte, interven]ie psihologic\ în situa]ie de criz\, asisten]a medical\ de urgen]\,
contactarea familiei, informarea cu privire la drepturile victimei. Serviciile de
asisten]\ [i protec]ie pe termen lung sunt: asisten]\ psihologic\, asisten]\ social\,
asisten]\ medical\, juridic\ [i protec]ie fizic\. Scopul acestui tip de asisten]\ este
reintegrarea social\ a victimei [i reducerea posibilit\]ilor de retraficare. Pe durata
asisten]ei se încearc\ medierea rela]iilor cu familia, facilitarea rela]iilor cu autorit\]ile locale, reintegrarea [colar\, dezvoltarea abilit\]ilor de via]\ independent\
[i reintegrarea profesional\.
La nivel na]ional exist\ opt Centre Guvenamentale care ofer\ servicii de
asisten]\ [i protec]ie [i sunt situate în urmatoarele jude]e: Arad, Boto[ani, Gala]i,
Giurgiu, Ia[i, Mehedin]i [i Satu Mare. În domeniul asisten]ei [i protec]iei copiilor,
victime ale exploat\rii [i traficului de persoane, func]ioneaz\ centre de stat pentru
plasamentul în regim de urgen]\ in cadrul Direc]iilor Generale de Asisten]\ Social\
[i Protec]ia Copilului din subordinea Consiliilor Jude]ene. Alternativ exist\ [ase
ad\posuri specializate pe asisten]a [i protec]ia victimelor aflate sub coordonarea
unor ONG –uri. Pe lâng\ acestea mai exist\ [i alte ONG-uri care furnizeaza
servicii de asisten]\ specializat\ în regim de zi, victimele putând beneficia de
acestea la sediul organiza]iilor sau la domiciliu.
În baza Planului Na]ional de ac]iune pentru implementarea Strategiei împtriva
traficului de persoane, în luna august 2007, Centrul Regional Târgu Mure[ a
încheiat un parteneriat cu toate institu]iile publice cu atribu]ii în prevenirea [i
combaterea traficului de persoane [i a asisten]ei victimelor. În acest parteneriat a
fost cooptat\ [i organiza]ia nonguvernamental\ Salva]i Copiii Mure[. A fost constituit\ o echip\ regional\ antitrafic din care face parte câte un reprezentant al
fiec\rei institu]ii partenere.

5. Statistica Centrului Regional Târgu Mure[
Din luna mai 2007- septembrie 2008, în eviden]a Centrului Regional Târgu
Mure[ se afl\ un num\r de 161 de victime ale traficului de persoane (88 b\rba]i [i
73 femei), dintre care 118 exploatate prin munc\, 11 exploatate prin cer[etorie, iar
32 exploatate sexual. Destina]iile exploat\rii sunt: Spania, Germania, Cehia,
Polonia, Grecia, Danemarca, Olanda, Austria, Italia.
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6. Studiu de caz
1. Descrierea sistemului client
Nume: C.A.
Gen: feminin
Data na[terii: 16.03.1978
Religia: ortodoxa
Tipul [i locul exploat\rii: exploatat\ sexual în Olanda

2. Explorarea cazului
a) Istoria de trafic
C. A. are domiciliul în Târgu Mure[ [i locuia împreun\ cu tat\l ei [i cu patru din
cei [ase fra]i, în trei camere. Ceilal]i doi (un frate [i o sor\) sunt c\s\tori]i [i s-au
stabilit la casele lor. Mama a p\r\sit familia de aproximativ nou\ ani, are o rela]ie
de concubinaj [i locuie[te la ]ar\, în apropiere de Târgu Mure[. În acest interval de
timp - 9 ani - mama [i-a vizitat familia de 2 ori. Tat\l lui C.A. consum\ frecvent
b\uturi alcoolice, este violent verbal [i fizic. [i-a abuzat sexual fiica – pe C.A [i pe
fra]ii acesteia de mai multe ori.
C.A. a absolvit [coala profesional\, specializarea Mor\rie [i Panifica]ie.
Dorind s\ devin\ independent\ financiar [i s\ scape de mediul de acas\, C.A. a
decis s\ mearg\ ca dansatoare în Spania. Oferta de munc\ a primit-o de la un
b\rbat, C.N., pe care l-a cunoscut într-un club din Târgu Mure[, în decursul lunii
februarie 2007. Deoarece nu avea bani pentru drum, recrutorul s-a oferit s\-i
achite transporul, re]inându-i drept garan]ie pa[aportul.
De[i i s-a promis c\ va fi dansatoare în Spania, C.A. a fost dus\ în Olanda [i
obligat\ s\ se prostitueze în folosul lui C.N.
C. A. a fost dus\ într-un apartament cu trei camere unde mai erau cazate înc\
[apte fete. Toate fetele au fost înscrise în baza de date a unei agen]ii care se ocupa
cu plasarea damelor de companie clien]ilor doritori. Fetele nu primeau banii
pentru activitatea pe care o desf\[urau, tot câ[tigul fiind re]inut de traficant. Fetele
nu erau l\sate s\ ias\ din apartament decât înso]ite.
Dup\ aproximativ trei s\pt\mâni, într-o noapte a reu[it s\ fug\ din apartamentul
unde era sechestrat\. În noaptea aceea a dormit într-un parc. A fost gasit\ de un
poli]ist, dus\ la sec]ia de poli]ie, unde i s-a luat declara]ie despre cele întâmplate.
C. A. a stat timp de trei s\pt\mâni într-un Centru penrtu victimele traficului de
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persoane, dup\ care s-a întors în România. În acel Centru i s-a f\cut un test de
sarcin\, iar rezultatul a fost negativ.
b) Asisten]a de care a beneficiat clientul
Ajuns\ în România, a fost la poli]ie, unde a dat o declara]ie, povestind ceea ce
i s-a întâmplat în Olanda. Fiind victim\ a traficului de persoane, C. A. a fost
referit\ Agen]iei Na]ionale Împotriva Traficului de Persoane, Centrul Regional
Târgu Mure[ pentru a i se acorda asisten]a de care are nevoie. Ini]ial a refuzat
orice asisten]\ din partea Centrului Regional, dar dup\ aproximativ [ase luni, a
contactat din nou Centrul Regional pentru a o sprijini în c\utarea unui loc de
munc\. Centrul Regional Târgu Mure[ a referit-o la AJOFM Mure[, ca persoan\
aflat\ în c\utarea unui loc de munc\. A optat pentu un curs gratuit de lucr\tor în
comer]. La analizele medicale obligatorii pentru frecventarea cursului, s-a constatat c\ C.A. este îns\rcinat\. S-au f\cut demersurile necesare pentru ca C.A. s\
fie consultat\ de un medic specialist [i s-a constatat c\ este îns\rcinat\ în luna a 7a, ceea ce excludea orice posibilitate de a fi angajat\ în viitorul apropiat.
Fiind respins\ de familie la aflarea ve[tii c\ este îns\rcinat\, Centrul Regional
Târgu Mure[ al Agen]iei Na]ionale Împotriva Traficului de Persoane i-a propus
internarea ei în Centrul Maternal Materna din cadrul Direc]iei Generale pentru
Protectia Drepturilor Copilului Mure[, unde ar fi primit îngrijirea [i sprijinul de
care avea nevoie. C.A. a refuzat acest lucru, dar a revenit asupra deciziei dup\ ce
a n\scut o feti]\, la data de 11.02.2008. Astfel c\, la externare C.A. împreun\ cu
feti]a ei au fost preluate de Centrul Regional [i duse la Centrul Maternal Materna,
unde sunt [i în momentul de fa]\.
Centrul Maternal Materna colaboreaz\ permanent în acest caz cu Centrul
Regional Târgu Mure[ al Agen]iei Na]ionale Împotriva Traficului de Persoane.
Aceste dou\ institu]ii au organizat botezul feti]ei lui C. A. la catedrala mare din
Târgu Mure[. Dup\ ceremonialul religios a fost organizat\ o mas\ la care au luat
parte celelalte mame din Centru [i al]i invita]i. Botezul feti]ei a coincis cu s\rbatorirea a 5 ani de func]ionare a Centrului Matenal Materna.
C.A. s-a acomodat foarte bine cu celelalte mame [i cu personalul Centrului
Maternal, îndeplinindu-[i sarcinile gospod\re[ti care i se traseaz\. Î[i iube[te foarte
mult feti]a, iar dac\ la început se gândea s\ o dea spre adop]ie, acum nu se mai
gânde[te la acest aspect. A fost înscris\ la medicul de familie, atât ea, cât [i fiica
ei. De când a fost acceptat\ în Centrul Materna [i-a vizitat de trei ori familia. C.A.
particip\ s\pt\mânal la [edin]ele de consiliere psihologic\, [i la activit\]ile
organizate de Centrul Maternal: s\rb\torirea Zilei Copilului, ie[ire în aer liber cu
tot personalul Centrului, cursuri pentru dezvoltarea abilit\]ilor p\rinte[ti.
Urm\toarea direc]ie de interven]ie în acest caz este g\siera unui loc de munc\
pentru C.A. în vederea asigur\rii independen]ei financiare a acesteia.
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7. M\suri de prevenire împotriva traficului de fiin]e umane
Pentru a evita recrutarea:
1. intereseaz\-te [i din alte surse dac\ promisiunile f\cute de o persoan\
privind capacitatea sa de a oferi un loc de munc\ sunt realizabile;
2. contacteaz\ ambasada ]\rii în care urmezi s\ pleci pentru a verifica dac\
îndepline[ti condi]iile pentru a lucra sau studia în respectiva ]ar\;
3. consult\ un jurist privind clauzele unui contract de munc\ înainte de a-l
semna;
4. evit\ semnarea unui contract cu specifica]ii evazive de genul : „[i alte
tipuri de activit\]i” sau „toate activit\]ile la cererea angajatorului”;
5. asigur\-te c\ agen]ia prin intermediul c\reia ai c\utat un loc de munc\
func]ioneaz\ legal;
6. fii suspicios în promisiunile verbale sus]inute de orice fel de argument;
7. fii suspicios în leg\tur\ cu orice angajament privind procurarea documentelor de c\l\torie de c\tre o alt\ persoan\;
8. refuz\ orice angajament nu te angaja cu nimic care ar putea duce la
[antajarea ta (plata unor servicii, a transportului etc.);
9. f\ copii ale pa[aportului [i documentelor de c\l\torie [i las\-le la o
persoan\ de încredere;
10. comunic\ unei persoane de încredere detaliile privind locul unde vei
merge.
Dac\ pe timpul c\l\toriei ai suspiciuni:
1.re]ine orice detaliu privind traseul efectuat;
2.re]ine adresa [i num\rul de telefon ale unei organiza]ii anti-trafic, din ]ara
unde vei pleca;
3.re]ine adresa [i num\rul de telefon ale ambasadei sau consultantului din
]ara de destina]ie.
Foarte important: Pa[aportul sau alte documente privind identitatea pot fi
re]inute doar de oficialit\]ile de la vam\ sau poli]ie. Nici o alta persoan\ nu are
dreptul s\ le re]in\.
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Rezumat
Traficul de fiin]e umane este o infrac]iune grav\ `n care victimele sunt tratate
ca bunuri [i v=ndute pentru ob]inerea de profit. Pentru unii este considerat\ o
afacere, de cele mai multe ori controlat\ de crima organizat\, care `ncearc\ s\
ob]in\ maximum de profit din ceea ce ei consider\ a fi „bunul” lor, dar care
afecteaz\ s\n\tatea, bun\starea [i securitatea persoanelor.
Etapele traficului de persoane sunt: recrutarea, transporul, v=nzarea, sechestrarea [i exploatarea, rev=nzarea, evadarea, repatrierea.
Asisten]a acordat\ victimelor traficului de persoane const\ `n: asisten]a social\, asisten]a psihologic\, asisten]a juridic\ [i asisten]a medical\. Centrele
regionale `n colaborare cu institu]iile locale monitorizeaz\ asisten]a acordat\
victimelor traficului de persoane.
Lucrarea prezint\ un studiu de caz care reflect\ modul `n care o victim\ a
traficului de persoane prime[te asisten]\ din partea Centrului Regional Târgu
Mure[.
Factorii de risc ai traficului de persoane se pot grupa în factori macro-sociali,
micro-sociali [i individuali, care interac]ioneaz\ în propor]ii diferite, de la un caz
la altul.
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