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Conform datelor ANITP, anul 2016 a cunoscut o scădere cu 14% a populației victimelor 

traficului de persoane, de la 880 victime identificate în 2015 la 756. La fel ca și în anii anteriori, 

persoanele de cetățenie română sunt majoritare, fiind identificată și o persoană cetățean străin. 

Populația feminină, atât cea majoră cât și cea minoră, are o pondere crescută în total, ajungând 

în acest an la 77,5% din totalul victimelor identificate. Traficul în scopul exploatării sexuale 

are o pondere de aproximativ 77% din total, cea mai ridicată pondere înregistrată în ultimii ani. 

 

În 2016, populația victimelor identificate are o structură de gen, conturată în mod majoritar de 

genul feminin, 77,5% din victime fiind femei.  

 

Nivelul de educație scăzut și foarte scăzut în rândul victimelor identificate este constant, 72% 

dintre victime având cel mult studii gimnaziale finalizate la intrarea în trafic. 

Cei mai mulți minori identificați în acest an au provenit din familii biparentale (53%). Restul 

minorilor (47%) proveneau ori din familii monoparentale ori se aflau intituționalizați sau în 

grija unor rude. 

 

Tipul relației existente între victimă și traficant sau recrutor nu se schimbă nici în acest an, 

distribuția victimelor în funcție de aceste relații prezentând un număr ridicat al persoanelor care 

aleg să aibă încredere în promisiunile persoanelor din cercul propriu de cunoștințe.  

 

Această reacție este una normală din punct de vedere sociologic, indivizii evaluând în mod 

subiectiv o legitimitate a celor prezentate printr-un transfer al încrederii în funcție de natura 

relațiilor interpersonale existente între interlocutori. 
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Multe victime au consimțit ofertelor sau promisunilor din sfera practicării prostituției sau 

cerșetoriei, însă odată ajunse la destinație condițiile agreate anterior nefiind aceleași. 

Promisiunile cu locuri de muncă în străinătate sau chiar în țară sunt în continuare pretexte și 

forme de abordare a viitoarelor victime. 

 

Categorii de servicii oferite în Romania victimelor traficului de persoane 

 

            Asistența victimelor traficului de persoane se face în funcție de nevoile 

individualizate ale acestora, particularităţile situaţiei de trafic şi manifestarea efectelor traumei 

în plan fizic şi psihologic, raportat la fiecare victimă în parte. Nevoile victimelor sunt diverse, 

iar pentru a evalua corect situația, a elabora un plan de intervenţie şi a trece la implementarea 

lui, instituţiile care acorda asistență victimelor traficului de persoane trebuie sa stabilească un 

set de practici, atribuţii şi competenţe în vederea medierii raportului dintre victimă (beneficiar) 

şi furnizorul de servicii.  

          În Romania victimele traficului de persoane pot beneficia de următoarele categorii de 

servicii de asistență socială, descrise pe scurt în continuare. 

          Dupa ce victima traficului de ființe umane a fost identificată, aceasta este orientată către 

un centru pentru a beneficia de asistență specializată.  

“Centrul de asistența și protecție a traficului de persoane este un spațiu destinat persoanelor, 

victime ale infracțiunii de trafic de persoane, cu scopul oferirii de protecție fizica și asistență 

psiho-socială în vederea reintegrării socio-profesionale în comunitate.” 1Acesta are  adresa 

secretă, nefiind permis accesul persoanelor str[ine. 

          Există mai multe tipuri de centre unde pot fi asistate victimele traficului de ființe umane: 

          Centrul rezidential inchis care poate fi organizat de catre organizații neguvernamentale 

sau instituții de stat.Acest tip de centru este pretabil implementarii asistentei de criză sau de 

lungă durata cu scopul reintegrarii beneficiarilor deoarece este adaptat la cerinţele de gen sau 

vârstă, are capacitate crescută de primire şi personal non-stop. Măsurile de securitate care se 

iau în cadrul acestor centre sunt sporite, nefiind permisă ieşirea beneficiarilor din centru ori 

aducerea altor persoane în incinta centrului. Nu se pot primi vizite din partea membrilor familiei 

în spatiul rezidenşial destinat victimelor aflate în situaţii de risc major. 

          Centrul rezidential semi-deschis se aseamană ca structură şi funcţiuni cu centrul de tip 

locuinţă cu adresa protejată. Acest tip de centru dispune de un spațiu de tranzit și are capacitate 

crescută de primire. Centrul poate funcţiona non-stop, cu personal de noapte şi weekend. 

Beneficiarii asistați în cadrul acestui centru sunt aflați în risc mediu și de aceea pot părasi centrul 

pentru a participa la diferite activităţi ce ţin de programul de asistenţă. Se prevăd acţiuni de timp 

liber, în afara instituţiei, mediate de prezenţa unui specialist. 

          Centrul de tip apartament cu adresa protejată este coordonat de organizatii non-

guvernamentale și este destinat furnizarii de asistența de lunga durata sau criza, facilitand 

reintegrarea beneficiarilor. De regula sunt apartamente cumparate/inchiriate în zone 

rezidentiale sigure, o organizație putand avea mai multe apartamente protejate. Beneficiarii pot 

parasi spatiul în functie de activitatile în care sunt implicati, dar au de respectat reguli de 

confidentialitate şi de ordine interioara). Centrul nu dispune de personal de noapte sau de paza, 

dar exista un asistent social, responsabil de apartament. Centrul dispune de o capacitate de 

                                                           
1 Asociația Alternative Sociale, (2006), Ghid de informare in domeniul traficului de persoane. Prevenire, 
combatere, asistența victimelor, Iași; 
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primire relativ redusa (maxim 8 beneficiari simultan) dar permite o mai buna gestionare a 

conflictelor şi relationare cu beneficiarii. Are de asemenea avantajul de a putea fi schimbata 

locatia rapid în caz de risc major pentru beneficiari. 

          Familia are un rol important în refacerea şi reintegrarea victimei, implicarea familiei în 

programul de reintegrarea al victimei fiind foarte importanta. De cele mai multe ori, atunci cand 

familia nu reușește sa gestioneze intoarcerea copilului în mediul familial, se ofera asistența atat 

victimei cat și familiei. Consilierea familiala, ofera membrilor familiei posibilitatea de a 

comunica şi exprima sentimentele legate de problemele cu care se confrunta victima. Ajutorul 

oferit de familie ii dau  victimei sentimentul de siguranta şi de apartenenta, putand trece cu mai 

multa usurinta peste obstacolele ce le va intampina pe parcursul programului de reintegrare. 

            Asistentul social are o serie de responsabilitați care ii revin în procesul de intervenție2: 

 asigură accesul victimei la serviciile stabilite în planul de servicii; 

 încurajează comunicarea intre specialisti; 

 estebpersoana de legatură directa cu orice specialist care intervine punctual; 

 este persoana de contact direct, permanent cu victima; 

 a media legatura dintre victima şi persoane de referinta din mediul de viata al acesteia; 

 este prezent în situatii de criza, în care este nevoie de luarea rapida a deciziilor; 

 convoacă şi organizează conferintelor de caz; 

 verifică în permanenţă actualitatea nevoilor victimei; 

 monitorizează permanent situaţia victimei. 

Echipa multi-disciplinară în acordarea de asistenţă victimei traficului de persoane în 

cadrul procesului penal 

 

În afara serviciilor de asistenţă socială, este necesară oferirea şi a altor forme de asistenţă:  

 

a. Asistenta psihologică 

          Victimele traficului de ființe umane traversează perioade dificile după ce sunt recuperate 

din situaţia de trafic. Interventia psihologului şi a  psihoterapeutului trebuie să se focalizeze pe 

creşterea stimei de sine şi externalizarea traumelor psihologice produse în experienţa de trafic 

şi exploatare şi resemnificarea acestora într-o manieră colaborativă cu victima3. Fiecare 

persoana poate avea reacții variate la experiența personală de traumă. De aceea, este important 

să se analizeze nevoile fiecarei victime. 

 

           Responsabilităţile principale ale psihologului/ psihoterapeutului în intervenţie4 sunt: 

 încurajează victima pentru angajarea în procesul terapeutic centrat pe diminuarea 

simptomatologiei de stare şi normalizarea condiţiei sale psihologice; 

                                                           
2 Șerban, Mihai, (2008), Ghid metodologic pentru implementarea Standardelor nationale specifice pentru 
serviciile specializate de asistenta si protectie a victimelor traficului de persoane 
3 Zimmerman, Cathy, et al., (2006), Stolen smiles. 
The physical and psychological health consequences of womenand adolescents trafficked in Europe, The 
London School of Hygiene & Tropical Medicine, London; 
4 Șerban, Mihai, (2008), Ghid metodologic pentru implementarea Standardelor nationale specifice pentru 
serviciile specializate de asistenta si protectie a victimelor traficului de persoane 
 

http://www.legestart.ro/Monitorul-Oficial-849-din-17.12.2008-(M.-Of.-849-2008-525).htm
http://www.legestart.ro/Monitorul-Oficial-849-din-17.12.2008-(M.-Of.-849-2008-525).htm
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 organizează şi desfasoară sesiuni de consiliere şi/ sau psihoterapie pentru victimă. În 

acest scop elaborează planul de consiliere/ psihoterapie, ca parte integrantă a planului 

de servicii; 

 participă la conferinţele de caz organizate de managerul de caz; 

 comunică permanent cu ceilalţi specialişti cărora le sunt delegate responsabilităţi în 

implementarea planului de servicii. 

 

b) Asistența medicală 

            Situaţiile de urgenţă medicală sunt preluate de către unităţile sanitare cărora le-au fost 

semnalate, chiar daca pacientul nu are asigurare medicală. Din cauza volumului crescut de 

pacienţi pe care sistemele sanitare de stat trebuie să îl gestioneze, organizaţiile care lucrează în 

asistenţa victimelor traficului de persoane aleg sa plătească serviciile medicale pentru a se 

asigura de efectuarea acestora la standarde crescute de calitate, fara a menţiona faptul că 

beneficiarul serviciilor este victima a traficului. 

 

c) Asistența juridică 

            Conform legislației în vigoare, se acorda asistența juridica gratuită atat victimelor 

directe ale infracţiunilor, dar şi victimelor indirecte ale unor infracţiuni grave (sotul, copiii şi 

cei aflaţi în întreţinerea victimelor directe decedate prin săavâţsirea infracţiunilor). 

          Legea prevede de asemenea compensarea financiară de către stat a victimelor și stabileşte 

mai multe categorii de condiţii pentru acordarea acestor compensaţii financiare, printre care şi 

sesizarea organelor de urmarire penală cu privire la săvârşirea infracţiunii, în anumite termene. 

 

d) Asistența educatională 

          Acest tip de asistență constă în ajutorul acordat victimelor traficului de persoane pentru 

a-şi finaliza studiile întrerupte, prin facilitarea inserţiei sau reinserţiei într-un sistem de 

învăţâmant. 

            În funcţie de resursele identificate, victima împreună cu asistentul social pot demara 

procedurile necesare de înscriere în sistemul educaţional de stat sau înscrierea la cursuri de 

calificare profesională. 

          Alegerea formei de şcolarizare se realizează în funcţie de vârsta şi de ultima formă de 

învaţământ la care a participat victima anterior situaţiei de trafic. 

 

          Pot fi realizate activitați de consiliere vocaționala pentru victimele care nu s-au putut 

hotărî în privinţa unei profesii sau  în cazul în care acestea doresc o reconversie profesională, 

dar nu cunosc etapele necesare.  

       

e) Servicii „outreach ”5 

          Implica oferirea de servicii victimelor traficului de ființe umane în afara cadrului 

centrului, în special în zonele unde se afla posibile /potentiale cazuri. Se acorda servicii 

de harm reduction cu privire la transmiterea bolilor cu caracter sexual prin intermediul 

echipelor de tip outreach care realizeaza activitati stradale de impartire de prezervative şi 

consiliere medicala pe tematici sexuale şi autoingrijire. 

 

                                                           
5 Idem 
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Studiul de caz 

 

Timp 

60 de minute joc de rol şi 30 de min. debriefing. 

 

Resurse 

Fişe cu studiul de caz pentru fiecare participant, două ghemuri de sfoară, animale de pluș 

ca la aplicația anterioară, scaune pentru personaje, flipchart, foi de flipchart, foi A4, și 

markere, laptop și videoproiector, dacă se alege varianta proiectării. 

 

Descriere 

.    După  finalizarea  traseului,  se  vor  solicita 

voluntari pentru a juca rolul actorilor sociali prezenți pe parcursul traseului și pentru punerea 
în scenă a relațiilor dintre aceștia. Fiecare scenariu va conține discutarea pe scurt a situației, 
nominalizarea   actorilor,   derularea   efectivă   a scenariului, ieșirea din rol și debriefing. 

În cadruldebriefingului, pe lângă întrebările clasice specifice jocului de rol, vor exista și 
întrebări referitoare la modalități de comunicare eficientă între personajele implicate.  
b. În funcție de timp, lectorii aleg să fie jucate mai multe sau mai puține scenarii. Nu este 

obligatoriu să  fie  jucate  doar  scene  rezultate  din  etapa  I a aplicației, pot fi sugerate noi 

scenarii (de exemplu, interacțiunea cu un ONG care poate oferi rapid servicii specifice 

necesare copilului sau familiei, în cazul în care acesta nu a apărut pe traseul inițial). 

c.    Posibile extinderi ale scenariului: 

- componenta  de  trafic  de  ființe  umane  (tatăl arestat în Spania pentru trafic, copilul 

victimă), pentru  dezvoltarea relației  cu  Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane; 

- componenta  de  consum  de  droguri  (copilul consumator), pentru dezvoltarea 

relației cu Agenția Națională Antidrog. 
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Fisa 1 

Studiul de caz Emanuel Ştefan 

 

Traineri Smaranda Witec  Prodecan Facultatea de Sociologie si Asistență Socială, 

Universitatea Bucuresti 

                       Iulia Nimescu Asistent Social 

 

 

Băiat român de etnie romă descoperit la Madrid, cerșind în faţa unei biserici. Nu vorbește decât 

limba spaniolă și comunică autorităţilor că este de origine română.  

Alte informaţii furnizate de copil și autorităţile spaniole: 

- Nume: Emanuel Ştefan; 

- Vârsta: 12 ani; 

- Statut juridic: nu are acte, conform propriilor declaraţii a venit în Spania însoţit de tată 

(mama decedată), în urmă cu 6 ani, de un an a fost alungat de acasă și trăiește pe stradă. Tatăl 

nu a fost găsit de autorităţile spaniole. 

- Educaţie: a frecventat școala spaniolă 3 ani (de la 7 la 9 ani), apoi a fost trimis de tată să 

cerșească sau să fure și a abandonat școala.  

- Medical: prezintă semne ale traiului pe stradă: murdar, subnutrit, paraziţi, aparent fără 

afecţiuni psihice. 

- Psihologic: capacitate/dorinţă de comunicare foarte redusă, semne de ușor retard, semne 

ușoare de depresie, atitudine de învinovăţire (consideră că tatăl a avut dreptate să îl alunge de 

acasă pentru că a refuzat să mai fure și insista să meargă la școală). A beneficiat de 2 ședinţe de 

consiliere cu un psiholog spaniol, dar rezultatele nu sunt foarte bune, deoarece este foarte închis, 

refuză să-și exprime emoţiile. 

 

În urma identificării și contactării familiei extinse, rezultă următoarea situaţie: 

- Bunicii paterni, cu domiciliul în comuna Movila, refuză preluarea copilului, invocând vârsta 

înaintată și motive economice, dar nu refuză să comunice cu acesta sau să participe la activităţile 

de îngrijire. 

- Dintre ceilalţi membri ai familiei extinse, fratele tatălui are o situaţie stabilă, are loc de muncă 

în orașul Slobozia, are doi copii cu vârste de 7 și 10 ani. Invocând imposibilitatea de a lipsi de 

la locul de muncă, refuză să preia copilul de la aeroport, dar acceptă o întâlnire cu asistentul 

social de la DGASPC Ialomiţa, pentru a i se prezenta implicaţiile preluării copilului sub tutelă. 

La momentul repatrierii, ancheta socială referitoare la familia extinsă nu este finalizată, există 

un manager de caz la DGASPC, dar nu există un plan individualizat precis. 

 

Analiza cazului va începe de la repatrierea copilului, cu acte temporare emise de consulat. În 

urma solicitării DGASPC Slobozia, copilul va fi preluat temporar de DGASPC sector 2 
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București. Astfel, copilul este întâmpinat  la aeroport de un reprezentant al Inspectoratului 

General al Poliţiei de Frontieră și un reprezentant al DGASPC sector 2.  

Folosind metoda sculpturii umane/reţeaua de profesionişti, se construiește traseul copilului de 

la sosirea pe aeroportul Otopeni până la închiderea cazului. Se va urma traseul plasamentului 

sub tutelă în familia extinsă (unchi – fratele tatălui). O dată identificaţi actorii sociali de pe acest 

traseu, se va utliza jocul de rol pentru a se exemplifica modalităţile de comunicare dintre aceștia, 

referitor la cazul dat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexă la studiul de caz 

 

Conform ONG eLiberare, Romania este pe locul 1 la nivelul UE ca tara-sursa pentru traficul de 

persoane. 2017 este primul an în care numarul victimelor minore depasesc numarul 

victimelor cu varsta de peste 18 ani. 53% dintre victimele identificate în semestrul 1 al 

anului 2017 sunt minori. Astfel, conform declaratiilor directorului ANITP, din  379 victime 

identificate în primele șase luni ale lui 2017, 201 erau minori6. 

În raportul Minori traficati şi exploatati, intre vulnerabilitate şi ilegalitate. Activitatile 

infractionale fortate ca o noua forma de exploatare în traficul de fiinte umane: cunostinte şi 

practici bazate pe drepturile omului prin intermediul cercetarii pilot, a formarilor multi-

agentie şi a procedurilor prototip, editat de  Gina Maria Stoian (ADPARE), se menţionează 

procedurile specifice şi  dispozitiile privind asistenta şi protectia copiilor7. Acestea sunt 

detaliate mai jos. 

Astfel, conform sursei citate, ca urmare a revizuirii prevederilor legale nationale cu privire la 

drepturile copilului şi a masurilor de protectie specifice, termeni cum ar fi "exploatat sau copil 

traficat" nu mai sunt folosite în mod distinct, dar au fost asimilate cu exprimarea mai generala 

a copilului, care este "abuzat, neglijat şi supus oricaror forme de violenta ". Legea 257/2013 

pentru modificarea şi completarea Legii 272/2004 privind protectia şi promovarea drepturilor 

copilului prevede în mod clar dreptul copilului de a fi protejat impotriva abuzului, neglijentei, 

exploatarii, traficului, migratia ilegala, rapirea, pornografia online precum ca şi la alte forme de 

violenta, indiferent de mediul în care se afla în: familie, scoala unitati medicale, centre, centre 

corectionale / detentie, cluburi sportive, comunitate, locul de munca, mass-media etc. Orice 

persoana fizica sau juridica este obligata sa anunte autoritatile în situatia în care un copil este 

abuzat, neglijat, exploatat sau traficat. Parintii unui copil au datoria sa-l ocoteasca şi sa se 

asigure ca el se dezvolta armonios din punct de vedere fizic, emotional, social, moral şi spiritual. 

Atunci cand temporar sau permanent, nu reusesc sa-şi indeplineasca indatoririle de parinti, 

trebuie sa existe măsuri alternative de protectie. În ceea ce masurile de protectie disponibile, 

legea mentioneaza: plasarea copilului în familia extinsa; plasarea copilului în centre pentru 

                                                           
6 https://www1.agerpres.ro/social/2017/10/18/anitp-peste-200-de-minori-identificati-ca-victime-ale-traficului-
de-persoane-în-primele-sase-luni-ale-anului-14-13-18 
7 file:///C:/Users/user/Downloads/Report_ro_(web).pdf    
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copiii neglijati, abuzati, exploatati şi traficati; plasarea copilului în centre de plasament; curatela 

şi eventual adoptie. Toate aceste măsuri trebuie sa ia în considerare interesul superior al 

copilului, fiind adptate în functie de etnie, cultura, apartenenta religioasa şi lingvistica. Protectia 

şi asistenta acordate de serviciile sociale de stat, la nivel local tin cont de evaluarea situatiei 

initiale a copilului, resursele disponibile şi stabilesc un plan de servicii. Dupa notificarea care 

semnaleaza un posibil caz de neglijenta / abuz / exploatare / traficare care necesita plasament 

de urgent, serviciile sociale şi unitatile de protectie a copilului au 30 de zile sa stabileasca planul 

individualizat de protectie şi asistenta. În stabilirea obiectivelor de asistenta, prioritara este 

plasarea copilului în cadrul familiei sale iar în cazul în care nu este posibil, copilul trebuie sa 

fie plasat intr-un centru rezidential. Pe durata masurii de plasament de urgenta, dreptul de 

exercitare a atributiilor parintesti, va fi suspendat pana cand, prin hotarare judecatoreasca, la o 

instanta decide: drepturile parintesti, tutela, plasamentul în familie sau în centru de plasament, 

fiind numit tutorele dupa caz: membru al familiei, asistentul maternal sau coordonatorul 

centrului rezidential unde copilul este cazat. În ceea ce priveste serviciile efective, copii pentru 

care s-a dispus o masura de protectie speciala au dreptul de a primi hrana, imbracaminte, 

incaltaminte, articole sanitare, rechizite, manuale, echipament sportiv, jucarii, acoperirea 

costurilor de transport precum şi alocatie pentru nevoi personale. Legea 678/2001 cu 

completarile şi modificarile prevede ca victimelor traficului de minori li se acorda protectie şi 

asistenta speciala în functie de varsta; servicii adaptate în functie de varsta, furnizorii principali 

fiind Directiile Generale de Asistenta Sociala şi Protectia Copilului DGASPC, cu fonduri de la 

bugetele locale, monitorizarea acordarii acestor servicii fiind realizata de Centrele Regionale 

ale ANITP. De asemenea, ONG-urile pot oferi servicii de protectie şi asistenta pentru copiii, 

victime ale traficului, în colaborare cu DGASPC-urile sau în mod independent. 

Numirea unui tutore (temporar) 

 În conformitate cu prevederile Codului civil în vigoare, un tutore legal poate fi desemnat sa 

reprezinte interesele copilului, pe termen temporar sau lung, în cazul în care parintii isi pierd 

capacitatea de ocrotire şi ingrijire a minorului. Legea prevede ca, de indata ce un copil ramane 

în afara ingrijirii parintesti, instanta numeste un tutore. Tutorele poate fi o persoana sau de 

cuplu, desemnat de o instanta speciala pentru a apara interesele, bunurile şi drepturile copilului, 

de fiecare data cand familia acestuia nu mai poate efectua aceste sarcini. Pentru ca parintii 

copilului sa fie inlocuiti în mod legal ca tutorii ai copilului, ei trebuie sa fie intr-una din 

urmatoarele situatii: necunoscut, (declarat) decedat, în executarea unei pedepse privative de 

libertate, au disparut sau fara dreptul de a exercita indatoriri parintesti. În cazul în care exista 

mai multi frati care au nevoie de un tutore, o persoana va fi desemnata sa actioneze ca tutore 

pentru toti acestia. În cazul copiilor, victime ale traficului de minori, procedura de tutela legala 

va fi urmata în mod diferit în functie de: riscul evaluat privind reintegrarea minorului în familie, 

cunoasterea sau implicarea parintilor în traficarea acestuia, cat şi de situatia familiei în care 

acesta se afla la momentul identificarii: neinsotit, separat de parinti, cu parintii sai. Prin urmare, 

în cazul în care familia a fost implicata în mod direct sau a consimtit la traficare, copilul se va 

lua o masura de plasament de urgenta de catre DGASPC din zona în care copilul a fost 

identificat, în colaborare cu unitatea omoloaga din zona de resedinta al copilului. Pentru minorii 

gasit neinsotiti pe teritoriul unui alt stat, un reprezentant legal temporar este desemnat sa 

reprezinte interesul lui în timpul procesului de evaluare a riscului, evaluarea familiei şi 

adoptarea unei decizii voluntare de repatriere. Consultarea şi informarea copilului cu privire la 

numirea tutorelui legal şi a proceselor conexe ar trebui sa permanente. Statul trebuie, de 

asemenea, sa puna în aplicare un mecanism de monitorizare a calitatii exercitiului de tutela, în 



Această publicație a fost realizată cu sprijinul financiar al Programului Justiție al Uniunii Europene. 

Conținutul acestei publicații reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului fără a reflecta, în niciun 

caz, punctul de vedere al Comisiei Europene. 

 
 

scopul de a preveni abuzurile şi sa se asigure ca interesul superior al copilului este reprezentat 

în mod corespunzator. 

 

 


