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Introducere

Traficul de persoane este un fenomen cu multe dimesiuni: este o încalcaregravă a drepturilor omului, un fenomen economic şi social cu consecinţe pentruîntreaga regiune şi societate, un aspect al sănătăţii publice şi nu în ultimul rând unaspect penal, în care traficanţii şi nu victimele sunt infractorii. Traficul defiinţe umane este o infracţiune gravă în care victimele sunt tratate ca bunurişi vândute pentru obţinerea de profit. Din ce în ce mai mult, traficul depersoane este considerat a fi o afacere, de cele mai multe ori controlată decrima organizată, care încearcă să obţină maximum de profit din ceea ce eiconsideră a fi “bunul” lor, principiul care le guvernează acţiunile fiind „lowrisk- high profit”.Este o crimă gravă dar şi un abuz faţă de drepturile omului, de multe ori săvârşitîmpotriva unora dintre cei mai vulnerabili: copiii. Factorii care încurajează, cu efectenegative la nivelul individului sau al societăţii, sunt strâns legaţi de situaţia socio-economică complexă a ţărilor de origine, dar şi de existenţa unei „pieţe”(cereri) înţările de destinaţie.Traficul de persoane este una dintre cele mai profitabile activităţi de criminalitateorganizată din UE, potrivit Europol, fiind situat, în funcţie de venituri, pe al treilea locîn lume, surclasat doar de către traficul de droguri şi cel de armament, cu un profitilicit cuprins între 6 şi 9 miliarde USD. Totodată, potrivit datelor UNODC, traficanţii defiinţe umane se aleg anual cu un profit ilicit de circa 8 miliarde de dolari, comparabilcu profitul din traficul de droguri.Creşterea cererii de servicii sexuale, de forţă de muncă ieftină, dorinţa de a obţineprofit cu investiţii minime, sunt tot atâţia factori care influenţează în mod directintensificarea activităţii reţelelor de trafic.Raportul Global UNODC privind traficul de persoane, care a evaluat patternurile,tendinţele şi rutele între regiuni identificate şi raportate până în 2010, a scos înevidenţă răspândirea mare a exploatării sexuale printre victimele traficului depersoane şi vulnerabilitatea crescută în rândul femeilor, în special minore. Pondereafemeilor victime la nivel global se situa între 55 şi 60% din totalul victimelordetectate sau raportate de către 132 de state. Autorii Raportului îşi manifestă maideparte îngrijorarea în ceea ce privește ponderea minorilor victime care se ridică, înaceeași perioadă, la 27% din total.În anul 2012, Raportul anual privind situaţia traficului de persoane nubeneficiază şi de aportul societaţii civile din România.Evaluarea şi analizarea caracteristicilor victimelor traficului de persoaneidentificate sau traficate în România și a cetăţenilor români traficaţi în alte state înanul 2012 scot în evidenţă patternuri şi tendinţe similare cu cele evidențiate la nivel
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global. Traficul de persoane depistat de România are un caracter atât transnaționalcât și național, transportul victimelor în vederea exploatării având loc atât dintr-oregiune națională către alta cât și din România către alte state. Cele mai multe victimesunt traficate în afara granițelor țării, exploatarea sexuală este de departe cea maiîntâlnită formă de trafic, iar minorii sunt o categorie extrem de vulnerabilă lavictimizarea prin această infracțiune.Reacţia împotriva traficului de persoane trebuie să fie în forță, centrată pe maimulte paliere ale securității, respectării drepturilor și protecției persoanelor precumși justiției, întrucât, ca activitate economică ilegală, traficul este una dintre resurselefinanciare principale ale crimei organizate; ca încălcare majoră a drepturilorfundamentale ale omului, este o ofensă adusă demnităţii umane pe care România nu opoate trece cu vederea; ca activitate ilegală transfrontalieră, este un element careameninţă securitatea şi un domeniu de cooperare important în interiorul UE şi înparteneriat cu state, regiuni şi terţe organizaţii internaţionale.Activitatea de prevenire a traficului de persoane a urmărit acoperirea unuispectru larg din punctul de vedere al formelor de manifestare a acestui fenomen,elementul de coerenţă fiind reprezentat de concentrarea mesajului pe riscuri asociatetraficului. În acest sens, Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane, princampaniile de prevenire, a vizat punerea la dispoziţia populaţiei a informaţiilornecesare evitării situaţiilor periculoase dar şi a unor recomandări utile pentrucazurile când traficul şi exploatarea au avut deja loc.Coagularea grupărilor infracţionale specializate în traficul de persoane se facepe baza afinităţilor familiale sau de apartenenţă la un grup cultural sau, în unelecazuri acestea sunt formate din persoane care au mai făcut obiectul unor investigaţiipenale ca urmare a comiterii altor infracţiuni, în special pentru a îngreuna reacţiaautorităţilor în depistarea şi destructurarea acestora, dar şi pentru a menţinecâştigurile în posesia unui grup cât mai restrâns de persoane.Identificarea victimelor traficului este o problemă în întreaga lume. Intervenţiişi reacţii pentru sprijinirea şi îmbunătăţirea ratei de identificare a victimelor în ţărilede destinaţie sunt încercate de toate structurile naţionale şi internaţionale implicateîn combaterea traficului de persoane. Neidentificarea poate conduce la perpetuareastării de victimă şi a traumelor. Estimările cu privire la cifra reală a victimelor acestuifenomen sunt îngrijorătoare, victime nefiind identificate, nu beneficiază de asistenţăcalificată, aspect destructiv atât la nivel individual cât şi social prin perpetuarea stăriianomice. Motivele care justifică o cifră neagră mult mai mare a acestei infracţiunisunt legate de faptul că victimele nu cunosc limba ţării de destinaţie şi nu potcomunica, sunt sechestrate sau ţinute sub strictă observaţie şi nu pot intra încontact cu autorităţile, capacitatea de intervenţie a autorităţilor, autoidentificarealimitată de incapacitatea de a percepe statusul de victimă şi multe altele.Monitorizarea, evaluarea şi cercetarea multiplelor dimensiuni ale fenomenuluitraficului de persoane este responsabilitatea Agenţiei Naţionale Împotriva Traficuluide Persoane, având caracter de performanţă şi continuitate strategică. Pentru o
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evaluare cât mai adecvată a parametrilor de apariţie şi consumare a traficului, acaracteristicilor victimelor, precum şi a modului şi timpului de identificare a acestora,analiza indicatorilor statistici se va realiza prin raportarea cifrelor atât a victimeloridentificate cât şi a victimelor traficate. Raportarea şi a numărului de victime
traficate în cursul acestui an este indicator de importanţă deosebită pentruevaluarea adecvată a fenomenului şi a tendinţelor de manifestare a acestuia.
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Secţiunea I

TRAFICUL DE PERSOANE
perspectiva victimologică

IntroducereRata victimizării prin trafic de persoane calculată în 2012, la o populaţie totalăestimată la 01 aprilie 2012 a României de 18 916 7351 este de 5,50 spre deosebire de5,46 în 2011.În acelaşi timp, ponderea victimelor traficate din cele identificate a fost de 54%în 2012, în scădere cu 4 procente faţă de anul anterior.Următoarea analiză nu are un caracter exhaustiv, acesta fiind primul an princare se doreşte prezentarea în special a tendinţelor şi a fluxului traficului depersoane, analizarea aprofundată a specificităţilor fenomenului făcând obiectulstudiilor şi cercetărilor întreprinse dar și a celor ulterioare realizate de ANITP şipartenerii instituţionali.  Indicatori socio-demografici relevanți au fost fost analizațialături de indicatori care descriu acțiunile prin care traficul de persoane are loc în șidin România.Analizele realizate de ANITP pe populaţia de victime identificate în anul 2012indică faptul că, în cazul exploatării sexuale, vulnerabilitatea, în rândul tinerelor cuvârste cuprinse între 14 şi 25 ani, este crescută.Mai mult de jumătate dintre aceste victime sunt exploatate pe teritoriul ţăriinoastre. Recrutarea are loc odată cu prezentarea ofertei, legată, în special, deasigurarea condiţiilor de practicare a prostituţiei sau de oferirea unui loc de muncă.Recrutorul este de cele mai multe ori cunoscut al victimei.Adulţii, în special de gen masculin, cu vârste cuprinse între 18-40 de ani, suntvulnerabili la exploatarea prin muncă. Aceştia, sub promisiunea unor locuri de muncăîn străinătate sau în ţară, sunt manipulaţi cu contracte de muncă fără valoare juridică,de către administratorii unor firme fictive, cu avantajele nete ale muncii peste hotare.Odată ajunşi la destinaţie, constată inadvertenţa între promisiuni şi realitate, fiindconstrânşi, prin diferite forme (restricţionarea libertăţii de mişcare, privarea demijloacele de subzistenţă, îndatorarea sau reţinerea actelor de identitate), să sesupună exploatării. Mediul urban apare predominant în rândul acestor victime.O altă categorie de persoane vulnerabile la trafic şi exploatare de orice fel(sexuală, muncă sau cerşetorie), în special prin obligarea la cerşetorie, estereprezentată de cetăţenii cu dizabilităţi, care nu au surse de venit sau care nu suntbeneficiari ai unei forme de protecţie socială și care ajung sub influenţa traficanţilor,în imposibilitatea de a percepe pericolul sau exploatarea (dizabilităţi psihice) sau de areacţiona la aceasta (dizabilităţi fizice). În ţara de destinaţie, traficanţii le confiscăînsă câştigurile, iar condiţiile de viaţă şi performarea sarcinilor are loc sub imperiul
1 Sursa:INS
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obligativităţii, care trimit victimele într-o lume înconjurată de degradare,dezumanizare şi promiscuitate.Victimele minori, a căror pondere în total a înregistrat aprox 36% din totalulvictimelor identificate, sunt vulnerabili la exploatarea de orice fel. Mai mult decâtatât, fetele cu vârstele cuprinse între 10-17 ani ajung victime ale exploatării sexualeatât în trafic extern, însă în acest an, în special intern. Cele mai multe victime provindin familii biparentale şi urmau o formă de învăţământ la momentul intrării în trafic.
Aspecte metodologicePentru o evaluare cât mai adecvată a parametrilor de apariţie şi consumare atraficului, a caracteristicilor victimelor, precum şi a modului şi timpului deidentificare a acestora, analiza indicatorilor statistici se va realiza prin raportareacifrelor atât a victimelor identificate cât şi a victimelor traficate. Este primul an încare, se doreşte trecerea la modul de raportare şi analizare a statisticilor privindpopulaţia victimelor traficate în intervalul analizat, abordare, care ar putea oferi oimagine nealterată în timp sau de intervenţia altor factori externi a fenomenuluitraficului de persoane din perspectivă victimologică. Raportarea şi a numărului devictime traficate în cursul acestui an este indicator de importanţă deosebită pentruevaluarea adecvată a fenomenului şi a tendinţelor de manifestare a acestuia.Deoarece decizia de a prezenta, prin paralelism, analiza populaţiei victimeloridentificate şi traficate a condus la creşterea în volum  a capitolului dedicat analizeistatistice, compromisul de a prezenta cât mai succint anumiţi indicatori a fost asumatde către echipa de redactare a Raportului.

Victima identificată, în sensul prezentului raport, desemnează oricepersoană fizică vătămată despre care există informaţii că a fost supusă infracţiunilorprivind traficul de persoane prevăzute de Legea nr. 678/2001, cu modificările şicompletările ulterioare, care a fost identificată de autorităţile judiciare în anul deraportare şi pentru care traficarea sau experienţa de trafic a avut loc ori în anul deraportare ori în ani anteriori;
Victima traficată, în sensul prezentului raport, desemnează orice persoanăfizică vătămată despre care există informaţii că a fost supusă infracţiunilor privindtraficul de persoane prevăzute de Legea nr. 678/2001 pentru prevenirea şicombaterea traficului de persoane, cu modificările şi completările ulterioare, care afost identificată de autorităţile judiciare în anul de raportare şi  traficată în cursulaceluiaşi an;Pentru reliefarea celor spuse, următoarea formulă poate explicita în termenimatematici, întregul proces de raportare şi analiză a victimelor identificate şitraficate:

Total victime identificate  în anul 2012=
Victime traficate în anul 2012 +Victime traficate în ani anteriori

şi identificate în anul 2012
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Analiza situaţiei victimelor traficului de persoane în anul 2012

Dinamica populaţiei victimelor

Anul de
identific

are

Număr victime
identificate

TENDINŢA
comparativă

cu anul
anterior

Număr
victime

traficate

TENDINŢA
comparativă

cu anul
anterior

2012 1041 -1%  554 -9%
2011 1048 -9% 606 -3%
2010 1154 +32,5% 626 +94,5%
2009 780 -37% 322 +0,4%
2008 1240 321

IDENTIFICATE 2012
1. Dinamica anuală           Dinamica numărului victimelor traficului depersoane  identificate în ultimii ani prezintămenţinerea tendinţei constant  descendente anumărului victimelor traficului de persoaneidentificate anual. Astfel, în 2012 au fost identificate1041 de victime, cu 7 victime mai puţin decât anulanterior şi cu 113 mai puţine faţă de 2010.          Din  totalul victimelor traficului de persoaneidentificate în ţara noastră în anul 2012, pondereacetăţenilor străini este foarte mică, fiind identificate 4victime de altă cetăţenie.
2. Gen si vârstă

323

348

43

327

majori minori

Distribuţia pe vârstă şi gen

feminin

masculin

Ponderea victimelor în funcţie de apartenenţa la genprezintă 65%  persoane de gen feminin şi 35%persoane de gen feminin.Vârsta medie a victimelor identificate a fost de 24 deani, însă se constată o vulnerabilitate crescută lavârsta de 17 ani, la această vârstă înregistrându-secea mai mare frecvenţă în rândul victimelor.În cazul victimelor de gen feminin, vârsta observatăcu cel mai mare risc de a fi traficată este de 21 de ani.

TRAFICATE 2012
Dinamica anualăDinamismul şi controlul fenomenului infracţional altraficului de persoane în România, măsurat prinraportarea la populaţia victimelor traficate în 2012,îmbunătăţeşte cunoaşterea naturii şi răspândiriitraficului de persoane în şi din România.Astfel, 554 de victime au fost traficate în 2012, cu 52 devictime mai puţin faţă de anul anterior şi cu 72 devictime mai puţin faţă de 2010. În anul evaluat nu aufost identificate victime de altă cetăţenie decât cearomână.
Gen si vârstă

139

173

30

212

majori minori

Distribuţia pe vârstă şi gen

feminin

masculin

Distribuţia pe gen a victimelor traficate arată că 69%sunt de gen feminin şi 31% sunt de gen masculin.Vârsta medie a victimelor traficate a fost de 23 de ani,cu cele mai multe victime având 17 ani.La victimele de gen feminin, se observă că vârsta cu celmai mare risc de trafic este de 20 de ani. Riscul femeilorde a fi traficate scade foarte mult sub vârsta de 14 ani şipeste vârsta de 25 de ani. Se observă că vulnerabilitatemare la trafic au femeile cu vârsta între 13 şi 27 de ani.
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Riscul femeilor de a fi traficate scade foarte mult subvârsta de 14 ani şi peste vârsta de 25 de ani.Vârsta cu cel mai mare risc de a fi victimizat în traficîn rândul persoanelor de gen masculin este observatăîn acest an la 31 de ani, vârsta cu cea mai marefrecvenţă fiind cea de 30 de ani. Riscul de a fivictimizat în cazul persoanelor de gen masculin scadesub vârsta de 19 ani şi peste vârsta de 43 de ani.

Fig: Piramida varstelor pentru victimele identificate in2012
 MinoriPonderea minorilor în totalul victimelor identificate afost în 2012 de 35,5%. Dintre aceştia, o proporţiecovârşitoare au fost fete (88%).În ceea ce priveşte vârsta acestora, cei mai mulţi aufost adolsescenţi cu vîrstele cuprinse între 14-17 ani.Distribuţia pe mediul de provenienţă nu prezintă ovulnerabilitate crescută în funcţie de apartenenţa lamediu în rândul minorilor.Conform datelor disponibile privind nivelul deeducaţie se pare că majoritatea acestora urmau oformă de învăţământ la momentul intrării în trafic, ceimai mulţi fiind înscrişi în nivelul gimnazial deeducaţie. Cei mai mulţi dintre minori proveneau dinfamilii biparentale sau monoparentale, foarte puţiniprovenind din sistemul de protecţie a copilului saudin categoria copiilor străzii.Acţiunea de recrutare a minorilor în trafic se pare că afost realizată în cele mai multe situaţii de cătreprieteni sau cunoştinţe ale minorilor, pondereaacestora astfel recrutaţi de 57% demonstrând încontinuare influenţa ridicată la promisiunilemincinoase venite din partea unor persoane carepozează în apropiaţi sau chiar prieteni.Cei mai mulţi dintre minorii identificaţi au fostînşelaţi cu promiterea unor condiţii mai bune depracticare a prostituţiei sau cu promisiunea unorlocuri de muncă în ţară sau străinătate.

În rândul victimelor de gen masculin se observă căvârsta cu cel mai mare risc de victimizare este de 31 deani, vârsta cu cea mai mare frecvenţă fiind cea de 17 ani.Se observă că vulnerabilitate mare la trafic aupersoanele de gen masculin cu vârsta între 17 şi 45 deani.

Fig: Piramida varstelor pentru victimele traficate in 2012
MinoriÎn anul 2012, minorii au avut o pondere de 44% dintotatul victimelor traficate. O proporţie covârşitoare dinaceştia au fost fete (88%).Cu privire la vârstă, se observă că cei mai mulţi au fostadolsescenţi cu vârsta mai mare de 14 ani.Mediul de provenienţă nu este un indicator relevantpentru a scoate în evidenţă vulnerabilitatea pe criteriulprovenienţei la minori.Datele disponibile privind nivelul de educaţie ne aratăcă majoritatea acestora urmau o formă de învăţământ lamomentul intrării în trafic, cei mai mulţi fiind înscrişi înnivelul gimnazial de educaţie. Cei mai mulţi dintreminori proveneau din familii biparentale saumonoparentale, foarte puţini provenind din sistemul deprotecţie a copilului sau din categoria copiilor străzii.Recrutarea minorilor în trafic se pare că s-a produs, încele mai multe situaţii, prin intermediul prietenilor saucunoştinţelor acestora, ponderea minorilor astfelrecrutaţi de 55% demonstrează că, în continuare,minorii sunt influenţaţi uşor prin promisiunimincinoase venite din partea persoanelor care pozeazăîn apropiaţi sau prieteni.Cele mai întâlnite condiţii de recrutare, în rândulminorilor traficaţi în 2012, au fost asigurarea unorcondiţii mai bune pentru practicarea prostituţiei saupromisiunea unui loc de muncă mai bine plătit în ţarăsau în străinătate.



10

Relaţia de dependenţă între apartenenţa la gen şiforma de exploatare evidenţiată prin pondereaextrem de ridicată a minorilor exploataţi sexual(75%). Deşi printr-o cazuistică redusă, minoriitraficaţi în 2012 au fost exploataţi şi prin muncăforţată, în special în agricultură, obligarea lareprezentări pornografice,  comiterea de furturi saupracticarea cerşetoriei.Principala destinaţie a traficului cunoscută în rândulacestei categorii de victime a fost România, având opondere de 82%  din totalul minorilor victime.Principalele destinaţii externe au fost Italia (30 devictime), Germania (9 victime) şi Grecia (8 victime).
AdulţiVictimele adulte au o distribuţie majoritară în rândulvictimelor traficate în 2012, cu o pondere de 64,5%.Distribuţia pe gen este similară.Nivelul de educaţie al acestor victime se situează întreciclul primar, gimnazial şi liceal, ponderea victimelorfără educaţie fiind extrem de redusă (4%).Spre deosebire de situaţia privind mediul deprovenienţă al minorilor, la această categorie,victimele provenite din mediul rural au oreprezentare majoritară (60%).Cele mai multe victime au fost înşelate cupromisiunea unor locuri de muncă în ţară saustrăinătate (79%). Aproximativ jumătate dinvictimele adulte au fost recrutate de către persoanepe care le-au cunoscut în momentul primirii ofertei demuncă.Exploatarea prin muncă  în agricultură sau construcţiieste cea mai des întâlnită (369 de victime). În anul2012, 247 de victime adulte au fost exploatate însă şisexual, în locuinţe private, pe stradă, în cluburi sau înalte situaţii.Obligarea la practicarea cerşetoriei, comiterea defurturi se regăsesc în proporţii reduse în cazul acesteipopulaţii de victime.
Destinaţie:Traficul extern are proporţia majoritară, 71% dinaceste victime fiind traficate în ţări precum Germania,Italia, Spania.Victimele adulte traficate în România aufost traficate în special prin muncă forţată sauexploatare sexuală.

În rândul minorilor traficaţi în 2012 se poate identificao legătură de cauzalitate între apartenenţa la gen şiforma de exploatare, legătură evidenţiată prin pondereafoarte ridicată a minorilor exploataţi sexual (77%).Cazuistica anului 2012 a fost redusă pentru minoriitraficaţi şi exploataţi prin muncă, în special înagricultură, obligarea la reprezentaţii pornografice,comiterea de furturi sau la practicarea cerşetoriei.Conform datelor disponibile cu privire la victimeletraficate în anul 2012, principala destinaţie a traficuluiîn rândul acestei categorii de victime a fost România,având o pondere de 87%  din totalul minorilor victime.Principalele destinaţii externe au fost Italia (14 victime),Germania (5 victime), Spania şi Franţa (câte 4 victime).
AdulţiCu privire la victimele adulte se observă o distribuţiemajoritară în rândul victimelor traficate în 2012, cu opondere de 56%. Dintre acestea, 55% au fost victimeadulte de gen feminin.Ponderea victimelor fără educaţie este extrem deredusă (7%), nivelul de educaţie al victimelor traficateîn 2012 se situează între ciclul primar şi liceal.Situaţia privind mediul de provenienţă al adulţilordiferă de cea a minorilor, la această categorie, victimeleprovenite din mediul rural având o reprezentaremajoritară (61,5%).Cele mai multe victime au fost recrutate în trafic prinpromisiunea unor locuri de muncă în ţară saustrăinătate (74%). Conform datelor cu privire la relaţiacu recrutorul a victimelor traficate în 2012, recrutarea afost făcută ori de către prieteni sau cunoştinţe ori decătre persoane pe care le-au cunoscut în momentulprimirii ofertei de muncă.Exploatarea prin muncă  în agricultură sau construcţiieste cea mai des întâlnită (152 de victime). În anul 2012,136 de victime adulte au fost exploatate însă şi sexual,în locuinţe private, pe stradă, în cluburi sau în altesituaţii.Obligarea la practicarea cerşetoriei, comiterea de furturise regăsesc în proporţii reduse în cazul acestei populaţiide victime.
Destinaţie:Şi în rândul victimelor traficate în 2012, traficul externare proporţia majoritară, 53,5% din aceste victime fiindtraficate în ţări precum Italia, Germania,Spania.Victimele adulte traficate în România au fostexploatate în special prin muncă forţată sau sexual.
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Cele mai multe victime ale traficului de persoane suntabsolvente ale ciclului gimnazial sau liceal. Aşa cumarată graficul de mai sus, printre victimele traficuluide persoane s-au numărat şi absolvenţi ai studiiloruniversitare, însă ponderea acestora în totalulvictimelor este una foarte scăzută.
Judeţe de provenienţăCea mai mare parte a victimelor provin din mediulrural sau erau domiciliate în localităţi rurale (57%).Cu toate acestea existenţa unor valori apropiate întreponderea intern/extern a traficului de persoanescoate în evidenţă vulnerabilitatea persoanelor latrafic indiferent de mediul de provenienţă.Numărul victimelor domiciliate în capitală este unulfoarte scăzut.
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Cele mai multe victime ale traficului de persoanetraficate în 2012 sunt absolvente ale ciclului gimnazialsau liceal. Ponderea victimelor care nu au urmat nicioformă de învăţământ este foarte redusă.
ProvenienţăCea mai mare parte a victimelor provin din mediulrural sau erau domiciliate în localităţi rurale (58%),exact aceeaşi pondere înregistrată în anul anterior. Cutoate acestea existenţa unor valori apropiate întreponderea intern/extern a traficului de persoane scoateîn evidenţă vulnerabilitatea persoanelor la traficindiferent de mediul de provenienţă.Numărul victimelor domiciliate în capitală este unulfoarte scăzut.
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RecrutareCunoaşterea condiţiilor de recrutare, a relaţiei curecrutorul şi a modului de recrutare în traficpoate ajuta la identificarea persoanelor aflate însituaţie de risc şi, totodată, la scăderea număruluivictimelor traficului de persoane.
438

216 186

32
20 18 15

119

ofertă de muncă
în străinătate

prostituţie ofertă de muncă
în ţară

căsătorie de
convenienţă

pornografie călătorie cerşetorie alteleCele mai multe victime au fost atrase în traficprin intermediul promisiunilor de procurare aunui loc de muncă în străinătate (42%),traficanţii speculând slăbiciunile constatate,bazându-se pe circumstanţe socio-economice,cum ar fi situaţia financiară precară a victimelor,situaţia economică din România şi iluzia unorcâştiguri financiare însemnate.

RecrutareCunoaşterea condiţiilor de recrutare, a relaţiei curecrutorul şi a modului de recrutare în trafic poateajuta la identificarea persoanelor aflate în situaţiede risc şi, totodată, poate ajuta la scădereanumărului victimelor traficului de persoane.
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Cele mai multe victime au fost atrase în trafic prinintermediul promisiunilor de procurare a unui locde muncă în străinătate (27%), traficanţii folosindpromisiuni înşelătoare, bazându-se pecircumstanţe socio-economice, cum ar fi situaţiafinanciară precară a victimelor, situaţia economicădin România şi iluzia unor câştiguri financiareînsemnate.
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Natura relaţiei victimă-recrutor este un indicatorimportant, care ajută la evaluarea condiţieivictimei şi gradul de încredere acordatrecrutorului. Această relaţie diferă de la caz lacaz, lucru demonstrat de faptul că cifrele privindrelaţia victimei cu recrutorul arată astfel: 44%dintre victime au fost recrutate de către opersoană apropiată, cunoştinţă sau prieten şi40% au fost recrutate de către o persoanănecunoscută.Caracteristicile reţelelor de trafic de persoane dinRomânia, caracterul închis, lipsa de încredere atraficanţilor în persoane din afara familiei saucercului de prieteni, au dus la un modus operandiprivind recrutarea victimelor, relativ uniform lanivel naţional, 893 de victime, adică aproximativ86%, au fost recrutate în persoană de cătretraficanţi, fără a se folosi de interpuşi saupersoane terţe.
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NSRelaţia victimă-recrutor este un indicatorimportant, care ajută la estimarea condiţieivictimei şi încrederea acordată recrutorului.Această relaţie diferă de la caz la caz, lucrudemonstrat de faptul că cifrele privind relaţiavictimei cu recrutorul arată astfel: 49% dintrevictime au fost recrutate de către o persoanăapropiată, cunoştinţă sau prieten şi 33% au fostrecrutate de către o persoană necunoscută.Parametrii în care funcţionează reţelele de trafic depersoane din România, caracterul închis, lipsa deîncredere a traficanţilor în persoane din afarafamiliei sau cercului de prieteni, au dus la unmodus operandi privind recrutarea victimelorrelativ uniform la nivel naţional, 510 victime fiindrecrutate în persoană, adică aproximativ 92%, fărăa se folosi de interpuşi sau persoane terţe.
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Cele mai multe victime sunt exploatate prin obligareala practicarea prostituţiei sau alte forme de exploataresexuală (50,5% din total) în timp ce 39% dintrevictime au fost traficate prin muncă forţată în diversesectoare economice. Exploatarea sexuală înregistreazăo pondere mai crescută faţă de anul trecut, când erauînregistrate 48% din total victimelor identificate înperioada de referinţă. Spre deosebire de exploatareaprin muncă înregistrează exact aceeaşi pondere dintotal ca cea de anul trecut.Au fost înregistrate victime exploatate prin obligareala cerşetorie sau comiterea de furturi sau alteilegalităţi (şantaj) sau victime exploatate prinobligarea la reprezentări pornografice sau chiartentative, acestea înregistrând un procent de 10,5%din total .
SexualăMarea majoritate a victimelor identificate care au fostexploatate sexual au fost victime minore, de genfeminin, ponderea acestora fiind de 51,5%. Cu toateacestea, o categorie vulnerabilă la acest tip de traficsunt persoanele adulte de gen feminin, reprezentând45% din total. Şi în acest an, 17 victime de genmasculin au fost identificate ca fiind exploatatesexual, 8 dintre aceştia fiind minori.Principalele judeţe de provenienţă ale acestor victimeau fost Dolj, Olt, Timiş.Victimele sunt vulnerabile în aceeaşi măsură la acesttip de trafic, indiferent de mediul de provenienţă ruralsau urban.Cele mai multe victime au fost recrutate de cătrepersoane care făceau parte din cercul de cunoştinţesau prieteni (59%), metoda „loverboy”!!!Traficul intern are o pondere de 59% din totalulvictimelor astfel exploatate.Destinaţii externe principale: Italia (83), Germania(46), Spania (22).Spaţii de exploatare
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Cele mai multe victime sunt exploatate prin obligarea lapracticarea prostituţiei sau alte forme de exploataresexuală (58% din total spre deosebire de 51% din totalîn anul anterior) în timp ce 33% dintre victime au fosttraficate prin muncă forţată în diverse sectoareeconomice (spre deosebire de 38% din total în anulanterior).Au fost înregistrate şi victime exploatate prin obligareala cerşetorie sau comiterea de furturi sau alte ilegalităţi(şantaj), victime exploatate pentru producerea demateriale pornografice sau situaţii de tentativă, sumaprocentuală a acestora fiind de 11%.

SexualăMarea majoritate a victimelor exploatate în acest fel aufost victime minore, de gen feminin (84%).Victimele sunt vulnerabile în aceeaşi măsură la acest tipde trafic, indiferent de mediul de provenienţă rural sauurban.Grupele de vârstă prezente sunt 14-17 ani respectiv 18-25 de ani, reprezentând 90% din total.Cele mai multe victime au fost recrutate de cătrepersoane care făceau parte din cercul de cunoştinţe sauprieteni (57%), metoda „loverboy”!!!Traficul intern are o pondere de 67% din totalulvictimelor astfel exploatate.Destinaţii externe principale Italia (45), Germania (20),
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Rata retraficării este cea mai mare în cazul acesteiexploatări. Din totalul victimelor retraficate (36),identificate în 2012, 78% au fost exploatate sexual.Dintre factorii care pot contribui la acest fenomenputem menţiona:  lipsa suportului social şiîntoarcerea în mediul de risc, stigmatizarea socialaspecifică exploatării sexuale care poate conduce la ungrad scăzut de respect de sine, lipsa perspectivelorviabile şi mirajul unor câştiguri relativ uşor deobţinut, carenţe educationale (68% au maxim studiigimnaziale) sau lipsa experienţei de viaţă si lipsainformării (53% din totalul victimelor exploatate
sexual sunt minori).
Muncă

Marea majoritate a victimelor exploatate prin aceastăformă sunt persoane adulte de gen masculin.Principalele judeţe sursă ale acestui tip de trafic aufost Bacău şi Mureş. Provenienţa din mediul rural seconstituie ca şi factor de vulnerabilitate în acestecazuri (72% din victimele identificate provenind dinlocalităţi rurale).Majoritatea victimelor au fost recrutate prinabordarea directă de către recrutor, persoanănecunoscută anterior victimelor în 68% din victimeleidentificate. Aproape toate victimele au fostmanipulate şi înşelate cu promisiunea unor locuri demuncă, în ţară sau străinătate.Principalele destinaţii ale acestui tip de trafic au fostGermania (85) şi Italia (67).Cele mai multe victime sunt exploatate în sectorulagrozootehnic (agricultură sau creşterea animalelor),construcţii, vânzări ziare, servicii de curăţenie.Traficul intern este prezent pentru 147 de victime.
CerşetorieÎn anul 2012, 48 de victime au fost exploatate prinobligarea la cerşetorie. Dintre acestea, 35 au fostpersoane adulte, majoritatea de gen masculin.De regulă, spaţiile de consumare a exploatării prin

În rândul exploatării sexuale se observă cea mai marerată de retraficare. Din totalul victimelor retraficate(20), traficate în 2012, 75% au fost exploatate sexual.Cauzele care pot duce la acest fenomen sunt multiple.Dintre acestea putem meţiona: lipsa suportului socialsau familial, întoarcerea in mediul de risc, dezaprobareaşi marginalizarea socială specifică acestei forme deexploatare care pot duce la un grad scăzut de respect desine, confundarea victimei exploatate sexual cupersoanele care practică prostituţia, lipsa unorperspective concrete şi atracţia unor câştiguri uşor deobţinut, deficienţele în educaţie (72% au cel mult studiigimnaziale) sau lipsa informării şi a experienţei de viaţă(73,5% din totalul victimelor exploatate sexual suntminori).
Muncă

Distribuţia pe gen arată că marea majoritate avictimelor exploatate în acest fel sunt de gen masculin.Principalele judeţe sursă ale acestui tip de trafic au fostBacău şi Mureş.Provenienţa din mediul rural se constituie ca şi factorde vulnerabilitate în aceste cazuri (72% din victimeleidentificate provenind din localităţi rurale).Majoritatea victimelor au fost recrutate prin abordareadirectă de către recrutor, acesta fiind în 57% din cazurio persoană necunoscută anterior.Cele mai multe victime sunt exploatate în sectorulagrozootehnic (agricultură sau creşterea animalelor),construcţii, vânzări ziare, servicii de curăţenie.Traficul intern este prezent pentru 124 de victime.Principalele destinaţii ale acestui tip de trafic au fostGermania (26) şi Italia (22).
CerşetorieÎn anul de raportare, 26 de victime au fost exploatateprin obligarea la cerşetorie. Dintre acestea, 18 au fostpersoane adulte, majoritatea de gen masculin. Pentruaceastă formă de exploatare, traficul extern are o
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această formă sunt zone aglomerate, cu o frecvenţăridicată a trecătorilor, de genul intrărilor în magazinesau supermarketuri, şcoli, biserici, gări, parcări,parcuri, intersecţii importante din marile oraşe, pieţeaglomerate, zone turistice etc.Conform unui studiu elaborat de ANITP cu privire laexploatarea prin cerşetorie şi care urmează a fipublicat, metodele prin care victimele sunt obligate laefectuarea acestor practici sunt diverse, plecând de lascrierea unor mesaje cu mare impact emoţional pediverse pancarte, la mâna întinsă şi/sau sugerarea sauprezentarea handicapului până la chiar performareaactelor de teatru stradal            (întâlnită în marileoraşe ale Europei).Dimensiunea traficului extern în cazul acestei formede exploatare este ridicată, 85% din victime fiindexploatate extern.Germania a fost principala destinaţie externă întâlnităîn rândul victimelor obligate la practicareacerşetoriei.
Destinaţie

Trafic internÎn trafic intern, în 2012, au fost identificate 497de victime (48% din total), dintre care 73% aufost victime de gen feminin. Prevalenţa acestui tipde trafic este cu mult mai mare faţă de anulanterior, de la 296 de victime traficate intern la497 de victime, de la 28% în total la aproapejumătate din total în acest an. Ponderea minorilorîn cadrul populaţiei victimelor identificate interna fost de 61%, dintre care majoritatea au fost fete.Principalele judeţe sursă ale traficului intern aufost, în ordinea amplorii Bacău, Mureş, Vaslui,Galaţi şi Prahova. Victimele provenite din acestejudeţe au însumat un procent de 35% din totalÎn cazul traficului intern un indicator relevanteste cel al judeţului de exploatare, iar dateleacestui an cu privire la acesta, prezintă Covasna,Constanţa, Prahova, Timiş şi Braşov ca fiindprincipalele judeţe în care a avut loc exploatareavictimelor.Cele mai multe  victime identificate intern au fostexploatate sexual sau pentru muncă forţată(92%).
Trafic externPonderea traficului extern a fost în acest ande 52% din total, spre deosebire de 72% în

dimensiune ridicată, 21 de victime fiind exploatateextern.De regulă, spaţiile de consumare a exploatării prinaceastă formă sunt zone aglomerate, cu o frecvenţăridicată a trecătorilor, de genul intrărilor în magazinesau supermarketuri, şcoli, biserici, gări, parcări, parcuri,intersecţii importante din marile oraşe, pieţeaglomerate, zone turistice etc.Conform datelor deţinute de ANITP cu privire laexploatarea prin cerşetorie, metodele prin carevictimele desfăşoară aceste practici sunt variate,plecând de la sugerarea handicapului, diferite mesajecare apelează la mila trecătorilor, la mâna întinsă pânăla reprezentări artistice (teatru stradal) metodăîntâlnită în metropolele europene.Germania a fost principala destinaţie externă întâlnităîn rândul victimelor obligate la practicarea cerşetoriei.
Destinaţie

Trafic internÎn anul 2012 au fost traficate şi identificate, întraficul intern, 356 de victime (64% din total),dintre care 71% au fost victime de gen feminin.Ponderea minorilor în cadrul populaţiei victimeloridentificate intern a fost de 59%, dintre caremajoritatea au fost fete.Principalele judeţe sursă ale traficului intern aufost, în ordinea amplorii Bacău, Mureş, Vaslui,Galaţi şi Olt. Victimele provenite din aceste judeţeau însumat un procent de 47% din total.În cazul traficului intern un indicator relevant estecel al judeţului de exploatare, iar datele acestui ancu privire la acesta, prezintă Constanţa, Covasna,Olt, Vrancea şi Timiş ca fiind principalele judeţe încare a avut loc exploatarea victimelor.Cele mai multe victime traficate intern au fostexploatate sexual sau pentru muncă forţată (96%).

Trafic externPonderea traficului extern a fost în acest an de36% din total, spre deosebire de 65% în anul
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anul anterior.
Italia (159 de victime identificate în 2012)Caracteristici ale victimelor identificate

 Majoritatea femei
 Majoritatea adulţi
 Provenienţă majoritară din rural
 Recrutare prin înşelarea cu oferte de locuri demuncă
 Cele mai multe victime exploatate sexual saupentru muncă forţată

 Germania (150 de victime identificate în2012)Caracteristici ale victimelor identificate
 Majoritatea bărbaţi
 Majoritatea covârşitoare adulţi
 Două treimi au avut provenienţă din rural
 Recrutare prin înşelarea cu oferte de locuri demuncă
 Cele mai multe victime exploatate pentrumuncă forţată sau exploatare sexuală.

 Spania (73 de victime identificate în 2012)Caracteristici ale victimelor identificate
 Majoritatea bărbaţi
 Majoritatea adulţi
 Provenienţă majoritară din rural
 Recrutare prin înşelarea cu oferte de locuri demuncă
 Cele mai multe victime pentru muncă forţatăsau pentru exploatare sexuală.

anterior.
 Italia (71 de victime traficate în 2012)Caracteristici ale victimelor identificate
 Majoritatea femei
 Majoritatea adulţi
 Provenienţă majoritară din rural
 Recrutare prin înşelarea cu oferte de locuri demuncă
 Cele mai multe victime exploatate sexual saupentru muncă forţată
 Germania (55 de victime traficate în 2012)Caracteristici ale victimelor identificate
 Majoritatea bărbaţi
 Majoritatea adulţi
 Provenienţă majoritară din rural
 Recrutare prin înşelarea cu oferte de locuride muncă
 Cele mai multe victime exploatate pentrumuncă forţată sau exploatare sexuală.
 Spania (16 de victime traficate în 2012)Caracteristici ale victimelor traficate
 Majoritatea femei
 Majoritatea adulţi
 Provenienţă majoritară din rural
 Recrutare prin înşelarea cu oferte de locuri demuncă
 Cele mai multe victime pentru exploataresexuală sau pentru muncă forţată.
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ConcluziiExploatarea pentru obligarea la cerşetorie este a treia formă identificată înrândul populaţiei victimelor traficului de persoane, care are loc, în special, în afaragraniţelor ţării noastre, cel mai probabil în ţări cu o legislaţie permisivă sub aspectulpracticării cerşetoriei.Exploatarea sexuală, principala formă de exploatare în rândul victimeloridentificate şi traficate şi a cărei desfăşurare, conform datelor statistice cu privire lapopulaţia victimelor, are loc în special pe teritoriul României. Ponderea crescută avictimelor minore exploatate sexual în România poate fi explicată atât prin creştereacapacităţii de intervenţie în identificarea victimelor a autorităţilor de aplicare a legiicât şi prin specificul legislativ naţional prin care, există trafic de minori fără a finevoie să avem mijloace de constrângere. În încercarea de prezentare a uneiexplicaţii pentru ponderea crescută a traficului intern se află şi constatările ofiţerilorde combatere a criminalităţii organizate în cazul minorilor victime care considerătraficul intern ca un stadiu de pregătire pentru cel extern.Exploatarea prin muncă în agricultură sau în construcţii, este a doua formă deexploatare întâlnită în rândul victimelor, şi care are loc în special extern. Pentru că decele mai multe ori, recrutarea pentru un astfel de trafic are loc prin ofertarea unorlocuri de muncă bine plătite, tentante, ofertele pentru astfel de locuri de muncăvenind în general din state cu o economie mai dezvoltată decât a României.Rata de retraficare a victimelor este de 5,3% în cazul victimelor exploatatesexual, mai mare decât media constatată la nivelul populaţiei totale de victime, undeprocentul se situa la 3,5%.Asocierea datelor privind caracteristicile victimelor traficate şi a victimeloridentificate scoate în evidenţă rata de identificare timpurie crescută în rândulvictimelor exploatate sexual (în special intern) faţă de a victimelor exploatate prinalte forme.Ponderea uşor mai crescută a persoanelor de gen feminin în rândul populaţieitraficate faţă de cea în populaţia identificată în 2012 şi scăderea mediei de vârstă înpopulaţia traficată scot în evidenţă identificarea uşor mai facilă şi mai rapidă încazurile persoanelor de gen feminin adulte tinere sau chiar minore.Aproximativ una din 3 persoane identificate ca victime ale traficului depersoane anual este de gen feminin.Aproximativ una din trei victime identificate anual este minoră.Analiza populaţiei victimelor traficate în aceeaşi perioadă scoate în evidenţătendinţa şi mai îngrijorătoare conform căreia una din două victime traficate esteminoră.Atât zonele sau judeţele de provenienţă cât şi destinaţiile traficului depersoane se schimbă uşor între populaţia victimelor identificate versus traficate,concluzionând că oricare ar fi unitatea măsurată în această situaţie zonele sursă şi
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statele destinaţie rămân aceleaşi. Covasna, Constanţa şi Timiş, judeţe care auînregistrat frecvenţe ridicate în ambele populaţii analizate în 2012, sunt judeţe careau reprezentat o sursă importantă atât a traficului raportat în 2012 cât şi a celuipetrecut în aceeaşi perioadă. În acelaşi spectru observaţional poate fi încadrat traficulcătre Italia, Germania şi Spania, state care au fost principalele destinaţii ale traficuluide persoane în 2012, indiferent de populaţia analizată.Prevalenţa ridicată a traficului intern este observată în ambele populaţii,diferenţa fiind la ponderea acesteia în total. Dacă în populaţia victimelor identificateponderea este de 48%, în cazul victimelor traficate ponderea creşte la 64% probabilca urmare a reacţiei imediate a autorităţilor. Descoperirea traficului internaţionalpresupune un schimb de informaţii, colaborări şi cooperări poliţieneşti care necesităpregătire şi intervenţie ce conduce la consumarea unei anumite perioade de timp şiastfel o identificare întârziată. Mai mult decât atât, această concluzie poate fiîmbunătăţită dacă ţinem cont de faptul că înregistrarea cazurilor traficate extern estefăcută de autorităţi româneşti în momentul în care victima ajunge în România. Astfelchiar dacă victima a fost descoperită anterior de către autorităţile din statul dedestinaţie, operatorul înregistrează de cele mai multe ori ca şi dată a identificăriimomentul în care autorităţile româneşti au intrat în contact cu victima.Mediul de provenienţă rural are aceeaşi prevalenţă, de 57%, ca şi în anulanterior.
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Secţiunea II

RĂSPUNSUL SOCIAL

1. PLANUL LEGISLATIV - REFERINŢE NORMATIVE RELEVANTEPrin definiție o activitate economică ilegală, traficul şi exploatarea victimelorsunt instrumente ale criminalităţii organizate, pentru acumularea resurselorfinanciare uriașe. Ca încălcare majoră a drepturilor fundamentale ale omului, este oofensă adusă demnităţii umane, pe care România nu o poate trece cu vederea. Caactivitate ilegală transfrontalieră, este un element care ameninţă securitatea şi undomeniu de cooperare important în interiorul UE şi în parteneriat cu state, regiuni şiterţe organizaţii internaţionale.Reacţia socială oportună împotriva traficului de persoane reclamă o abordaremultidisciplinară şi multiinstituţională. Răspunsul normativ a avut în vedere, în anul2012, incriminarea cât mai riguroasă, dură, explicită și posibil rezonabilă în termenide timp consumat, a infracțiunilor de trafic de persoane, precum și înlesnirea șipromovarea măsurilor privind asistența victimelor.În ultimii ani, factorii de decizie din Uniunea Europeană lansează apelurirepetate către comunitatea internaţională, inclusiv către instituţiile de la nivelregional şi naţional, organizaţii non-guvernamentale, internaţionale şi alte organizaţiiale societăţii civile, precum şi către instituţiile şi agenţiile Uniunii Europene, atâtpentru a contracara provocările ridicate de infracţionalitatea transnaţională, cât şipentru a oferi o reacţie clară şi cuprinzătoare în direcţia unor politicimultidisciplinare, coerente şi coordonate, cu implicarea tuturor actorilor vizaţi dinţările de origine, tranzit şi destinaţie pentru traficul de persoane și exploatereavictimelor. O astfel de reacţie explicită trebuie să fie în concordanţă cu standardeledrepturilor omului, acordându-se o atenţie particulară traficului de femei şi copii, înconformitate cu instrumentele internaţionale.Reglementarea normativă a multiplelor variabile ale fenomenului traficului depersoane, luat în considerare cel puțin ca fenomen social, economic, psihologic șiinfracțional, joacă rolul consistent al orientării acțiunilor instituționale a agențilorsociali care participă în diferitele arii ale intervenției organismului social, centrate fiecătre combaterea infracționalității, fie către intervenția bazată pe conceptele deprevenire, cea care urmărește protecția și asistența specializată a victimelor, oricooperarea între instituții sau între acestea și organizațiile societății civile, de profil.În sensul acesta, anul 2012  a cunoscut, în România, o dinamică relevantă.Reamintim cititorului faptul că, în Raportul privind situaţia traficului de
persoane în anul 2011, menționam că referinţa anilor 2011-2012, în ceea ce priveștereglementarea normativă a multiplelor aspecte incidente unui fenomen social și de
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criminalitate organizată, cum este fenomenul traficului de persoane, era dată deeforturile cumulate ale reprezentanţilor diferitelor autorităţi publice centrale şiorganizaţii ale societăţii civile în elaborarea proiectului noii strategii naţionale în
domeniul prevenirii, asistenţei victimelor şi combaterii traficului de persoane(SNITP) pentru perioada 2012 - 2016. Iată că putem vorbi astăzi de o strategiemultianuală2 și de un plan de acțiune pentru implementarea Strategiei în următoriidoi ani. Ambele pun în valoare punctele de vedere ale diferitelor autorități centrale șiorganizații ale societății civile care au participat la elaborarea strategiei.Deloc lipsit de importanță este faptul că acest document de politici publiceoferă un răspuns bazat pe realitățile și legislația europeană în materie, preconizând,printre altele:- reconfigurarea sistemului de servicii de protecţie şi asistenţă a victimelor traficuluide persoane,- îmbunătăţirea capacităţii de identificare timpurie a victimelor şi de referire cătrefurnizorii de servicii specializate,- creşterea gradului de includere a victimelor traficului de persoane în programespecializate de reabilitare şi reintegrare socială,- eficientizarea măsurilor de sprijinire a victimelor, care se constituie martor sau partevătămată, pe durata procesului penal şi facilitarea accesului la formele decompensaţie financiară.Ca rezultat remarcabil al demersurilor de reglementare legislativă din ariapoliticilor publice, SNITP 2012-2016 și-a fixat ca scop dinamizarea activităţilorinstituţiilor statului, încurajarea participării și implicării organizaţiilor internaţionaleşi non-guvernamentale în lupta împotriva traficului de persoane, motivareacooperării interinstituţionale şi internaţionale, aducerea, în mentalitatea colectivă arealității problematice a acestui fenomen, prin trimitere la efectele negative implicate,adaptarea şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor de asistenţă oferite victimelortraficului de persoane.Pentru a contextualiza oportunitatea adaptării SNITP la realitățile globale,aducem în atenţia cititorului faptul că anii 2009 şi 2010 au fost caracterizaţi, pe planeuropean, printr-o activitate extrem de intensă a factorilor de decizie, prin iniţiativede modernizare a actualului cadru legislativ, prin organizarea unor conferinţeministeriale de impact. Un obiectiv important al acestor conferinţe a fost acela de aoferi prilejul abordării unor provocări din ce în ce mai importante pentru UniuneaEuropeană, de a-şi consolida capacitatea de acţiune în parteneriat şi cooperare lanivel internaţional, în domeniul prevenirii, protecţiei victimelor traficului depersoane şi al trimiterii în judecată a traficanţilor. În plus, un alt obiectiv a fostfurnizarea unor date concrete şi reale structurilor de lucru ale Consiliului Uniunii

2 H.G. nr. 1.142 din 27 noiembrie 2012 privind aprobarea Strategiei nationale impotriva traficului de persoane pentru perioada
2012-2016 si a Planului national de actiune 2012-2014 pentru implementarea Strategiei nationale impotriva traficului de persoane
pentru perioada 2012-2016.
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Europene pentru elaborarea unui document de acţiune în domeniul întăririidimensiunii externe a UE în privinţa reacţiei împotriva traficului de fiinţe umane.Dimesiunile psiho-socială, economică şi infracţională ale fenomenului traficuluide persoane solicită organismului social un tip de adaptare permanentă la dinamicaaccentuată a acestui fenomen. Este motivul pentru care SNITP fixează, prin obiective
generale, sectoriale şi acţiuni punctuale, cadrul general care va permite dispozitivuluinaţional anti-trafic mobilizarea de resurse şi acţiuni multiple şi coordonate,subsecvente domeniilor prevenirii, combaterii fenomenului şi asistenţei acordatediferitelor categorii de victime ale traficului de persoane (VT).În demersurile de elaborare a SNITP, partenerii au urmat un plan de lucru, carea inclus şi o secvență de analiză a eficienţei strategiei anterioare, cu trimitere directăla calitatea realizării obiectivelor, impactul acţiunilor singulare şi interinstituţionale,etc. Consumul de timp pentru elaborarea SNITP a fost determinat de:

 procesul de durată al consultărilor interinstituţionale organizate de cătreANITP, cu participarea ansamblului instituţiilor publice şi a unor organizaţii alesocietăţii civile. Au fost analizate şi dezbătute puncte de vedere şi perspectiveinstituţionale şi multidisciplinare, în desfăşurarea mai multor întâlniri de lucru şiconsultative, rezervate câtorva subdomenii de acţiune: combaterea traficului depersoane, prevenire şi asistenţa victimelor, toate având ca punct de plecarerezultatele evaluării implementării Strategiei anterioare, dar mai ales dinamicaaccentuată a evoluţiei fenomenului traficului de persoane din ultimii ani. Un gruptematic a fost rezervat consultării ONG ce desfăşoară activităţi în domeniu, în vedereaadăugării perspectivei societăţii civile în conţinutul Strategiei,
 consultarea strategiilor naţionale ale SM ale UE, în domeniu,
 nevoia de integrare a perspectivei europene în filosofia şi conţinutul SNITP2012-2016. Acest lucru a fost posibil şi prin analiza prevederilor Directivei nr.

36/2011 a Parlamentului European şi a Consiliului privind prevenirea şi combaterea
traficului de persoane şi protejarea victimelor acestuia,

 necesitatea realizării evaluării rezultatelor implementării strategieianterioare, care a permis identificarea acelor obiective şi acţiuni ce au favorizatprogrese semnificative, dar şi identificarea punctelor slabe pentru al căror răspunsnoul proiect de strategie identifică şi propune obiective şi acţiuni adaptate realităţilordinamicii fenomenului traficului de persoane din ultimii ani. Acest proces a consumataproape un an, în condiţiile organizării consultărilor interinstituţionale, prinintermediul unei anchete pe bază de chestionar,
 s-a avut în vedere, ca referinţă importantă, adoptarea, de către UE, astrategiei împotriva traficului de persoane. Întârzierea adoptării acestui act normativde referinţă pentru toate statele membre ale UE a fost un alt motiv pentru carestrategia României a stat în aşteptare.Proiectul SNITP a fost abordat și din perspectiva recentelor priorităţi alePreşedinţiei Consiliului UE, în domeniul justiţiei şi afacerilor interne, statuate în
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Programul Stockholm. Acestea vin să completeze rolul instituţiilor din România şiimpun noi obiective:
1. politică eficientă, coerentă şi coordonată în domeniul prevenirii şicombaterii traficului de persoane;
2. adaptarea legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii traficului depersoane, precum şi al asistenţei oferite victimelor.Propunerea noii directive a Parlamentului European şi a Consiliului privindprevenirea şi combaterea traficului de persoane şi protejarea victimei, demonstreazăviitoarele priorităţi în domeniu la nivel european, respectiv:
a) măsuri pentru adecvarea pedepselor la gravitatea infracţiunilor comise;
b) competenţa extrateritorială mai extinsă şi cu un grad de obligativitate mairidicat, statele membre fiind astfel obligate să îi urmărească penal pe resortisanţii saupersoanele care îşi au reşedinţa pe teritoriul lor şi care au comis infracţiunea de traficîn afara teritoriului statului respectiv;
c) îmbunătăţirea asistenţei acordate victimelor, în special a tratamentuluimedical precum şi a măsurilor de protecţie.La finele anului 2012, SNITP a fost aprobată prin hotărâre a Guvernului,devenind „platforma” de lucru a ANITP în relaţia acesteia cu celelalte autorităţi cărorale-au fost stabilite responsabilităţi în lupra anti-trafic, prin Planul naţional de acţiune2012-2014, aprobat prin acelaşi act normativ.SNITP are ca scop reducerea impactului şi a dimensiunilor traficului depersoane la nivel naţional, prin prioritizarea şi eficientizarea activităţilor în luptaîmpotriva acestuia, fiind un document de politici publice axat pe obiective, ce vizeazăprobleme complexe, integrând toate domeniile de intervenţie.

Perioada de aplicare a strategiei va fi 2012 - 2016.
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În Raportul privind situaţia traficului de persoane în anul 2011 era prezentată,pentru prima dată, o analiză integrată a principalelor acte normative relevante îndomeniul prevenirii și combaterii victimizării, precum și în cel al asistenței victimelortraficului de persoane. Acea oportunitate a permis corelarea unor articole de lege, cuscopul de a oferi celor interesați o înțelegere mai nuanțată a perspectivei dinamiciilegislative recente, cu titlu de răspuns față de dinamica accentuată a fenomenuluitraficului de persoane.Găsim oportună dezvoltarea analizei privind evoluția cadrului normativ, prinmenționarea completărilor care au intervenit ori urmează să își producă efectele înplanul legislativ, după cum urmează:1. 3Capitolul al VII-lea al Titlului  al părţii speciale a Legii nr. 286/2009 - noul Cod
penal4 - cuprinde infracţiunile de trafic şi exploatare a unor persoane vulnerabile,

3 Sursa: Ministerul Justiţiei, 2013.
4 CAPITOLUL VII
    Traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile
    ART. 209
    Sclavia
    Punerea sau ţinerea unei persoane în stare de sclavie, precum şi traficul de sclavi se pedepsesc cu închisoarea de la 3   la 10 ani şi
interzicerea exercitării unor drepturi.

ART. 210
    Traficul de persoane
    (1) Recrutarea, transportarea, transferarea, adăpostirea sau primirea unei persoane în scopul exploatării acesteia, săvârşită:
    a) prin constrângere, răpire, inducere în eroare sau abuz de autoritate;

b) profitând de imposibilitatea de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa ori de starea de vădită vulnerabilitate a acelei persoane;
c) prin oferirea, darea, acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase în schimbul consimţământului persoanei care are

autoritate asupra acelei persoane, se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Traficul de persoane săvârşit de un funcţionar public în exerciţiul atribuţiilor de serviciu se pedepseşte cu închisoare de la 5 la

12 ani.
    (3) Consimţământul persoanei victimă a traficului nu constituie cauză justificativă.

ART. 211
    Traficul de minori
    (1) Recrutarea, transportarea, transferarea, adăpostirea sau primirea unui minor, în scopul exploatării acestuia, se pedepseşte cu
închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
    (2) Dacă fapta a fost săvârşită în condiţiile art. 210 alin. (1) sau de către un funcţionar public în exerciţiul atribuţiilor de serviciu,
pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
    (3) Consimţământul persoanei victimă a traficului nu constituie cauză justificativă.
    ART. 212
    Supunerea la muncă forţată sau obligatorie
    Fapta de a supune o persoană, în alte cazuri decât cele prevăzute de dispoziţiile legale, la prestarea unei munci împotriva voinţei
sale sau la o muncă obligatorie se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 3 ani.
    ART. 213
    Proxenetismul
    (1) Determinarea sau înlesnirea practicării prostituţiei ori obţinerea de foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituţiei de
către una sau mai multe persoane se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
    (2) În cazul în care determinarea la începerea sau continuarea practicării prostituţiei s-a realizat prin constrângere, pedeapsa este
închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
    (3) Dacă faptele sunt săvârşite faţă de un minor, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu jumătate.
    (4) Prin practicarea prostituţiei se înţelege întreţinerea de acte sexuale cu diferite persoane în scopul obţinerii de foloase
patrimoniale pentru sine sau pentru altul.
    ART. 214
    Exploatarea cerşetoriei
    (1) Fapta persoanei care determină un minor sau o persoană cu dizabilităţi fizice ori psihice să apeleze în mod repetat la mila
publicului pentru a cere ajutor material sau beneficiază de foloase patrimoniale de pe urma acestei activităţi se pedepseşte cu
închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
    (2) Dacă fapta este săvârşită în următoarele împrejurări:
    a) de părinte, tutore, curator ori de către cel care are în îngrijire persoana care cerşeşte;
    b) prin constrângere, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani.
    ART. 215
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fiind aduse în acest capitol incriminările cuprinse în prezent în Legea nr. 678/2001 şiîn Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  nr. 194/2002.Textele de incriminare a traficului de persoane, de minori şi de migraţi au fostsistematizate pentru o mai uşoară înţelegere şi o mai bună corelare cu alte texte deincriminare, fără a li se aduce însă modificări substanţiale. A fost adăugată formaagravată a comiterii infracţiunii de trafic de persoane, de către un funcţionar public înîndeplinirea atribuţiilor de serviciu, pentru implementarea art. 24 din ConvenţiaConsiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane, ratificată prinLegea nr. 300/2006. Capitolul cuprinde şi infracţiunile de trafic de minori, cainfracţiune distinctă, cu un regim sancţionator mai sever, supunerea la muncă forţatăsau obligatorie, proxenetismul, exploatarea cerşetoriei, folosirea unui minor în scopde cerşetorie, folosirea serviciilor unei persoane exploatate.În ceea ce priveşte exploatarea sexuală a persoanelor şi incriminarea acestorconduite, menţionăm că noul Cod penal nu mai cuprinde incriminarea faptei depracticare a prostituţiei, păstrând însă incriminări ale faptelor care determinăextinderea fenomenului prostituţiei şi anume, a faptelor de exploatare a acesteia(proxenetism, trafic de persoane, folosirea serviciilor unei persoane exploatate), elefiind în cele mai multe cazuri forme de manifestare ale criminalităţii organizate, învreme ce persoana care îşi oferă serviciile sexuale nu este mai mult decât o victimă afenomenului traficului de persoane sau ale exploatării sexuale.Mutarea oprobiului de la persoana racolată la cea care racolează este, astfel, denatură a ajuta la sancţionarea adevăraţilor vinovaţi pentru extinderea fenomenuluiprostituţiei şi altor fenomene corelative caracterizate printr-un grad de pericol socialmult mai mare, în special traficul de persoane.Faptul că prostituţia va fi scoasă de sub incidenţa sancţiunilor penale nu aresemnificaţia unei „legalizări” a acesteia, a transformării activităţii respective într-una
    Folosirea unui minor în scop de cerşetorie
    Fapta majorului care, având capacitatea de a munci, apelează în mod repetat la mila publicului, cerând ajutor material, folosindu-se
în acest scop de prezenţa unui minor, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
    ART. 216
    Folosirea serviciilor unei persoane exploatate
    Fapta de a utiliza serviciile prevăzute în art. 182, prestate de o persoană despre care beneficiarul ştie că este victimă a traficului de
persoane ori a traficului de minori, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o
infracţiune mai gravă.
    ART. 217
    Sancţionarea tentativei
    Tentativa la infracţiunile prevăzute în art. 209 - 211 şi art. 213 alin. (2) se pedepseşte.
(…)
ART. 263
    Traficul de migranţi
    (1) Racolarea, îndrumarea, călăuzirea, transportarea, transferarea sau adăpostirea unei persoane, în scopul trecerii frauduloase a
frontierei de stat a României, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani.

(2) Când fapta a fost săvârşită:
a) în scopul de a obţine, direct sau indirect, un folos patrimonial;

    b) prin mijloace care pun în pericol viaţa, integritatea sau sănătatea migrantului;
c) prin supunerea migrantului la tratamente inumane sau degradante, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea

exercitării unor drepturi.
    (3) Tentativa se pedepseşte.
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reglementată sau permisă de lege, pentru că fapta unei persoane de a se prostitua vafi în continuare sancţionată contravenţional. Simpla dezincriminare semnifică doareliminarea acestei fapte din sfera celor sancţionate penal, acest lucru neavând ca scopschimbarea percepţiei societăţii, din punct de vedere moral,  asupra fenomenuluiprostituţiei.În acest context trebuie menţionată şi incriminarea pornografiei infantile încadrul noului Cod penal, incriminare care păstrează substanţa prevederilor existente(incriminările din Legea nr. 678/2001, Legea nr. 161/2003 şi Legea nr. 196/2003),dar operează de asemenea o mai bună sistematizare a acestora.Noul cod renunţă la incriminarea infracţiunii de cerşetorie în forma consacratăde codul penal în vigoare, dar aduce două incriminări distincte, conexe cerşetoriei,menite să răspundă unor situaţii frecvente în ultimii ani. Este vorba de exploatareacerşetoriei practicate de un minor sau o persoană cu dizabilităţi (determinarea lapracticarea cerşetoriei sau obţinerea de foloase de pe urma acestei activităţi) şirespectiv de folosirea unui minor, de către majorul care are capacitatea de a munci, înscopul de a obţine astfel ajutor material din partea publicului. Această din urmăsituaţie - spre exemplu, o femeie care merge la cerşit, iar pentru a inspira milăpublicului ţine un copil, cu vârsta de câteva luni, în braţe - prezintă un evident pericol,nu doar prin aceea că lezează grav demnitatea umană, copilul ajungând să fie folositca un obiect de recuzită, dar periclitează sănătatea sau chiar viaţa minorului, datefiind condiţiile în care acesta este ţinut în timpul cerşitului (temperaturi foartescăzute sau foarte ridicate, ploaie etc.).În ceea ce priveşte infracţiunea de folosire a serviciilor unei persoaneexploatate, aceasta a fost introdusă în urma ratificării de către România a ConvenţieiConsiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane (prin Legea nr.300/2006). Spre exemplu, textul va fi aplicabil în cazul persoanei care acceptă săprimească prin transplant un organ, ştiind că este prelevat ilegal de la o victimă atraficului de persoane, sau al celui care acceptă să folosească munca forţată impusăacestor victime sau care beneficiază de serviciile persoanei forţate a practicaprostituţia, dacă cunoaşte faptul că aceste persoane sunt victime ale traficului depersoane.În cuprinsul noului Cod penal a fost definită noţiunea de exploatare a uneipersoane ca fiind:a) supunerea la executarea unei munci sau îndeplinirea de servicii, în mod forţat;b) ţinerea în stare de sclavie sau alte procedee asemănătoare de lipsire de libertate oride aservire;c) obligarea la practicarea prostituţiei, la manifestări pornografice în vederea produceriişi difuzării de materiale pornografice sau la alte forme de exploatare sexuală;d) obligarea la practicarea cerşetoriei;e) prelevarea de organe, ţesuturi sau celule de origine umană, în mod ilegal.” (art. 182din noul Cod penal)
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Subliniem faptul că noul Cod penal va intra în vigoare, conform Legii nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, ladata de 1 februarie 2014.2. Referitor la Directiva 2011/36/UE a Parlamentului European și aConsiliului din 5 aprilie 2011 privind prevenirea și combaterea traficului de persoaneși protejarea victimelor acestuia, precum și de înlocuire a Deciziei-cadru2002/629/JAI a Consiliului, constatăm că majoritatea dispoziţiilor de drept penalmaterial şi procesual cuprinse în directivă se regăsesc deja în dreptul intern,nepresupunând intervenţii majore cu ocazia transpunerii directivei în legislaţiaromână. Cu titlu exemplificativ putem menţiona:
 Art. 2 din Directivă: definiţia traficului de persoane (Infracţiuni privindtraficul de persoane):De lege lata - infracţiunile privind traficul de persoane şi în legătură cu traficul depersoane se regăsesc în legea-cadru - art. 12, 13, 141, 17 și 18. În prezent, suntacoperite în legislaţia naţională toate aspectele din definiţia infracţiunii de trafic depersoane (varianta tip şi variantele agravante) aşa cum apare aceasta în Directiva 36/2011;De lege ferenda - infracţiunile privind traficul de persoane se regăsesc în noul CodPenal (Legea 286/2009) - art. 210 (traficul de persoane) şi art. 211 (traficul deminori). Urmează a fi aduse completări prin Legea de punere în aplicare a Noului CodPenal cu privire la săvârşirea acestor infracţiuni de către un funcţionar public înexercitarea atribuţiilor sale de serviciu. Proiectul de lege de punere în aplicare se aflăîn prezent în dezbatere la Camera Deputaţilor (cameră decizională).
 Art. 7 din Directivă - Sechestrul şi confiscareaÎn legislaţia naţională există prevederi referitoare la confiscare: art. 112, art. 118 şiart. 118 indice 2 din Codul Penal (măsura de siguranţă a confiscării speciale şi aconfiscării extinse); art. 19 din Legea 678/2001, art. 112 şi art. 112 indice 1 din NoulCod Penal (Legea 286/ 2009).
 Art. 8 din Directivă - în legislaţia naţională există următoarele prevederi:Legea 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane - art. 20alin 1: „Persoana supusă traficului de persoane, care a săvârşit, ca urmare aexploatării sale, infracţiunea de prostituţie, de cerşetorie, trecere frauduloasă afrontierei unui stat ori donare de organe sau ţesuturi ori celule de origine umană, încondiţiile prevăzute la art. 157 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma îndomeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, nu se pedepseştepentru aceste infracţiuni.”În noul Cod penal  (Legea 286/2009) - art. 262, alin. 4 - este menţionat faptul cătrecerea frauduloasă a frontierei de stat, săvârşită de o persoană victimă a traficuluide persoane sau de minori constituie cauză de nepedepsire.
 Art. 18 alin 4 din Directivă, referitor la incriminarea folosirii serviciilorpersoanelor traficate, cunoscând faptul că acestea sunt persoane traficate.
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În legislaţia naţională:Legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane -  art141: Fapta de a utiliza serviciile prevăzute la art. 2 pct. 2, prestate de o persoanădespre care beneficiarul ştie că este victimă a traficului de persoane ori a traficului deminori, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, dacă fapta nuconstituie o infracţiune mai gravă.În noul Cod Penal (Legea nr. 286/2009) - de lege ferenda - art. 216 incrimineazăfolosirea serviciilor unor persoane exploatate, despre care beneficiarul ştia că suntvictime ale traficului de persoane ori ale traficului de minori.
2. DOCUMENTARE ŞI COMUNICARE PUBLICĂ

2.1. DocumentareInteresul diferitelor categorii populaționale pentru documentarea de nivelacademic, în domeniul traficului de persoane, a păstrat, în anul 2012, un caracterexplicit, manifestat ca atare. La nivel național, o serie de resurse pentrudocumentarea publică au fost adăugate și în 2012, celor elaborate în anii anteriori.În ce privește angajamentul autorităţilor române în acest registru, printreprioritățile anului trecut s-au numărat iniţierea şi realizarea de analize şi activităţi decercetare ştiinţifică, asumarea de perspective în cercetarea sociologică a fenomenuluitraficului de persoane, formularea răspunsurilor documentate față de solicitări cu rolevaluativ sau de monitorizare, interpelări la nivel internaţional, european şi național,primite din partea diferitelor publicuri-țintă interesate. Au fost elaborate rapoarte deanaliză şi cercetare, manuale de bune practici sau documente care servesc informăriicu privire la metodologii specifice de intervenție, în domenii subsecvente, la procesulidentificării şi referii victimelor traficului către servicii de asistenţă, la standardele despecialitate pentru asistenţă sau analize cu privire la recrutarea victimelor.În rândurile care urmează sunt prezentate cele mai relevante dintre rezultateleAgenției, din domeniul documentării publice a fenomenului traficului de persoane.
Produse de analiză și cercetare multidisciplinarăEvaluarea statistică a situaţiei victimelor traficului de persoane identificate înanul 2011 a fost primul document de amploare elaborat de către autorităţile abilitate,în anul 2012. Documentul a urmărit prezentarea publică a caracteristicilor socio-demografice ale populaţiei de victime ale traficului de persoane, a tendinţelorgeografice (provenienţă şi destinaţie), dar şi prezentarea rezultatelor unei minimeanalize a tipologiei relaţiilor existente între victime şi recrutori, pe baza informaţiilordeţinute la acea vreme. Rezultatele analizelor din cadrul evaluării au fost integrate înconţinutul Raportului anual pivind situaţia traficului de persoane în România, în anul2011, elaborat în prima parte a anului 2012.
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Raportul anual privind situaţia traficului de persoane în anul 2011 este,probabil, documentul de referinţă pentru funcția Agenției Naţionale ÎmpotrivaTraficului de Persoane, ca raportor naţional pe linia traficului de persoane- aceea demonitorizare, colectare, centralizare, analiză şi raportare a activităţilor de prevenire,combatere şi asistenţă a victimelor traficului de persoane, la nivel naţional,compilarea, evaluarea şi interpretarea datelor şi informaţiilor puse la dispoziţie decătre instituţii relevante şi organizaţii ale societăţii civile care au atribuţii legale oricare şi-au asumat responsabilităţi în lupta anti-trafic. Raportul și-a propus să reflecteacţiunile explicite şi rezultatele cele mai relevante ale instituţiilor publice şiorganizaţiilor societăţii civile, în anul 2012, aşa cum au fost acestea prezentate decătre acestea.În acelaşi registru, al participării autorităţilor naţionale în domeniu la analizamultiplelor variabile care definesc o latură sau alta a fenomenului traficului depersoane, pentru prima dată a fost realizată o analiză statistică a populaţiei depersoane cercetate pentru infracţiunea de trafic de persoane şi minori, aceasta fiindîn acelaşi timp parte integrantă a Raportului anual pivind situaţia traficului depersoane în România, în anul 2011. Analiza a urmărit indicatori socio-demografici şievidenţierea ariei de acţiune a acestora.O altă evaluare realizată a urmărit aceiaşi indicatori menţionaţi mai sus şi încadrul analizei semestriale privind populaţia de victime identificate în primajumătate a anului 2012.Dincolo de participarea instituţiilor naţionale la elaborarea documentelor deanaliză a variatelor incidenţe, cauze, efecte ori dimensiuni statistice ale fenomenuluitraficului de persoane, acestea şi-au asumat iniţiative de cercetare aplicatămultidisciplinară, în interiorul diferitelor oportunităţi parteneriale cu actori socialirelevanţi din ţări membre UE şi state terţe, urmărind radiografierea unor nivele maiprofunde ale interacţiunilor multimodale, de tip cauzal sau sistemic, a diverselorvariabilelor contextuale, directe sau indirecte, determinate sau aleatorii, careguvernează fie dimensiunea criminogenă a fenomenului traficului de persoane, fie pecea psihologică, socială, economică, ori zonele de graniţă sau de intersecţie ale unorasau altora dintre acestea. Cu titlu de exemplu, în cadrul propunerii de proiect ”Raising
awareness with regard to human trafficking asociated risks within the framework of
Schengen enlargement”, ANITP a formulat o propunere de cercetare privindrealizarea unei tipologii a traficanţilor de persoane. Proiectul și-a propus analizareadatelor socio-demografice deţinute de instituţii cu atribuţii în domeniu, realizarea deinterviuri cu traficanţi şi experţi care interacţionează cu aceştia pe parcursul derulăriicercetărilor.O altă asumare din registrul cercetării sociologice sectoriale a fost angajată deorganizaţiile guvernamentale în interiorul iniţiativei unui consorţiu format dinuniversităţi şi alte instituţii din mai multe state europene. Oficialităţile naţionale auexprimat, aici, dorinţa de a participa în cadrul proiectului (Trafficking as a CriminalEnterpreise) înaintat pentru obţinerea finanţării prin Pilonul FP7. Autorităţile şi-au
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asumat responsabilitatea proiectării unei cercetări privind trăsăturile traficanţilor depersoane, motivaţia infracţională a acestora şi modul de organizare a reţelelorcriminale care activează în acest domeniu.Argumentul implicării instituţiilor statului în extinderea curriculumului decercetare aplicată, prin adresarea domeniului ”celeilalte tabere”, cea ainfracţionalităţii sau a criminalităţii organizate, răspunde unei nevoi identificate decătre specialiştii acesteia cu ceva vreme în urmă: aceea de a oferi o fundamentareştiinţifică politicilor publice şi acţiunilor subsecvente ale instituţiilor publice, îndomeniul prevenirii victimizării, combaterii traficului de persoane şi asistenţeivictimelor, prin punerea la dispoziţia acestora a rapoartelor de cercetare ştiinţifică cuprivire la variate aspecte ce definesc zona de acţiune a criminalităţii organizate - viatrafic de persoane.Tot în aria cercetării interdisciplinare, o echipă de cercetare guvernamentală afost implicată în desfăşurarea studiului privind cerşetoria forţată, demarat sub egidaproiectului Prevention Identification and Protection, cofinanţat de ConfederaţiaElveţiană. Studiul şi-a propus să descrie factorii care contribuie în modintercorelat la atragerea sau împingerea victimelor în situaţii de trafic, săîmbunătăţească tabloul analizei fenomenului exploatării prin obligarea la cerşetorie,prin analiza particularităţilor victimelor şi traficanţilor „actori” ai acestei forme deexploatare, alături de cauzele generale şi individuale ale acestui tip de exploatare.Desfăşurarea studiului a presupus, pe lângă documentarea prin intermediulliteraturii de specialitate, analiza cantitativă a datelor statistice şi organizareainterviurilor atât cu victime ale traficului de persoane, cât şi cu specialişti care auintrat în contact cu acestea (poliţişti, specialişti în domeniul asistenţei şi procurori).Activitatea de cercetare a fost coordonată de către un expert în cercetare sociologicădin Elveţia, iar în luna decembrie studiul a fost tradus în limba engleză, urmând să fietipărit în mai multe exemplare, în vederea diseminării.Răspunsurile formulate faţă de numeroasele solicitări privind date statistice
sau alte tipuri de informaţii cu privire la variabile ce au caracterizat fenomenultraficului de persoane şi dinamica acestuia, în anul 2012 şi în anii anteriori au făcutobiectul unei părţi importante din ansamblul activităţilor autorităţilor române.Fără a încerca o cuantificare procentuală, participarea oficialităţilor ladocumentarea şi elaborarea răspunsurilor faţă de variate solicitări cu rol evaluativ/de monitorizare, adresate acesteia de către instituţii sau organizaţii naţionale,europene sau internaţionale, în domeniul de referinţă, a ”consumat” o parte aeforturilor şi timpului profesional. Menționăm aici analiza privind situaţia cetăţenilorromâni victime ale traficului de persoane în Marea Britanie, în perioada 2009-2011,la solicitarea biroului SOCA din România, în scopul elaborării unui raport de cătreCentrul britanic pentru combaterea traficului de persoane, precum și răspunsulpentru chestionarul transmis de Southeast European Law Enforcement Center -SELEC, în vederea evaluării Task Force MIRAGE, în anul 2011.
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Într-un alt registru de competenţe şi intervenţie, organizaţiile guvernamentaleau continuat să asigure, în anul 2012, comunicarea şi cooperarea tehnică începută cutrei ani în urmă, cu Grupul de experţi pentru lupta împotriva traficului de fiinţeumane - Consiliul Europei (GRETA), pentru îndeplinirea rolului de raportor naţional,în relaţia cu Consiliul Europei, în ceea ce priveşte implementarea, de către România, aConvenţiei Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane. Caurmare, ANITP a contribuit la definirea mandatului directorului ANITP pentruparticiparea acestuia la cea de-a VIII-a Reuniune a Comitetului Părţilor la Convenţiapentru acţiunea împotriva traficului de persoane a Consiliului Europei, care a avut locla data de 11 iunie 2012, la Strasbourg. Cu acest prilej, au fost adoptate Raportulprivind implementarea, de către România, a Convenţiei Consiliului Europei privindlupta împotriva traficului de fiinţe umane, precum şi recomandările GRETA (ConsiliulEuropei - CoE) pe marginea Raportului de ţară al României.De asemenea, ulterior consultării altor instituţii publice, organizaţiileguvernamentale au formulat, într-un document amplu, comentarii şi observaţiiconţinând punctele de vedere ale autorităţilor centrale faţă de Raportul elaborat deGRETA şi faţă de recomandările formulate de către Comitetul Părţilor. Aceste
comentarii şi observaţii au fost asumate de către Guvernul României, printr-unmemorandum transmis Secretariatului General al Convenţiei Consiliului Europeiprivind lupta împotriva traficului de fiinţe umane.În luna aprilie 2012, instituţiile centrale au înaintat Ambasadei SUA laBucureşti Răspunsul României privind chestionarul Departamentului de Stat al S.U.A.pentru elaborarea Raportului anual privind situaţia traficului de persoane în anul 2011
- ”TIP Report”. Documentul conţine răspunsurile autorităţilor române la întrebărilechestionarului, surprinzând realitatea dinamică a fenomenului traficului de persoane,în România, punctând reperele evoluţiilor înregistrate în anul 2011, în ariileprevenirii victimizării, combaterii fenomenului, pedepsirii traficanţilor şi asistenţeiacordate victimelor. Răspunsul României reflectă opiniile ANITP, dar şi pe celeoficiale ale DIICOT, DCCO, CSM şi ale altor autorităţi publice, precum şi pe cele aleunor organizaţii neguvernamentale române.Transmiterea răspunsului faţă de solicitarea United Nations Office on Drugsand Crime, pentru exploatarea acestuia în cadrul Raportului Global privind traficul depersoane, a reprezentat finalitatea unei munci riguroase de analiză, de tip cantitativ, apopulaţiei de victime ale traficului de persoane identificate, a populaţiei determinatede persoane returnate, condamnate sau cercetate pentru infracţiunea de trafic depersoane, în anul 2011.În anul 2012 au fost elaborate documente de răspuns la solicitari venite dinpartea numeroaselor organizaţii neguvernamentale, autorităţi naţionale, precum şidin partea Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene, cu privire la situaţia traficuluide persoane. Răspunsurile  au fost elaborate din perspectiva competenţelorautorităţilor cu privire la procedura identificării victimelor la nivel  naţional, laproblemele identificate în respectarea drepturilor victimelor, la existenţa unor
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proceduri sau standarde privind evaluarea riscului de caz, precum şi la drepturilevictimelor, prevăzute de lege.În perioada de raportare au fost completate, de asemenea, fişa de bune practicipentru aplicarea drepturilor omului, bazată pe lupta împotriva traficului de persoane,transmisă de UNHCR, privind Sistemul Integrat de Monitorizare şi Evidenţă aVictimelor Traficului de Persoane. Sistemul, care sprijină activitatea de referire avictimelor traficului de persoane şi de monitorizare a serviciilor acordate acestora,primeşte, prin această iniţiativă, confirmarea internaţională a demersurilorîntreprinse la nivel naţional de către instituţiile publice şi private pentru prevenireafenomenului şi pentru protecţia, recuperarea şi reintegrarea victimelor.Pentru asigurarea transparenţei dar, cu deosebire, pentru a servi scopurilor deanaliză şi cercetare ştiinţifică, celor de informare şi sensibilizare a publicului generalori a diferitelor categorii de public interesate, totalitatea acestor resurse este pusă
la dispoziţia celor interesaţi.
2.2. Comunicare publică - reflectarea activităţii ANITP în mass-mediaDin punctul de vedere al comunicării, anul 2012 reprezintă o etapă strategică înarticularea imaginii instituţionale, activitatea de comunicare şi relaţii publicedesfăşurată la nivelul central a avut în vedere obiectivele stabilite prin intermediulStrategiei de Comunicare şi Relaţii Publice pe anul în curs. Au fost urmărite cuprioritate: mediatizarea unui mesaj instituţional coerent şi unitar la nivelulinstituţiilor centrale, precum și orientarea către mediul televizual şi online.Interviuri/participări emisiuni/Sincroane TVÎn perioada ianuarie - decembrie 2012, ANITP a generat 42 de apariţiitelevizuale sub forma de participări la emisiuni în direct, înregistrate, sincroane şiinterviuri. Dintre acestea 11 au fost realizate la nivelul ANITP Central, iar restul lanivelul celor 15 Centre Regionale. Fiecare dintre apariţiile TV ale reprezentanţilorANITP au avut la bază un mandat media individualizat, prin intermediul căruia s-aasigurat transmiterea unui mesaj unitar către publicul larg, în conformitate cupriorităţile de comunicare ale ANITP.O pondere importantă a mesajului instituţional antitrafic a fost canalizată cătreposturi de televiziune externe, cu impact la nivel european şi internaţional, precumBBC. Al Jazeera - Secţiunea Balcani, Postul Public German ARD BayzerischerRundfunk, Southest European Time etc. Realizareaunor astfel de materiale televizate, pe plan extern, esteseminifcativă nu numai din perspectiva ANITP, dar şidin punct de vedere al poziţionării României ca actorrelevant în context european şi internaţional al aplicăriilegii. Mesajul antitrafic a fost transmis şi prinintermediul posturilor naţionale şi locale de radio.
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Astfel, în perioada ianuarie-decembrie 2012, reprezentanţii ANITP au participat la 31emisiuni radio în direct sau înregistrate. Mare parte dintre acestea au avut ca scoptransmiterea mesajului de prevenire către publicul larg şi categoriile vulnerabile. Oaltă categorie de apariţii radio a fost strâns legată de evenimentele locale saunaţionale organizate de ANITP.Reportaje TV Reportajele TV cu subiect dedicat luptei antitraficdin România reflectă o direcţie strategică de comunicarea demersurilor instituţionale în acest sens, care au oferitposibilitatea conturării unei imagini de ansamblu asupraacestui fenomen. ANITP a asigurat realizatorilormateriale documentare solicitate, cu scopul de a generanotorietate asupra problematicii. Două posturiinternaţionale şi un post TV naţional au realizat materiale ample despre luptaimpotriva traficului de persoane în România şi despre asistenţa şi protecţiavictimelor.Comunicate de presăPe parcursul anului 2012, ANITP, a transmis către presacentrală şi locală un număr de 97 comunicate de presă, dintre care12 la nivel central şi 85 la nivelul Centrelor Regionale.Comunicatele au vizat, pe de o parte anunţarea unor evenimente,lansarea unor activităţi sau a unor rapoarte internaţionale, şi pe dealtă parte, semnalarea unor politicieuropene sau internaţionale îndomeniu.Reflectarea mediatică a comunicatelor depresă elaborate la nivelul ANITP a avut o ponderelărgită în economia mesajului instituţional, elefăcând obiectul a peste 1000 de apariţii numai înpresa online.Conferinţe de presă Conferinţele de presă organizate la nivelul ANITP peparcursul anului 2012 au urmărit anunţarea unorevenimente centrale şi regionale semnificative sau lansareaunor campanii şi activităţi de prevenire.
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În anul 2012, au fost organizate 16 conferinţe depresă tematice, dintre care 5 la nivel central şi 11 lanivelul Centrelor Regionale ale ANITP.Activităţi cu impact mediatic Dincolo deactivităţile specifice decomunicare şi relaţiipublice ale ANITP, un roldeosebit de important înpropagarea mesajului antitrafic l-au avut şi o serie deactivităţi cu impact mediatic realizate la nivelul CentrelorRegionale ale ANITP. Din această perspectivă s-auînregistrat 244 de activităţi de prevenire şi informarecare au generat articole în presa audiovizuală, scrisă şionline, fapt care a generat o creştere a notorietăţiimăsurilor preventive implementate de ANITP nu numaidirect asupra publicului ţintă, ci şi indirect, prinmijloacele de comunicare în masă.
Activitate onlineANITP a demarat procesul de utilizare instituţionalizată a mediului desocializare online (Facebook) pentru a asigura, în egală măsură şi transmitereanemediată, pe orizontală, a mesajului antitrafic.

Astfel, cu ocazia Zilei Europene de Luptă împotriva traficului de persoane,Agenția a deschis canalul de comunicare prin intermediul Facebook şi a transmisutilizatorilor în timp real informaţii despre evenimentele centrale organizate deANITP în acest context.Impactul activităţilor derulate de ANITP cu prilejul Zilei Europene de luptăîmpotriva traficului de persoane a atins un vârf de audienţă în mediul online desocializare în perioada 15 - 21 octombrie 2012.  Astfel:
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- mesajul antitrafic a putut fi receptat de 526.298 persoane, în perioada campaniei decomunicare, vârful de audienţă fiind atins în zilele de 14 şi 18 octombrie. Presa onlinea înregistrat cel mai ridicat număr de apariţii în legătură directă cu evenimenteleorganizate, totalizând un număr de 220 de articole sub formă de comunicate, articolecare dezvoltă subiectul sau care descriu evenimentele.
3. Formarea profesională a specialiştilorFormarea profesională a specialiştilor care intervin în diferitele zone de”administrare” a multiplelor dimensiuni ale fenomenului traficului de persoane(combatere, prevenire, asistența victimelor, cercetare, monitorizare, elaborareapoliticilor, cooperare internațională, etc.) rămâne una dintre componentele cheieavute în vedere de autorităţile române responsabile, precum și de către organizațiileneguvernamentale (ONG), în ansamblul dispozitivului național anti trafic.Autorităţile române au asigurat expertiză de specilitate în cadrul diverselorseminarii şi conferinţe internaţionale, promovând eforturile susţinute ale Românieiîn lupta împotriva traficului de persoane.De asemenea, în vederea sensibilizării populaţiei şi a conştientizării de cătreaceasta a efectelor traficului de persoane, precum şi în vederea îmbunătăţiriicapacităţii de identificare timpurie şi de asistare a victimelor traficului, autorităţileregionale au organizat şi susţinut un număr de 194 sesiuni de instruire aspecialiştilor care intră în contact cu victimele/potenţialele victime ale traficului depersoane. Temele propuse cât şi suportul de curs elaborat pentru fiecare temă înparte a fost anterior supus atenţiei instituţiilor centrale, în vederea avizării. Astfel, aubeneficiat de instruire 3.674 de specialişti: poliţişti comunitari, poliţişti deproximitate, de ordine publică şi judiciar, poliţişti de frontieră, jandarmi, profesori şiinspectori şcolari, psihologi, asistenţi sociali, lucrători din Centrele de Plasament,consilieri educaţionali, preoţi, reprezentanţi ai primăriilor, etc.În cursul anului 2012 au avut loc, în domeniul combaterii traficului depersoane, și alte seminarii de formare profesională5, desfăşurate la Institutul Naţionalde Magistratură, seminarii care au avut la bază parteneriatul încheiat între Parchetulde pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în colaborare cu Ministerul AfacerilorInterne, INM, Ministerul Justiţiei din Franţa, Ministerul de Interne Francez şi l’EcoleNationale de la Magistrature. Seminariile au fost organizate în cadrul unui proiectfinanţat de Uniunea Europeană. Au participat specialiști din cadrul ANITP, procurori,judecători, ofiţeri de poliţie judiciară specializaţi în domeniul combaterii traficului depersoane, atât din România, cât şi din Franţa, precum şi reprezentanţi ai unororganizaţii neguvernamentale.6Tot în cursul anului 2012, procurori şi ofiţeri de poliţie judiciară din domeniulcombaterii traficului de persoane, specialiști din cadrul ANITP, reprezentanţi aiMinisterului Muncii (Inspecţia Muncii), au participat la o serie de seminarii şi

5 Sursa: DIICOT, 2013.
6 Sursa: DIICOT, 2013.
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conferinţe în domeniul combaterii traficului de persoane pentru exploatare prinmuncă, organizate de către ICMPD.În cadrul Centrului Multifuncţional de Pregătire Schengen, în anul 2012 s-audesfășurat, cu participarea comună a ANITP şi a Poliţiei de Frontieră Române, Cursul
intensiv în domeniul Schengen privind combaterea traficului de persoane. Obiectivelecursului au fost:

 Identificarea factorilor de vulnerabilitate şi a riscurilor de victimizare pentrutraficul de persoane;
 Dezvoltarea abilităţilor de colectare a datelor de interes în domeniul traficului depersoane;
 Cunoaşterea prevederilor Mecanismului Naţional de Identificare şi Referire avictimelor traficului de persoane;
 Implementarea  Acquis-ului Schengen relevant în problematica traficului depersoane.

7Participanții au beneficiat de sesiunile cursurilor, după cum urmează:
 Combaterea traficului de persoane - 2 serii, la care au participat 23 de ofiţeri dincadrul brigăzilor de combatere a criminalităţii organizate şi un ofiţer din cadrulInspectoratului Judeţean de Poliţie Constanţa.
 Combaterea migraţiei ilegale -  2 serii, la care au participat 8 ofiţeri din cadrulbrigăzilor de combatere a criminalităţii organizate.
 Combaterea infracţionalităţii transfrontaliere - 16 serii, la care au participat 8 ofiţeridin cadrul brigăzilor de combatere a criminalităţii organizate şi 173 ofiţeri din cadrulD.G.P.M.B, inspectoratelor judeţene de poliţie şi secţiilor regionale de poliţietransporturi. Alte 15 serii, la care au participat 186 de agenţi din cadrul D.G.P.M.B,inspectoratelor judeţene de poliţie şi secţiilor regionale de poliţie transporturi.
 Supravegherea şi urmărirea transfrontalieră - 4 serii, la care au participat  6 ofiţeri dincadrul Centrului de Formare şi Perfecţionare a Poliţiştilor  “Nicolae Golescu” Slatina şi39 ofiţeri din cadrul inspectoratelor judeţene de poliţie. Alte 4 serii, la care auparticipat 6 agenţi din cadrul Centrului de Formare şi Perfecţionare a Poliţiştilor“Nicolae Golescu” Slatina, 1 agent din cadrul Serviciului Transporturi Maritime şi 44agenţi din cadrul inspectoratelor judeţene de poliţie, secţiilor regionale de poliţie.

8În anul 2012 au fost organizate, în structurile şi unităţile de învăţământ alePoliţiei Române, o serie de alte cursuri de instruire profesională, formare şiperfecţionare, în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de persoane. Calendarulevenimentelor şi numărul de poliţişti care au participat, în cadrul instituţiilor deînvăţământ ale Poliţiei Române, la aceste cursuri este prezentat în continuare:
7 Sursa: DCCO, 2013.
8 Sursa: DCCO, 2013.
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 În cadrul Centrului de Formare şi Perfecţionare a Poliţiştilor  “Nicolae Golescu”Slatina, s-a desfăşurat cursul de perfecţionare ”Combaterea traficului de persoane”, lacare au participat 6 ofiţeri şi 5 agenţi, din cadrul Brigăzilor de combatere acriminalităţii organizate.
 Crima organizată în Balcanii de Vest - Traficul de droguri, migraţia ilegală şi traficulde persoane - activitate desfăşurată sub egida CEPOL, în România, la care auparticipat 4 poliţişti din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate şiBrigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Ploieşti.
 THB - activitate desfăşurată sub egida CEPOL la care a participat un poliţist din cadrulBCCO Alba-Iulia.
 THB - Victim handling in line with human rights - activitate desfăşurată sub egidaCEPOL, la care a participat un poliţist din cadrul BCCO Alba-Iulia.
 EU Policy cycle for organized and serious international crime - activitate desfăşuratăsub egida CEPOL, la care a participat un poliţist din cadrul Direcţiei de Combatere aCriminalităţii Organizate.
 Criminal profiling/behavioral analysis techniques - activitate organizată de cătreMacedonia şi FBI, la care au participat 6 poliţişti din cadrul Direcţiei InvestigaţiiCriminale, D.G.P.M.B, Inspectoratelor Judeţene de Poliţie Cluj, Iaşi şi Prahova.
 Best THB practices in prevention programmes and portfolios - activitate on-line,desfăşurată sub egida CEPOL, la care au participat 9 poliţişti ai Direcţiei OperaţiuniSpeciale, Direcţiei Management Resurse Umane, Inspectoratelor Judeţene de PoliţieBihor, Cluj și Călăraşi.
 THB best practices - activitate on-line, desfăşurată sub egida  CEPOL, la care auparticipat doi poliţişti din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Bihor şi Brigăziide Combatere a Criminalităţii Organizate Suceava.
 EU commission antitrafficking coordinator office - activitate on-line, desfăşurată subegida CEPOL, la care au participat 12 ofiţeri din cadrul Direcţiei Operaţiuni Speciale,Direcţiei Afaceri Europene, Programe şi Relaţii Internaţionale, Direcţiei ManagementResurse Umane, Inspectoratelor Judeţene de Poliţie Bihor şi Cluj.
 Gender based violence - activitate on-line, desfăşurată sub egida CEPOL, la care auparticipat 10 poliţişti din cadrul Institutului pentru Cercetarea şi PrevenireaCriminalităţii şi Inspectoratelor Judeţene de Poliţie Bihor, Hunedoara, Ilfov,Maramureş și Suceava.Un număr total de 46 de polițiși au participat la aceste activități.În curricula școlilor de agenţi de poliţie “Vasile Lascăr” Câmpina şi “SeptimiuMureşan” Cluj-Napoca (seria 2012-2014), sunt prevăzute teme în domeniuldrepturilor omului, respectiv: Drepturile omului - perspectivă istorică şi reglementări

de bază, Protecţia juridică a grupurilor vulnerabile (minori, femei, persoane cudizabilităţi), Respectarea drepturilor omului în activitatea poliţiştilor, Protecţia
juridică a refugiaţilor şi a persoanelor apatride
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La nivelul Serviciului de Combatere a Traficului de Persoane din cadrulstructurii centrale a DCCO, îndrumarea și controlul activităţilor poliţiştilor din cadrulstructurilor teritoriale, dar şi din cadrul MAI s-a realizat după cum urmează: a fostasigurată participarea specialiştilor din cadrul structurii centrale, în calitate delectori, la Centrul Multifuncţional de pregătire Schengen-Buzău, Academia Al. I. Cuza,la clasele cu specialitatea combaterea criminalităţii organizate, Centrul deperfecţionare şi pregătire a cadrelor de Jandarmi în colaborare cu  EUJUST-LEX.
3. DOMENIUL INTERVENŢIEIDomeniile politicilor publice, formării profesionale a specialiștilor care intervin îndiferitele etape ale prevenirii, combaterii traficului de persoane ori în asistențavictimelor, domeniul reglementării legislative, documentarea de nivel academic amultiplelor variabile incidente fenomenului traficului de persoane, sau comunicareapublică sunt tot atâtea arii ”teoretice” ale răspunsului organismului social față demanifestarea fenomenului.Există însă un al doilea nivel - îl putem numi nivelul executiv - al efortuluinațional antitrafic, subordonând mai degrabă zonele prevenirii şi combateriitraficului de persoane, pe cea a asistenţei acordate victimelor, alături de demersurilede cooperare internă şi internaţională.În acest al doilea nivel, în anul 2012, actori „tradiționali” în intervenţiaspecializată, potrivit domeniului lor de competenţă, au continuat să participe în modconsecvent la efortul naţional centrat pe răspunsul organismului social faţă demultiplele dimensiuni implicate de victimizarea cetăţenilor români, victime aletraficului de persoane. Instituţiile de aplicare a legii, justiţia, autorităţile responsabilepentru asistenţa victimelor traficului de persoane, autorităţile legislative, alteinstituţii care şi-au asumat roluri importante în educaţia, informarea şi sensibilizareapublicurilor-ţintă, organizaţiile societăţii civile, „pe cont propriu” sau, de cele maimulte ori, în interiorul acordurilor parteneriale formalizate, au dat formă şi conţinutacestui răspuns naţional.Îmbunătățirea reglementărilor normative naţionale, care să permită acţiuneaeficientă a justiţiei, cu scopul pedepsirii infractorilor, dezvoltarea conceptului şi aprogramelor de prevenire a victimizării, evaluarea secvenţială şi globală,monitorizarea şi cercetarea variatelor dimensiuni ale fenomenului traficului depersoane, din perspectiva identificării victimelor şi a orientării acestora cătrefurnizorii specializaţi de servicii pentru reabilitare, sunt arii de intervenție în careanul 2012 a adus progrese. Nu în ultimul rând, domeniul cooperării internaţionale aoferit actorilor relevanţi oportunităţi pentru abordări corelate şi comune a variateloriniţiative transnaţionale, având ca finalitate prevenirea victimizării şi combatereatraficului de persoane, şi, cu deosebire, asistenţa acordată victimelor cetăţeni români,traficaţi pentru multiple forme de exploatare, în ţări din Europa.
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4.1. COMBATEREA TRAFICULUI DE PERSOANE

Schimbări. Tendinţe.9Din perspectiva cazuisticii, România îşi păstrează caracterul pregnant de ţarăsursă a traficului de persoane, traficul extern în ţări din Europa cunoscând şi înaceastă perioadă cea mai mare reprezentare în rândul victimelor cetăţeni români. Oproporţie semnificativă din victime sunt însă victime ale traficului intern, manifestatprin toate modalităţile de exploatare. Bărbaţi, femei şi copii din România sunt traficaţicătre ţări europene, cum ar fi Italia, Germania, Spania, Grecia, Marea Britanie, Cehia,Olanda, Franţa, Belgia, Elveţia, Portugalia, Danemarca, Austria, Ungaria, Irlanda,Polonia şi Cipru, dar şi în alte state non UE cum sunt Turcia, Irak.Aşa cum rezultă din studiile de caz privind investigaţiile realizate la nivelulstructurilor de combatere a criminalităţii organizate, şi în anul 2012 se înregistreazăo importantă mobilitate a grupărilor criminale care acţionează în mai multe ţări.Acestea se reorientează spre destinaţii mai puţin frecventate, dar unde există cererepe piaţa sexuală şi pe piaţa muncii, precum şi condiţii pentru practicarea cerşetoriei.De asemenea, traficanţii au în vedere şi zone unde nu există o concurenţă esenţială,pentru a obţine câştiguri mai mari.Grupările infracţionale exploatează victimele în mai multe ţări de destinaţie,se mută dintr-o ţară în alta, profitând de diferenţele legislative, transformate înoportunităţi, pentru a eluda şi îngreuna activitatea de identificare şi cercetare, dar şipentru sporirea câştigului. În acest scop, traficanţii se informează reciproc cu privirela lacunele legislative din ţările de destinaţie, cu privire la neincriminarea formelor demanifestare a traficului de persoane. Putem exemplifica cu grupările care şi-audesfăşurat activitatea în Spania şi apoi s-au mutat pe relaţia Anglia sau Irlanda, dar şidin Franţa, Spania, Italia în Elveţia, Irlanda şi ţările scandinave.10Strategiile de recrutare a victimelor în trafic nu s-au schimbat foarte multfaţă de anul trecut, cele mai multe dintre acestea fiind înşelate cu promisiunea unorlocuri de muncă, în special în străinătate, dar şi în interiorul ţării noastre, în judeţealtele decât reşedinţele victimelor (624 de victime au fost astfel recrutate). Încontinuare, judeţe precum Bacău, Mureş, Timiş, Iaşi, Dolj, Argeş sau Braşov sunt uneledin principalele judeţe sursă ale traficului de persoane cu cetăţeni români, atât interncât şi extern.11Este de remarcat faptul că au existat situaţii de recrutare a tinerelor caresunt explicit de acord, faţă de racolatori, cu practicarea prostituţiei în ţările dedestinaţie care au reglementată această activitate cu contract de muncă (216persoane astfel recrutate). Ulterior, aceste victime sunt şantajate, prin diferite formede constrângere, să cedeze o parte importantă din veniturile câştigate legal celor carele-au sprijinit în obţinerea unui astfel de loc de muncă şi care se implică în continuare
9 Sursa: DCCO, 2013.
10 Sursa: ANITP
11 Sursa: DCCO.
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în asigurarea transportului victimei de la reşedinţa sa la ”serviciu”  şi înapoi, precumşi în aşa-numita protecţie a acestora.Datorită specializării grupărilor infracţionale de trafic internaţional depersoane, prin schimbarea modului de operare, în sensul evitării modalităţilor desăvârşire a infracţiunii de trafic de persoane (evitarea săvârşirii de acte materiale deameninţare sau violenţă, în special, în activitatea de racolare, transportare), seconstată evoluţia către infracţiunea de proxenetism, victimele fiind racolate în scopulpracticării de bună voie şi legal  a  prostituţiei, în cluburile, bordelurile, etc. din ţărileîn care este legalizată această activitate sau sub paravanul oferirii către clienţi, prinintermediul Internetului, a unor servicii de ”masaj” sau ”escortă”.În ceea ce privește modul de operare al traficanților, folosirea violenţelorfizice a încetat să mai fie o caracteristică atât de pregnantă, optându-se fie pentruconstrângerea psihică, fie chiar pentru promisiunea unor beneficii financiare, relativuşor de obţinut, prin cedarea unei părţi din câştigul obţinut de către aceasta, saudeterminarea unui consimţământ prin şantajul emoțional al victimei. Au fostînregistrate cazuri în care tinerele au avut o relaţie de prietenie cu traficanţii, audezvoltat o legătură de cuplu, au locuit o perioadă împreună, generând creanţe fictivesau chiar reale cu privire la chirie, hrană, întreţinere, etc. În această perioadă întreţinde comun acord relaţii sexuale, dar care au fost filmate şi care, ulterior sunt folositeca instrumente de santaj în vederea determinării practicării prostituţiei în folosulexploatatorilor.Există, de asemenea cazuri în care victimele traficului de persoane suntexploatate în interiorul țării, pentru ”verificarea calităţilor” în cadrul modalităţilor deexploatare (sexuală, cerşetorie), ce precede transferarea acestora în ţări din vestulEuropei, unde câştigurile sunt mai mari.Modificarea structurală a grupurilor infracţionale este o altă caracteristică,prin aceea că o parte dintre aceste grupuri se constituie pe criteriul rudeniei sauetniei, alţi membri fiind cu greu incluşi în cadrul grupurilor. În acest mod, fiecareetapă a traficului poate fi gestionată de oricare dintre aceştia, fără a apela la serviciileunor persoane externe sau fără a colabora cu alte grupări infracţionale, tocmai pentrua îngreuna depistarea şi probarea activităţii infracţionale. Totodată, profiturileactivităţilor infracţionale rămân concentrate în posesia unui grup restrâns depersoane/ familii/ rude.În interiorul unor grupuri infracţionale organizate, membrii au roluri binedeterminate, cei tineri au sarcini de racolare, iar cei mai în vârstă de exploataredirectă a acestora sau de coordonare a exploatării. De asemenea, membrii grupărilorinvestesc în autoturisme şi alte bunuri, astfel încât, în momentul contactului cuvictimele, să le impresioneze, prin prezentarea unei false imagini a prosperităţii.Traficanţii nu ezită să facă victimelor cadouri importante sau să contacteze familiilepotenţialelor victime pentru a câştiga şi încrederea acestora.
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Unele grupuri sunt formate din persoane cu antecedente penale sau careprovin din familii în care membrii au antecedente penale, condamnate pentruinfracţiuni în legătură cu traficul de persoane şi nu numai.Pe de altă parte, în perioada analizată s-a constatat diminuarea numărului degrupări mari, specializate, active, datorită reacţiei prompte a structurilor decombatere a traficului de persoane, prin destructurarea acestora în ultimii ani şi,implicit o scădere a fenomenului ierarhizării infracţionale, în sensul că deseori seîntâlnesc cazurile în care infractorii se organizează aleatoriu, fără o ierarhieprestabilită în cadrul unei reţele,  urmărind doar obţinerea unor profituri facile şirapide. Şi în această perioadă se înregistrează un număr apreciabil de mici grupuri,nespecializate sau de indivizi ce săvârşesc infracţiuni de trafic de persoane înmodalităţi simple (1-3 autori/ 1-2 părţi vătămate).Recrutarea membrilor, în cadrul grupurilor infracţionale organizate, serealizează nu de puţine ori pe criterii de rudenie, vecinătate sau prietenie şi în bazapromisiunii obţinerii unor venituri importante, în urma efectuării(racolare/transportare/supraveghere) activităţii stabilite de liderul grupului.Grupurile infracţionale care au ca activitate principală traficul de persoane suntputernic concurențiale, colaborarea fiind redusă, pentru a nu se suprapune înanumite spaţii din ţările de destinaţie şi a le influenţa cuantumul câştigurilor.Specificul acestei activităţi infracţionale face însă necesară colaborarea cu falsificatoride documente, mai ales în situaţia traficării minorilor, pentru a procura victimelordiferite identităţi şi contracte de muncă, în special în ţările în care este reglementatăprostituţia sau în ţara de origine, pentru obţinerea documentelor necesare treceriifrontierei de stat.În cazurile de trafic de persoane pentru exploatare prin muncă s-a constatatcă unele victime ajută indirect traficanţii, în prima fază, prin identificarea şiintermedierea contactării altor persoane, în special vecini, rude, cunoscuţi, caredoresc să muncească în ţările de destinaţie, facilitând, în acest mod, fără intenţie,racolarea mai multor persoane de către un grup restrâns de traficanţi. Pe de altăparte, în unele cazuri de trafic de persoane în scopul exploatării sexuale seînregistrează o victimizare punctuală, uneori doar una sau două victime traficate de ogrupare constituită cu un număr mic de traficanţi. Trebuie subliniat faptul că înperioada analizată s-a observat că traficanţii nu se implică în recrutarea unui  numărmare de persoane, pentru a fi exploatate sexual, aceştia preferând victime puţine,care obţin sume constante de bani şi pe care le pot controla uşor, diminuând în acestfel şi riscurile de a fi depistaţi.Modalităţile de traficare sunt diverse, plecând de la exploatarea sexuală, laexploatarea prin muncă forţată şi obligarea la cerşetorie sau comiterea de furturi,până la traficarea pentru pornografie infantilă şi pe internet. În continuare,exploatarea sexuală este scopul principal al traficului de persoane (526 de victime),în cele mai multe cauze penale fiind efectuate investigaţii şi cercetări din aceeaşiperspectivă. Ierarhia modalităţilor de exploatare în rândul victimelor identifiate este
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similară cu cea de anul trecut, fiind înregistrate mici variaţii cantitative, dar care nupot exprima o tendinţă explicită sau influenţa ierarhia.În unele cazuri de trafic de minori având ca modalitate de săvârşireexploatarea sexuală, a rezultat că recrutarea se realizează prin înşelarea, de cătretraficanţi, a părinţilor sau reprezentanţilor legali ai acestora, pentru obţinereaacordului privind părăsirea teritoriului ţării, chiar în calitate de însoţitor al copiluluila întocmirea actelor notariale şi trecerea frontierei de stat.Exploatarea pentru muncă forţată este în continuare o modalitate importantăde victimizare a cetăţenilor români (410 victime au fost astfel exploatate). Persoaneleadulte sunt majoritare în rândul victimelor exploatate prin muncă, acestea având caprovenienţă semnificativă mediul rural (295 de victime). Exploatarea prin muncă areloc de cele mai multe ori în sectorul agriculturii, construcţiilor, serviciilor hoteliere,muncii „domestice”, muncii în domeniul forestier sau al vânzărilor ambulante, înspecial de ziare. A fost înregistrat şi un caz de exploatare în scopul obligării latransportul de droguri (cărăuş) sau exploatare prin muncă, la o fermă de animale.Investigarea muncii ilegale şi forţate, în cazul exploatării interne, întâmpinădificultăţi generate de caracterul „închis” al acestei modalităţi de săvârşire, fiindfoarte uşor disimulat în situaţii de muncă ilegale (muncă fără contract de muncă legalîntocmit, muncă fără plata asigurărilor sociale sau de sănătate, muncă în urma aşa-zisleor contracte de colaborare).Obligarea la cerşetorie este a treia formă de exploatare a victimelor traficuluide persoane (48 de victime), după exploatarea sexuală şi exploatarea prin muncă.Dintre toate aceste forme de exploatare, obligarea la cerşetorie este cea mai vizibilă,desfăşurându-se în locuri publice (străzi, semafoare, magazine, complexe comercialemari, etc.). Spre deosebire de alte moduri de exploatare, ce se pot consuma în spaţiiprivate, circumstanţele în care traficanţii beneficiază de serviciile victimelor obligatela cerşetorie sunt dependente de spaţiul public, aglomerat. Cu toate acestea, seconstată reducerea numărului victimelor astfel exploatate, spre deosebire de anultrecut, când 81 de victime au fost traficate în scopul obligării la practicareacerşetoriei. Pe de altă parte, în domeniul exploatării prin obligarea la practicareacerşetoriei sunt numeroase cazuri în care cerşetoria apare sub forma unor elementeizolate, fără a îmbrăca un cadru organizat şi fără a exista forme de constrângere sauîngrădire a propriei voinţe, cazuri care nu se înscriu în aria infracţionalităţii de tipultraficului de persoane.În ceea ce privește transferul banilor obţinuți în urma traficării, în ultimaperioadă se observă tendinţa traficanţilor de a-şi conduce victimele în ţări unde sepractică legal prostituţia. Ulterior, traficanţii se întorc în ţară, dar se  deplaseazăperiodic la locurile de exploatare a victimelor, de unde preiau personal sumele debani obţinute, pentru a preveni lăsarea unor „urme”, dacă acestea ar fi trimise prinsisteme electronice de transfer bancar. Veniturile obţinute de către traficanţi dinactivitatea infracţională au fost investite în bunuri imobile (terenuri, case,
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apartamente), bunuri mobile (maşini de lux, bijuterii din aur, haine de lux, aparaturăelectronică), dar nu în ultimul rând şi în abordarea unui trai extravagant.
Este posibil un profil al traficantului?Un răspuns pentru această întrebare legitimă poate fi oferit de analizaactivităţilor investigative realizate de către organele de poliţie cu atribuţii încombaterea traficului de persoane, în perioada anului 2012.Una dintre concluziile acestei analize12 este aceea că o parte a traficanţiloraparţin unor grupuri culturale cu ”tradiție” în practica asocierii și organizării cuscopul săvârşirii de infracțiuni. Criteriile de asociere sunt cele bazate pe legături derudenie, vecinătate, sau istoric infracțional (persoane care au mai făcut obiectul altorinvestigaţii penale, ca urmare a comiterii unor fapte de drept comun, în urma cărorafigurează cu antecedente penale), pentru ca reacţia autorităţilor în depistarea şiprobarea activităţii infracţionale să fie îngreunată, dar şi pentru menţinereacâştigurilor în posesia unui grup restrâns de persoane/ familii/ rude.În grupurile infracţionale organizate, membrii au roluri bine determinate: ceitineri au sarcini de racolare, iar cei mai în vârstă de exploatare directă a victimelorsau de coordonare a exploatării. Este o tactică ce permite racolatorilor să îşi justifice”nevinovăţia” faţă de victime şi imposibilitatea de a interveni pentru scoatereavictimelor din situaţia de trafic şi exploatare.O altă concluzie este aceea că traficanţii  investesc în autoturisme şi alte bunuri,mizând pe impresionarea victimelor, prin falsa imagine a prosperităţii. Traficanţii nuezită să le facă victimelor cadouri importante şi chiar să contacteze părinţiipotenţialelor victime, pentru a câştiga şi încrederea acestora.Dintr-un studiu al unităţii centrale a structurilor de combatere a traficului depersoane, s-au conturat  următoarele aspecte, din perspectiva profilului traficanţilor:

 În majoritatea cazurilor, recrutarea se realizează printr-un contact direct,prin cunoscuţi sau rude ale victimelor. Traficanţii, în unele situaţii, afişează atitudineaomului de afaceri, tratând activităţile infracţionale de recrutare, transport,transferare, cazare, găzduire sau primire a victimelor, în scopul exploatării, ca şiactivităţi în cadrul unei afaceri legale, urmărind cererea, oferta şi posibilităţile celemai bune de câştiguri băneşti. Acţionează astfel în mod raţional, premeditat, îşiconstruiesc o imagine de binefăcatori, lăsându-se căutați de viitoarele victime, pentrua le ”acorda ajutorul”; urmăresc recrutarea acelor victime uşor de manipulat, afectatede condiţii de vulnerabilitate.
 Traficanţii au, uneori, legături strânse cu interlopi cunoscuţi, au o educaţiemedie sau peste medie, cu experienţă de viaţă şi abilităţi în a specula vulnerabilităţilepersoanelor cu care intră în contact pentru racolarea punctuală a unor potenţialevictime. De asemenea, au fost întâlnite situaţii când grupări infracţional organizate detrafic de persoane au renunţat la organizarea structurală, cu lider care să coordoneze

12 Sursa: DCCO, 2013.
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activităţile unor executanţi aflaţi pe o scară ierarhică bine definită, regăsindu-sesituaţia asocierii traficanţilor şi abordării aspectelor infracţionale din perspectivaunei “afaceri” în urma căreia îşi vor împărţi veniturile obţinute, în mod egal.
 Se remarcă faptul că modalitatea de acţiune a persoanelorinvestigate/cercetate în ultima perioadă, pentru trafic de persoane, se manifestăindividual sau în grupuri restrânse, cauzele fiind multiple, de la constituireagrupurilor pe baza afinităţilor, dorinţa de a restricţiona accesul la beneficiilemateriale rezultate în urma activităţilor ilegale, îngreunând munca autorităţilor decombatere a fenomenului, atât din perspectiva identificării acestora cât şi adestructurării şi condamnării lor din toate domeniile infracţionale.
 Totodată, se constată o preocupare a traficanţilor pentru specializare şidotare tehnică, aceştia folosind mai multe aparate telefonice, unele împrumutate,precum şi cartele preplătite, pentru a evita identificarea titularului, sau poartăconvorbiri telefonice foarte scurte ori codate, folosind diferiţi termeni ori jargoaneprestabilite, iar la scoaterea victimelor minore din ţară folosesc declaraţii notarialefalse dar şi reale, cu consimţământul viciat al aparţinătorilor şi persoane însoţitoaredin anturajul acestora.Au fost instrumentate cazuri în care victime ale traficului de persoane, dupăimplicarea lor în activităţi de prostituţie, revin în România, unde se implică înracolarea altor tinere, în vederea transportării şi  exploatării sexuale, în ţările dedestinaţie.

Evoluţia şi controlul fenomenului infracţionalÎn plan judiciar, urmărirea penală sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de traficde persoane şi trafic de minori, derulată de instituţiile abilitate, a înregistrat oscădere față de anul anterior.
Activitatea de investigare a infracţiunilor de trafic de persoaneÎn termeni comparativi, situația statistică indică un număr mai mic de cauzesoluționate de către procurori, față de anul anterior, fără însă ca acest lucru săsugereze o diminuare a capacității de răspuns față de dinamica fenomenuluiinfracțional, ci mai degrabă, complexitatea crescută a cauzelor.

Anul 2011 Anul 2012
Cauze
soluţionate

810 676
Persoane
cercetate

2403 536
Arestaţi
preventiv

254 307
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13În anul 2012 la nivelul Parchetelor au fost înregistrate un număr de 867 decauze noi. Din totalul numărului de cauze înregistrate, atât cele noi, cât şi celeînregistrate anterior, au fost soluţionate 676 de dosare, din care 178 au fost finalizatecu rechizitorii şi 496 au primit soluţii de neîncepere sau scoatere de sub urmărirepenală, iar în două cauze s-a dispsus aplicarea unei sancţiuni cu caracteradministrativ.În cauzele soluţionate au fost cercetate 536 de persoane - traficanţi, din care229 în stare de libertate şi 307 în stare de arest preventiv. Dintre aceştia, 533 suntcetăţeni români și 3 cetăţeni străini.Dacă analizăm distribuția traficanților pe criteriul vârstei biologice, observămcă 436 dintre aceştia sunt bărbaţi, 90 sunt femei, iar 10 sunt copii (băieți, cu vârstamai mică de 18 ani).
Investigarea cazurilor de trafic de persoane

14Orice activitate a structurilor poliţiei naţionale specializate în combatereatraficului de persoane, pe timpul derulării procesului penal sau activităţilorinvestigative preliminare, beneficiază de principiul echităţii, egalităţii şi non-discriminării, respectând drepturile şi libertăţile fundamentale şi principiiledemocraţiei, faţă de toate persoanele implicate în procesul de traficare. Astfel,activităţile de investigaţii judiciare ale specialiştilor antitrafic se derulează prinnediscriminarea pe bază de etnie, sex, religie, statut social ori profesional sau pe bazaoricăror alte criterii discriminatorii, nici din perspectiva traficanţilor şi nici din cea avictimelor. Totodată, în activităţile investigative  şi de urmărire penală, în bazadelegărilor procurorului, sunt folosite toate tehnicile moderne de cercetare, dar curespectarea strictă a legislaţiei.Din analiza cazurilor penale de trafic de persoane, investigate de cătrespecialiştii în combatere la nivel central şi structurile corespondente din teritoriu, caurmare a delegărilor procurorilor, se poate concluziona15 că, în anul 2012, au fostcontinuate cercetările într-un număr de 779 de dosare penale, rămase în lucru lasfârşitul lui 2011, vizând 2035 făptuitori. Faţă de aceştia, s-au desfăşurat activităţi decercetare penală sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de trafic de persoane şi traficde minori,  fapte prevăzute şi pedepsite de art. 12 şi 13 din Legea 678/2001. Deasemenea, în unele din aceste dosare s-au desfăşurat activităţi de cercetare penalăpentru constituirea unui grup infracţional organizat, faptă prevăzută şi pedepsită deart. 7 din Legea 39/2003.În toate aceste dosare instrumentate, victimizarea persoanelor avea în vedere ovarietate a formelor de exploatare. Din totalul celor  779 de dosare penale, un numărde 613 priveau exploatarea sexuală, 102 dosare vizau exploatarea prin muncă, 56
13 Sursa: DIICOT, ianuarie 2013.
14 Sursa: DCCO, 2013.
15 Sursa: DCCO, 2013.
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dosare exploatarea prin obligarea la practicarea cerşetoriei, în 10 dosareînregistrîndu-se exploatarea victimelor prin obligarea la comiterea de furturi, iar înalte 7 dosare au fost utilizate  alte moduri de exploatare.În anul 2012 au fost înregistrate un număr de 634 de dosare penale,reprezentând cazuri noi de trafic de persoane, cu un număr total de 1342 făptuitori.Faţă de aceştia s-au desfăşurat activităţi de cercetare penală sub aspectul săvârşiriiinfracţiunilor de trafic de persoane şi trafic de minori,  fapte prevăzute şi pedepsitede art. 12 şi 13 din Legea 678/2001. De asemenea, în unele din aceste dosare s-audesfăşurat activităţi de cercetare penală pentru constituirea unui grup infracţionalorganizat, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 7 din Legea 39/2003.De asemenea, în aceste dosare instrumentate, victimizarea persoanelor s-a realizatprin mai multe modalităţi de exploatare, respectiv, din totalul de 634 de dosare, unnumăr de 503 priveau exploatarea sexuală, 72 dosare vizau exploatarea prin muncă,47 dosare exploatarea prin obligarea la practicarea cerşetoriei, în  6 dosare  s-aînregistrat exploatarea prin obligarea la comiterea de infracţiuni iar în 10 dosare prinalte moduri.Este de menţionat faptul că în unele dosare penale activităţile infracţionale semanifestau prin mai multe modalităţi de exploatare concomitent.În perioada analizată, specialişti din cadrul structurilor de combatere a traficuluide persoane au monitorizat un număr de 281 grupuri organizate privind 1763membri, respectiv persoane pentru care există suspiciunea săvârşirii infracţiunilor detrafic de persoane şi trafic de minori.
Rezultatele obţinute de structurile de combatere a traficului de persoane lafinalul anului 2012 au condus la destructurarea unui număr de 52 de grupuriinfracţional organizate vizând 410 de persoane, cu o medie de 8 persoane per grup,din care 47 de grupări cu 377 de persoane pentru săvârşirea infracţiunii de trafic depersoane şi de minori, iar 5 grupări cu 33 de persoane pentru infracţiuni relaţionatetraficului de persoane.

Condamnarea traficanţilor16
Situaţia condamnărilor, în anul 2012, în cazurile de trafic de persoane, estepusă la dispoziția acestui raport de către Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).Această situație indică, după cum urmează17:În baza art. 12 din Legea 678/2001 (trafic de persoane) au fost condamnate161 de persoane (159 adulţi şi 2 minori).În baza art. 13 din Legea 678/2001 (trafic de minori) au fost condamnate 255persoane (243 adulţi şi 12 minori).

16 Sursa: CSM, 2013.
17 Sursa: CSM.
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În baza art. 18 din Legea 678/2001 (pornografie infantilă) au fost condamnate11 persoane (10 adulţi şi 1 minor).În total, au fost condamnate 427 persoane, pentru infracțiuni pedepsite delegea 678/2001, cu modificările și completările ulterioare.Tabelul de mai jos18 prezintă situaţia pedepselor primite de către cele 427 depersoane condamnate în anul 2012, pentru infracţiunile prevăzute de legea 678
privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane.
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Cooperarea internaţională în domeniul investigării cauzelor, cercetării și
urmăririi penale a traficanţilor

19Rezultatele României, în domeniul combaterii traficului de persoane, au pututfi obţinute printr-o strânsă cooperare internă şi internaţională, cu toate autorităţilecu responsabilități în domeniu, din statele de tranzit şi/sau din cele de destinaţie, pebaza unui schimb permanent de date şi informaţii în cazuri concrete.Cooperarea, atât în plan formal cât şi informal, s-a realizat prin schimburi demesaje, întâlniri, discuţii, contacte permanente cu ofiţerii de legătură şi schimb deinformaţii, în cazuri concrete, cu respectarea procedurilor de comunicare. Deasemenea, în ţară au avut loc o serie de întâlniri cu parteneri internaţionali, în cazuripunctuale, la care au participat şi alte autorităţi cu atribuţiuni de aplicare a legii.În anul 2012, la nivelul structurilor de combatere a traficului de persoane aufost înregistrate 68 comisii rogatorii solicitate de autorităţile străine  şi 85 comisiirogatorii solicitate autorităţilor străine. Totodată, au fost schimbate, prin ofiţerii delegătură străini aflaţi la post în România, sau cu autorităţile străine cu responsabilitățiîn domeniul combaterii infracţiunilor de trafic de persoane, mai multe mesajeconţinând informaţii operative referitoare la traficul de persoane (Cehia, Franţa,Germania, Austria, Olanda, UK, SUA, Italia, Spania, Suedia), atât în sprijinul structuriicentrale cât şi a celor teritoriale. Mesajele schimbate cu poliţii/structuri străine au
18 Sursa: CSM.
19 Sursa: DCCO, 2013.
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fost în număr de 383, dintre care 203 cu Germania şi 7 cu SUA. La nivel naţional, înanul 2012, în cadrul operaţiunilor derulate, au fost solicitate autorităţilor străine, prinintermediul CCPI și ofiţerilor de legătură, un număr de 1082 informaţii şi verificări,iar în sens invers, au fost primite solicitări constând în 1961 informaţii şi verificări.Activităţile de cooperare internaţională cu partenerii străini şi, în acelaşi timpde colaborare interinstituţională, la nivel național, s-au desfăşurat într-un ritm alert,astfel încât au fost primite 11 delegaţii şi au fost realizate 22 de deplasări înstrăinătate. Alte activităţi de cooperare la nivel intern sau internaţional, au fostdesfăşurate sub forma unor întâlniri, seminarii sau grupuri de lucru cu autorităţinaţionale sau străine.
20În domeniul cooperării internaţionale desfășurate de procurori, în cazultraficului de persoane, în cursul anului 2012 au fost primite 59 de cereri de cooperareinternaţională, din care au fost soluţionate 42 şi au fost trimise de autorităţile româneun număr de 116 cereri de cooperare internaţională, fiind soluţionate 52 dintreacestea. În total a fost înregistrate un număr de 175 de cereri de cooperareinternaţională, în creştere faţă de anul 2011, când au fost înregistrate 139 de cereri.Schimbul de informații cu privire la investigațiile desfășurate fie în comun cualte state, fie individual, au făcut obiectul unui număr de 383 mesaje, cele mai multefiind schimbate cu Germania.21Ministerul Justiției a constatat faptul că, în cursul anului 2012, nu au fosttransmise României cereri de extrădare vizând traficul de persoane. Pe de altă parteRomânia a transmis altor state 10 astfel de cereri. România aplică, însă, uninstrument specific Uniunii Europene - mandatul european de arestare - carereprezintă, în esenţă, o procedură de extrădare simplificată, eminamente judiciară. Încadrul acestei proceduri au fost atât primite şi executate cât şi transmise mandateeuropene de arestare privind infracţiuni referitoare la traficul de persoane. În esenţă,atâta timp cât sunt îndeplinite condiţiile de fond şi formă, nu există impedimente laexecutarea unei cereri de extrădare raportat exclusiv la tipologia infracţională, înspeţă, traficul de persoane.22Numărul persoanelor extradate, din alte ţări, pentru infracţiuni săvârşsite înţările respective a fost, în anul 2012, de:

 6 persoane pentru trafic de persoane, Milano
 2 trafic de minori, Milano
 3 trafic de persoane, Roma
 1 trafic de minori, Roma
 1 trafic de persoane, Viena
 1 trafic de persoane, Bruxelles
20 Sursa: DIICOT.
21 Sursa: MJ.
22 Sursa: CCPI.
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4.2. PREVENIREA VICTIMIZĂRII - AUTORITĂŢILE CENTRALE, PARTENERI
INSTITUȚIONALI ȘI ORGANIZAȚII ALE SOCIETĂȚII CIVILE

Activitatea de prevenire a traficului de persoane, a urmărit acoperirea unuispectru larg din punct de vedere al formelor de manifestare a acestui fenomen,elementul de coerenţă fiind reprezentat de concentrarea mesajului pe riscurileasociate traficului. În acest sens, campaniile de prevenire au vizat punerea ladispoziţia populaţiei a informaţiilor necesare evitării situaţiilor periculoase dar şi aunor recomandări utile pentru cazurile când traficul şi exploatarea au avut deja loc.Instrumentul cheie utilizat în domeniul prevenirii traficului de persoane a fostparteneriatul. Ca şi principiu de lucru, toate activităţile de prevenire se derulează înparteneriat cu instituţii guvernamentale şi organizaţii neguvernamentale.Demersurile autorităţilor, din prisma campaniilor de prevenire a traficului depersoane, au fost fundamentate de cercetările şi studiile în domeniu precum şi dedatele statistice privind cu precădere grupurile-ţintă şi zonele de risc. De asemenea,identificarea zonelor de derulare a activităţilor, a tipului şi conţinutului materialelorde susţinere, a fost realizată în urma colaborării organizaţiilor guvernamentale cupartenerii instituţionali şi organzaţiile societăţii civile.Campaniile de prevenire a traficului de persoane au fost finanţate atât prinproiecte europene cât şi din bugetul naţional.Campaniile naţionale au acoperit nevoia informării populaţiei şi mass-mediei,concentrându-şi mesajul pe riscurile traficului în scopul exploatării sexuale,exploatării prin muncă şi obligării la cerşetorie. În derularea acestor campanii s-aurmărit atingerea obiectivelor pe două planuri:a) primul a vizat diseminarea informaţiilor în mod nemijlocit, prin întâlniridirecte cu beneficiarii acestora (femei, bărbaţi, copii) şi distribuirea de pliante şi altemateriale informative;b) cel de-al doilea plan a vizat atingerea obiectivelor în mod indirect, prinemisiuni radio - TV, articole în presa scrisă, postarea de afişe în zone de interes şivizionarea spoturilor video, prin intermediul sistemelor de televiziune cu circuitînchis. În vederea eficientizării obiectivelor propuse, s-a urmărit ca emisiunile să fiedifuzate la oră de maximă audienţă, reprezentanţii Agenţiei participând alături dereprezentanţi ai partenerilor neguvernamentali, iar materialele să fie postate în spaţiicu aflux mare de public (aeroporturi, staţii de metrou, mijloace de transport încomun).Campaniile locale de prevenire, în care s-au implicat activ şi parteneriiinstituţionali, au urmărit, în principal, atingerea aceloraşi obiective ca şi campaniilenaţionale, dar au fost adaptate conform specificului local şi regional al traficului.Colaborarea instituţiilor guvernamentale şi organizaţiile neguvernamentale areprezentat un pilon solid pe baza căruia s-a fundamentat şi dezvoltat activitateaagenţiei încă de la înfiinţarea sa. Şi în anul 2012, cooperarea interinstituţională a fost
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nu doar un simplu principiu teoretic ci un instrument de lucru practic, utilizat învederea atingerii obictivelor comune ale partenerilor.
4.2.1. Campanii și planuri de acţiunePer ansamblu, în anul 2012 au fost implementate 6 campanii naţionale şiregionale, 36 campanii locale şi 7 planuri de măsuri/acţiuni pentru prevenireatraficului de persoane, toate acestea vizând atât cauzele fenomenului, cât şiprincipalele forme de exploatare în cadrul acestuia23. Numărul beneficiarilor direcţi afost de aproape 100.000, iar cel al beneficiarilor indirecţi sau tangenţiali (ex: călătoriicu mijloacele de transport în comun din Bucureşti) de aproximativ 1.000.000.De asemenea, au fost desfăşurate activităţi în cadrul a două proiecte cufinanţare internaţională:

 “Abordarea integrată pentru prevenirea exploatării prin muncă în ţările deorigine şi destinaţie” (România, Bulgaria, Ungaria, FYROM, Grecia şi Cipru);
 “Prevenire, Identificare, Protecţie” (Elveţia).Cel mai eficient mod de promovare a activităţilor de prevenire a fostreprezentat de afişe, respectiv 38,2% din totalul de 123 de referiri cu privire lavizibilitatea activităţilor prin intermediul media (televiziune, radio, afişe, internet).Aceasta este urmată de televiziune cu 26,8%,  radio cu 18,7% şi internet cu 16,3%.În anul 2012 a fost susţinută activ Campania „Traficul de minori pe înţelesul

copiilor”, iniţiată de Asociaţia Telefonul Copilului, pentru a veni în întâmpinareanevoilor de informare ale copiilor, părinţilor şi cadrelor didactice din mediul rural, cuprivire la problematica traficului de persoane în general şi a traficului de minori înspecial.În parteneriat cu AIDRom - Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România, afost implementată campania de prevenire a traficului de persoane „Alege să munceşti
în siguranţă, departe de traficanţii de persoane!”. Campania a avut drept obiectivcreşterea gradului de conştientizare a cetăţenilor români care doresc să plece lamuncă în străinătate, cu privire la riscurile asociate traficului de persoane în vedereaexploatării prin muncă. Diseminarea materialelor de campanie realizate a fostsprijinită de Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, posterele fiind afişate înmai multe aeroporturi şi puncte de trecere a frontierei.Campania regională de informare „Mie?! NU mi se poate întâmpla!” s-adesfăşurat în Bucureşti şi în zonele limitrofe ale capitalei. Scopul campaniei a fostprevenirea traficului de persoane în vederea exploatării sexuale, prin transmitereaunui mesaj adaptat grupului ţintă: tinere cu vârste cuprinse între 16 şi 20 de ani.Peste 100 de afişe, conţinând mesajul antitrafic au fost postate în 26 de staţii demetrou din Bucureşti. De asemenea, spotul video realizat în cadrul campaniei a fost

23 În comparaţie cu anul 2011, când au fost realizate 5 campanii naţionale şi regionale, 24 campanii locale şi 4 planuri de măsuri pentru prevenirea traficului de
persoane.
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difuzat prin intermediul ecranelor LCD aflate în dotarea unui număr de 500 autobuzeRATB.În săptămâna 2-6 aprilie, România, s-a implicat, prin structurile sale despecialitate, în desfăşurarea programului intitulat “Şcoala Altfel”, program gestionatde către Ministerul Educaţiei Cercetării Tineretului si Sportului. Reprezentanţiiautorităţilor au fost invitaţi în mai multe instituţii de învăţământ (şcoli, licee), pentrua dezvolta atitudini preventive în rândul tinerilor, în raport cu fenomenul traficuluide persoane şi de a-şi însuşi cunoştinţe care îi pot ajuta atât pe ei cât şi pe cei dinjurul lor. În acest sens, s-au desfăşurat lecţii deschise, tinerii prezenţi participând ladezbateri şi vizionând cu mult interes spoturile campaniilor de prevenire a traficuluide persoane şi filmele documentare prin intermediul cărora au învăţat cum să fie însiguranţă în mediul online şi cum să se comporte pentru a nu deveni victime aletraficului de persoane.În cadrul, Campaniei estivale „Bucură-te de vară în siguranţă...departe de
traficul de persoane!”, au fost desfăşurate o serie de activităţi de prevenire în tabereleşcolare din Năvodari şi Eforie Sud. Cu această ocazie, au fost transmise participanţilorinformaţii preventive şi au fost organizate concursuri cu premii (tricouri, şepci, mingide plajă gonflabile, freesbe din plastic).Ajunsă la ediţia a VIII-a, Ziua Siguranţei pe Internet  a avut loc pe data de 7Februarie 2012 şi a fost sărbătorită în aproximativ 65 de ţări din întreaga lume. ÎnRomânia, evenimentul este organizat şi promovat, începând din anul 2009, de cătreConsorţiul Sigur.info, format din Organizaţia Salvaţi Copiii România, ca şiCoordonator naţional al proiectului, Positive Media şi Focus - Centrul Român pentruCopii Dispăruţi şi Exploataţi Sexual. Instituţiile statului s-au alăturat demersurilorcelor care fac parte din consorţiu şi au desfăşurat diverse activităţi de prevenirepentru celebrarea acestui eveniment. Astfel, au fost înregistrate 34 activităţi deprevenire, desfăşurate în 29 instituţii de învăţământ, la care au participat 4.387 elevi,129 cadre didactice şi 25 voluntari.
18 Octombrie - Ziua Europeană împotriva traficului de persoaneÎn perioada 15 - 19 octombrie 2012, la nivelul întregii ţări s-au desfăşurat oserie de activităţi destinate marcării „Zilei europene de luptă împotriva traficului depersoane”. Scopul l-a constituit informarea publicului larg cu privire la dimensiunileşi formele de manifestare ale traficului de persoane şi întărirea capacităţii deautoprotecţie la ameninţările acestui fenomen, în rândul persoanelor vulnerabile.Principalele activităţi s-au derulat pe o perioadă de o saptămână, după cumurmează:

 La nivel central:- organizarea, în parteneriat cu Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România, lasediul Ministerului Afacerilor Externe, a Conferinţei europene „O persoană informatăeste o persoană protejată”, pe data de 17 octombrie;
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- organizarea Conferinţei internaţionale dedicată „Zilei europene de luptă împotrivatraficului de persoane”, pe data de 18 octombrie, la care au participat PreşedinteleCamerei Deputaţilor, secretari de stat din mai multe ministere (MAI, MAE, MJ)ambasadori şi invitaţi din străinătate.
 La nivel regional: organizarea şi derularea unui număr de 130 acţiuni preventive -întâlniri cu grupuri-ţintă (elevi, profesori, părinţi), expoziţii, concerte, acţiuni genflashmob.Pe lângă faptul că activităţile desfăşurate au avut un număr de aproximativ22.000 beneficiari direcţi, mesajul antitrafic a putut fi receptat, în mediul online, de526.298 persoane.Activităţile au fost susţinute şi printr-un plan de comunicare implementat princonferinţe de presă, comunicate de presă, interviuri, promovarea online a mesajelorantitrafic etc., astfel că au beneficiat de o vizibilitate ridicată în rândul populaţiei, fiindreflectate în 324 de articole şi apariţii în presa scrisă, audio - vizuală şi online.Evaluarea a fost realizată pe baza monitorizării apariţiilor media de la nivel central şiregional (41 de materiale TV, dintre care 35 la nivel regional şi 6 pe posturilenaţionale de televiziune; 23 de ştiri radio, dintre care 12 la nivel regional şi 11 la nivelcentral şi naţional; 40 de articole, 29% dintre acestea au reflectat direct desfăşurareaactivităţilor ANITP, în timp ce restul au dezvoltat subiectul).În contextul internaţional al manifestărilor dedicate aceste zile este deremarcat faptul că directorul ANITP a fost desemnat să susţină, la nivelul ReuniuniiRaportorilor Naţionali sau a mecanismelor echivalente din ţările UE (Bruxelles, 17Octombrie), mesajul comun al coordonatorilor din ţările sud-est europene privindangajamentul în lupta anti-trafic.

4.2.2. Linia Telverde antitrafic 0800.800.678ANITP asigură funcţionarea Liniei Telverde24 antitrafic.Activitatea din cadrul liniei telverde se desfăşoară pe două direcţii principale şianume: oferirea apelanţilor de informaţii cu caracter preventiv şi desfăşurarea deactivităţi de identificare a victimelor traficului de persoane şi referire către sistemulde asistenţă şi protecţie a acestora.În perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2012, la nivelul liniei telverde, a fostînregistrat un număr de 903 apeluri. Numărul apelurilor înregistrate lunar, înperioada analizată, variază între 37 (septembrie) şi 127 (octombrie), cu o medie de75,25 de apeluri/lună. Din acestea, 4 au reprezentat posibile cazuri de trafic, învederea exploatării prin muncă, care au fost referite, în vederea soluţionării,instituţiilor competente. De asemenea, au fost înregistrate 120 apeluri (13,2%) princare au fost solicitate diverse informaţii (activitatea anumitor societăţi şi încheierea
24 Constituie punctul de preluare, înregistrare, verificare, repartizare către alte servicii ale Agenţiei, sau referire către alte servicii comunitare (poliţie, direcţii de asistenţă socială şi protecţie
a copilului, organizaţii internaţionale, organizaţii non-guvernamentale etc.), a tuturor solicitărilor venite din partea oricărui tip de sursă, fie ea persoană fizică sau juridica.
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unui contract de muncă, plecarea şi munca în străinătate, activitatea ANITP) restul de779 reprezentând alte apeluri (apeluri false, greşeli etc.).
4.2.3. Cooperarea cu mass-mediaDin punct de vedere al comunicării, anul 2012 a reprezentat o etapă strategicăîn articularea imaginii instituţionale, ca urmare a înfiinţării Compartimentului deRelaţii cu Presa, la nivelul ANITP, care a permis procedurarea activităţii şideschiderea canalelor de comunicare cu mass-media şi publicul larg. Această etapăconstituie, practic, fundamentul activităţilor de comunicare instituţională viitoare.În acest an, activitatea de comunicare şi relaţii publice a urmărit cu prioritatemediatizarea unui mesaj instituţional coerent şi unitar la nivelul aparatului centralcât şi regional al autorităţilor cu atribuţii antitrafic.Astfel, au fost semnalate 42 de apariţii televizuale, sub forma participării laemisiuni în direct, înregistrate, sincroane şi interviuri. O pondere importantă amesajului instituţional antitrafic a fost canalizată către posturi de televiziune externe,cu impact la nivel european şi internaţional, precum BBC. Al Jazeera - SecţiuneaBalcani şi Postul Public German ARD Bayzerischer Rundfunk, Southest EuropeanTime.Mesajul antitrafic, pe parcursul anului 2012, a fost transmis şi prin intermediulposturilor naţionale şi locale de radio. Astfel, în perioada ianuarie-decembrie 2012,au fost 31 de apariţii media la emisiuni radio în direct sau înregistrate.Reportajele TV cu subiect dedicat luptei antitrafic din România reflectă odirecţie strategică de comunicare a demersurilor instituţionale în acest sens. Douăposturi internaţionale şi un post TV naţional au realizat materiale ample despre luptaîmpotriva traficului de persoane în România şi despre asistenţa şi protecţiavictimelor.Pe parcursul anului 2012, s-au transmis către presa centrală şi locală un numărde 97 comunicate de presă, dintre care 12 la nivel central şi 85 la nivel regional.Aceste comunicate au făcut obiectul a peste 1000 de apariţii numai în presa online.Conferinţele de presă organizate au urmărit anunţarea unor evenimentecentrale şi regionale semnificative sau lansarea unor campanii şi activităţi deprevenire. Astfel, în anul 2012, au fost organizate 16 conferinţe de presă, dintre care5 la nivel central şi 11 la nivel regional.Din perspectiva impactului mediatic s-au înregistrat 244 de activităţi deprevenire şi informare care au generat articole în presa televizuală, radio, scrisă şionline, fapt care a generat o creştere a notorietăţii măsurilor preventive, nu numaidirect asupra publicului ţintă, ci şi indirect prin mijloacele de comunicare în masă.În conformitate cu obiectivele Strategiei de Comunicare a fost demarat procesulde utilizare a mediului de socializare online (Facebook) pentru a asigura şitransmiterea nemediată a mesajului antitrafic, vârful de audienţă în acest mediu fiindatins în perioada 15 - 21 octombrie 2012, cu 526.298 persoane.
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4.2.4. Cooperarea interinstituţionalăDomeniul cooperării între instituţiile publice şi între acestea şi organizaţii alesocietăţii civile rămâne, cu siguranţă, un instrument central în ansamblul eforturilornaţionale de prevenire a traficului de persoane. În 2012, au avut loc o suită dereuniuni de lucru având, dincolo de rezultate punctuale, corespondente subiectelorde dezbatere variate, finalitatea unei corelări a efortuilor naţionale. Menţionăm că aufost  încheiate, 27 de protocoale de colaborare, 5 iniţiate la nivel central, restul de 22fiind iniţiate la nivel regional şi 7 planuri de acţiune cu parteneri locali.Din cele 29 de protocoale de colaborare existente, iniţiate şi monitorizate atâtla nivel central cât şi regional, 15 vizează atât realizarea activităţilor de prevenire atraficului de persoane cât şi asistenţa victimelor acestui fenomen, 13 au ca obiectivprevenirea traficului de persoane iar un protocol de colaborare are ca obiectivacordarea de servicii de asistenţă psihologică, orientare în carieră şi formareprofesională victimelor traficului de persoane referite de către autorităţi cătrefurnizorii de servicii sociale.Partenerii neguvernamentali cu care s-au stabilit linii de colaborare la nivelulanului 2012 sunt: Uniunea Română de Transport Public, Fundaţia People to People,
EuroDEMOS, Asociaţia Pro Refugiu, Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România –
AIDRom, Institutul Est European de Sănătate a Reproducerii, Asociaţia Institutul pentru
Politici Sociale, Fundaţia Solidaritate şi Speranţă, Fundaţia Terre des hommes
Lausanne – Reprezentanţa din România, Asociaţia pentru Educaţie Permanentă şi
Dezvoltare, Fundaţia „World Vision România”, Asociaţia „TINERII LUPTĂ ÎMPOTRIVA
VICIILOR MILENIULUI III”.Planurile de acţiune încheiate la nivel local cu parteneri instituţionali, cum ar fiInspectorate de jandarmi judeţene, Inspectorate de poliţie judeţene, Direcţii desănătate publică, Inspectorate şcolare judeţene, etc., vizează coordonarea activităţilorpreventive realizate de către parteneri, separat şi împreună, cât şi a sesiunilor deinstruire a specialiştilor ce intră în contact cu victimele traficului de persoane.Pe linie de coordonare interinstituţională, la nivel regional au fost organizateşedinţe ale echipelor interinstituţionale anti-trafic judeţene, prin care s-a urmăritcreşterea vizibilităţii instituţiilor abilitate în lupta antitrafic la nivel local şiconsolidarea legăturilor create anterior cu instituţiile implicate în domeniul traficuluide persoane. Pe parcursul anului 2012, autorităţile abilitate în lupta antitrafic la nivellocal au coordonat la nivel regional activitatea echipelor interinstituţionale antitraficale judeţelor organizând 72 întâlniri. Temele abordate în cadrul acestor întâlniri aufost: rolul centrelor regionale din cadrul ANITP în activitatea de coordonare, scopulechipelor interinstituţionale judeţene, atribuţiile instituţiilor membre ale echipei înce priveşte prevenirea, combaterea traficului de persoane şi asistenţa acordatăvictimelor, stabilirea circuitului interinstituţional de asistare a victimei, priorităţilocale/regionale de acţiune pentru anul 2012, aspecte privind evoluţia fenomenuluitraficului de persoane, modalităţi de susţinere a organizaţiilor neguvernamentale
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pentru a derula activităţi de prevenire a traficului de persoane la nivel regional,modalităţi de îmbunătăţire a asistenţei acordate victimelor care se întorc la domiciliu,identificarea de resurse pentru includerea în programe de calificare profesională avictimelor cu un nivel scăzut de şcolarizare, surse de finanţare a activităţilor deasistare a victimelor traficului de persoane etc.În vederea sensibilizării şi conştientizării efectelor traficului de persoane cât şiîn vederea îmbunătăţirii capacităţii de identificare timpurie a victimelor traficului depersoane precum şi de asistare, a stabilirii unor modalităţi concrete de identificare şiasistare a victimelor traficului de persoane, au fost organizate şi susţinute un numărde 258 sesiuni de instruire a specialiştilor care intră în contact cuvictimele/potenţialele victime ale traficului de persoane (poliţişti comunitari, poliţiştide proximitate, de ordine publică şi judiciar, poliţişti de frontieră, jandarmi, profesorişi inspectori şcolari, psihologi, asistenţi sociali, lucrători din Centrele de Plasament,consilieri educaţionali, preoţi, reprezentanţi ai primăriilor, etc).
4.3. PROTECŢIA, ASISTENŢA MULTIDISCIPLINARĂ ŞI REINTEGRAREA SOCIALĂ A
VICTIMELOR TRAFICULUI DE PERSOANE

Serviciile publice şi neguvernamentale pentru asistenţa victimelor traficului de
persoane - cadrul legal şi instituţionalDescrierile din anii anteriori, cu privire la tipologia serviciilor oferite victimelortraficului de persoane, de către serviciile guvernamentale şi cele ale ONG, rămânvalabile şi pentru întreg contextul anului 2012. Aducem aici o serie de actualizărirelative la acele informaţii, după cum urmează:Prin Hotărârea nr. 122/07.11.2012, emisă de Consiliul Judeţean Ilfov, acesta adecis darea în administrare, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi ProtecţiaCopilului Ilfov a unui imobil, pentru găzduirea Centrului pentru asistenţa victimelortraficului de persoane, aşa cum prevede Legea 678. Spaţiul este format din cinciîncăperi şi permite cazarea şi oferirea de servicii sociale, victimelor traficului depersoane, în condiţii optime. Locaţia este amenajată şi utilată aşa încât să răspundănevoilor victimelor, fiecare dintre acestea beneficiind de un spaţiu personal, într-undormitor.Potrivit statisticilor realizate de către ANITP, din totalul celor 1041 de victimeale traficului de persoane, identificate în anul 2012, au fost referite către furnizorii deservicii sociale 352 victime. Dintre acestea, 262 de victime au fost încredinţatefurnizorilor publici de servicii sociale, 58 de victime au fost referite către furnizoriiprivaţi, iar pentru 32 de victime măsurile de asistenţa au fost asigurate în baza unuiparteneriat public-privat.Diferența dintre numărul copiilor traficați în anul 2012 și al celor referiți cătrefurnizorii de servicii sociale se datorează procesului de introducere a datelor, în
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Sistemul Integrat de Monitorizare şi Evidenţă a Victimelor Traficului de Persoane, însensul în care, în anul 2013, continuă introducerea datelor privind victimeleidentificate, traficate și referite pentru asistență, în anul 2012.Deşi imediat după realizarea evaluărilor iniţiale, victimele au acceptatincluderea în programe de asistenţă, după realizarea demersului de referire, 15victime au revenit asupra deciziei şi a fost suspendată măsura de asistare.
Minori AdulţiAsistenţă acordată de instituţii

publice pentru victime identificate în
2012

Fete Băi
eţi

Feme
i

BărbaţiNr. victime care au beneficiat deasistenţă acordată de instituţii publice -283 128 8 108 39Nr. victime care au primit adăpost - 111 6725 3 32 9Nr. victime care au primitadăpost în centre de asistenţă avictimelor traficului de persoane- 25 13 0 12 0dincare Nr. victime care au primitjljadăpost într-un alt tip decentru rezidenţial - 87 55 3 20 9Nr. victime care au beneficiat deasistenţă medicală - 181 90 3 67 21Nr. victime care au beneficiat deconsiliere psihologică - 191 115 8 62 6Nr. victime care au beneficiat de ajutorfinanciar - 71 29 2 20 20Nr. victime care au primit ajutoaremateriale (îmbrăcăminte, medicamente,alimente, produse igienico-sanitare) -140 74 3 43 20
Nr. victime reintegrate şcolar - 56 46 3 7 0Nr. victime care au beneficiat deconsiliere profesională - 74 2 1 40 31Nr. victime recalificate profesional - 10 0 0 8 2Nr. victime reintegrate în muncă - 35 1 0 15 19

25 1 victimă a fost cazată în două centre, din categorii diferite.
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Minori Adulţi
Asistenţă acordată de ONG pentru

victime identificate în 2012
Fete Băie

ţi
Feme
i

BărbaţiNr. victime care au beneficiat deasistenţă acordată de ONG - 86 24 2 32 28Nr. victime care au primit adăpost - 38 15 1 17 5dincare Nr. victime care au primitadăpost în centre de asistenţă avictimelor traficului de persoane- 29 13 1 11 4
Nr. victime care au primitadăpost într-un alt tip de centrurezidenţial – 9 2 0 6 1Nr. victime care au beneficiat deasistenţă medicală - 55 18 2 22 13Nr. victime care au beneficiat deconsiliere psihologică - 52 19 1 29 3Nr. victime care au beneficiat de ajutorfinanciar - 18 3 0 14 1Nr. victime care au primit ajutoaremateriale (îmbrăcăminte, medicamente,alimente, produse igienico-sanitare) - 50 20 1 23 6Nr. victime reintegrate şcolar – 5 3 0 2 0Nr. victime care au beneficiat deconsiliere profesională - 27 2 0 12 13Nr. victime recalificate profesional - 14 0 0 6 8Nr. victime reintegrate în muncă - 10 0 0 6 4O altă completare se referă la descrierea serviciilor oferite victimelor traficuluide persoane de către sistemul de probaţiune, după cum urmează26: în acord cuprevederile legale actuale, respectiv art. 7 şi 11 din Legea nr. 211/2004 privind unele

măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor, serviciile de probaţiuneau îndatorirea de a acorda consiliere psihologică sau alte forme de asistenţă.De regulă, serviciile de consiliere psihologică se acordă, în baza unui parteneriatal serviciului de probaţiune cu instituţii publice ori private, de către acestea din urmă,ca o consecinţă a faptului că, în prezent, nu toate serviciile beneficiază de personalpregătit şi acreditat pentru acordarea consilierii psihologice.De asemenea, serviciile de probaţiune apelează la sprijinul altor instituţii şiorganizaţii de pe plan local şi pentru oferirea altor forme de asistenţă victimelor,având în vedere că nevoile acestora sunt complexe şi necesită o relaţionare cuinstituţii, abilitate în anumite domenii de expertiză (spre exemplu instituţii medicale,agenţii pentru ocuparea forţei de muncă, biroul de evidenţă a populaţiei, şcoli, etc.).Din datele disponibile în acest moment la nivelul Direcţiei de Probaţiune, dincadrul Ministerului Justiției, în anul 2012, serviciile de probaţiune au primit 2 cereri
26 Sursa: MJ
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de asistenţă şi consiliere din partea victimelor traficului de persoane. Cele douăvictime au beneficiat de asistenţă, din partea serviciului de probaţiune (pregătireapentru audiere şi participarea unui consilier de probaţiune la audiere), iar pentruacordarea consilierii psihologice au fost referite organizaţiei Salvaţi Copiii.În anul 2012, în evidenţele serviciilor de probaţiune nu au fost înregistratecereri de asistenţă şi consiliere din partea unor victime ale traficului de persoane dealtă naţionalitate decât cea română. De lege lata, victimele traficului de persoane carenu au naţionalitatea română beneficiază de drepturile prevăzute în Legea nr.211/2004 (art. 8 alin. (2), art. 14 alin. (2), art. 21 alin. (2), dispoziţiile cap. 51),respectiv în Legea nr. 678/2001 (a se vedea dispoziţiile capitolului 5 din lege).Din numărul total de victime ale traficului de persoane care s-au adresatserviciilor de probaţiune în anul 2012, una era minoră la data săvârşirii faptei şimajoră la momentul când s-a adresat serviciului de probaţiune.Din perspectiva suportului oferit de serviciile de probaţiune victimelor copii aletraficului de persoane, acesta este similar cu cel oferit persoanelor majore. Deasemenea, nu există o diferenţiere pe criteriul apartenenței de gen, în ceea ce priveşteserviciile oferite victimelor. În ceea ce priveşte persoanele cu handicap, accesulacestora la serviciile destinate victimelor se poate realiza fără dificultate, având învedere că  serviciile de probaţiune sunt situate în incinta unor instituţii publice, caredispun în general de facilităţi pentru accesul fizic al persoanelor cu handicap. Deasemenea, serviciile de probaţiune pot avea acces la serviciile unor interpreţi sautraducători prin intermediul instanţelor de judecată.O precizare necesară este aceea că serviciile de probaţiune sunt finanțate de labugetul de stat, banii necesari funcţionării serviciilor fiind incluşi în bugeteletribunalelor pe lângă care aceste servicii îşi desfăşoară activitatea, fără o evidenţiereseparată a diferitelor tipuri de cheltuieli realizate de serviciile de probaţiune.O analiză a situaţiei actuale cu privire la protecţia şi asistenţa copiilor victimeale traficului de persoane arată că aceasta 27se asigura în/prin serviciile rezidenţialeşi non-rezidenţiale din cadrul sistemului national descentralizat de protecţie acopilului, care funcţioneaza în baza Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea
drepturilor copilului, precum şi în baza dispoziţiilor legislaţiei conexe din acestdomeniu, coroborate cu dispoziţiile legislaţiei specifice din domeniul antitrafic.Cadrul normativ specific pentru acordarea diverselor tipuri de protecţie şiasistenţă pentru copiii victime ale traficului este constituit, în esenta, pe lângadispoziţiile generale ale Legii nr. 272/2004, din prevederile cuprinse în urmatoareleacte normative:
 Normele metodologice privind Managementul de caz în domeniul protecţiei
drepturilor copilului (cf. Ordin Ministrul Muncii nr. 288/2006), completate cuparticularizările normative introduse prin HG nr. 49/2011, referitoare la
Managementul de caz pentru copiii victime ale traficului;

27 Sursa: DPC (MMFPS)
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 Normele metodologice privind întocmirea Planului de Servicii şi a Planului
Individualizat de Protecţie a Copilului (cf. Ordin Ministrul Muncii nr. 286/2006),completate cu particularizările normative introduse prin HG nr. 49/2011 , referitoarela întocmirea Planului de reabilitare şi/sau de reintegrare socială (pentru copiii victime
care rămân în propriile familii) şi a Planului Individualizat de Protecţie (pentru copiii
victime pentru care se stabilesc măsuri de protecţie specială în afara propriilor familii)
pentru copiii victime ale traficului;
 Standardele de calitate privind serviciile destinate protecţiei copilului, coroborate cuprevederile HG nr. 1238/2007 privind Standardele naţionale specifice pentru serviciile
specializate de asistenţă a victimelor traficului de persoane;
 Mecanismul naţional de identificare şi referire a victimelor traficului de persoane,coroborat cu prevederile specifice referitoare la identificarea, referirea, protecţia şimonitorizarea copiilor victime ale traficului, din cadrul HG nr. 49/2011.Copiii victime ale traficului beneficiază, în funcţie de situatia lor persoanală, deservicii de recuperare psihologică şi/sau medicală, de consiliere şi/sau reprezentarejuridica, de sprijin pentru integrarea/reintegrarea scolara sau profesionala, deprotecţie fizică şi/sau juridică, precum şi de compensaţii financiare, acordate conformprevederilor legale.Diversele tipuri de protecţie şi asistenţă sunt acordate, dupa caz, pe termenscurt, mediu sau lung, fie în propria familie sau în familia extinsă, fie prin măsuri deprotecţie în afara familiei sale, respectiv prin plasarea copiilor în structurirezidentiale specializate pentru protecţia în regim de urgenţă, în asistenţa maternalăsau în centrele de plasament publice sau private, gestionate de către DirectiileGenerale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi respectiv, de către ONGacreditate în domeniul protecţiei copilului.În România, protecţia şi asistenţa tuturor copiilor semnalaţi/ identificaţi cavictime sau potenţiale victime ale traficului de persoane - dar şi ca victime aleoricăror alte forme de violenţă, precum diverse forme de abuz, de exploatare sau deneglijare gravă, copiii neînsoţiţi repatriaţi, copiii returnaţi cu familia, etc. - intră încompetenţa directă a DGASPC competente teritorial.Referirea copiilor victime către DGASPC este, conform legislaţiei române învigoare, imperativă, indiferent de instituţia sau organizaţia care a identificat copilulvictimă, această obligaţie fiind impusă inclusiv prin Mecanismul Naţional deIdentificare şi Referire a Victimelor Traficului de Persoane şi respectiv, prinprevederile Hotărârii Guvernului nr. 49/2011.Aceste direcţii generale (DGASPC) gestionează, la nivelul fiecărui judeţ şifiecărui sector administrativ al capitalei, toate serviciile publice destinate inclusivprotecţiei şi asistenţei copiilor victime ale traficului şi ale altor forme de violenţă.Serviciile rezidenţiale şi non-rezidenţiale, publice şi private, în cadrul cărora seasigură protecţia şi asistenţa copiilor victime ale traficului, nu au, de regulă, odestinaţie unică pentru acest tip de problematică, ci se adresează tuturor copiilor



60

victime ale diverselor forme de violenţă (forme de abuz şi de exploatare, inclusivsexuală, forme de neglijare gravă, copii repatriaţi neînsoţiţi, etc) - singura excepţiefiind reprezentată de Centrele de tranzit pentru protecţia şi asistenţa copiilor
repatriaţi şi/sau victime ale traficului, care au o misiune dedicată în exclusivitateacestei problematici şi care funcţionează în subordinea DGASPC. Astfel, în structuraDGASPC, exista urmatoarele tipuri de servicii publice prin care se asigură, înexclusivitate sau în comun cu alte tipuri de problematici, protecţia şi asistenţacopiilor victime ale traficului:
 Centrele de tranzit pentru protecţia şi asistenţa copiilor repatriaţi şi/sauvictime ale traficului (7 centre, cu o capacitate totală de 49 de locuri de cazare - înjudeţele Galaţi, Iaşi, Mehedinţi, Timiş, Satu Mare, Vaslui şi Sector 2 - Bucureşti);
 Centrele de primire în regim de urgenţă - care, prin dispozitiile HG nr.49/2011, şi-au extins activitatea pentru toate formele de violenţă asupra copilului,inclusiv pentru copiii victime ale traficului intern şi transfrontalier (63 de servicii încadrul DGASPC, cu o capacitate de peste 700 de locuri de cazare);
 Centrele de plasament - în care se asigură protecţia copiilor pe termenmediu şi lung (1138 de centre, din care 360 de centre sunt destinate copiilor cudizabilităţi);
 Centrele de consiliere pentru copii victime ale violenţei (servicii funcţionalela nivelul tuturor DGASPC - pentru copii abuzaţi, exploataţi, traficaţi, neglijaţi, etc);
 Serviciile Telefonul Copilului, pentru semnalarea tuturor situaţiilor deviolenţă asupra copilului, în cadrul cărora funcţionează câte o echipă mobilă deintervenţie pentru situaţiile de urgenţă (servicii funcţionale la nivelul tuturorDGASPC);În ceea ce priveşte organizaţiile neguvernamentale care activează în domeniulprotecţiei copilului, acestea nu gestionează în prezent servicii dedicate exclusivtraficului de copii, însă gestionează centre de plasament pentru copii care necesităprotecţie în afara propriilor familii, inclusiv copii victime ale traficului şi ale altorforme de violenţă (354 de centre rezidenţiale, din care 32 de centre pentru copii cudizabilităţi), precum şi servicii non-rezidenţiale de consiliere, de recuperare şi alteforme de sprijin pentru copii şi familiile acestora, inclusiv pentru copii victime aletraficului.

4.4 Coordonarea participării victimelor traficului de persoane în procesele penaleDeclaraţia Naţiunilor Unite privind Principiile de bază în dreptul victimelorcrimelor şi abuzurilor de putere (1985), defineşte termenul de victimă ca fiind aceapersoană, care în mod individual sau colectiv, a suferit orice daună, fizică sau psihică,trăiri emoţionale, pierderi economice sau vătămarea substanţială a drepturilorfundamentale, prin acţiune sau inacţiune care încalcă legislaţia penală în vigoare, încadrul statelor membre, inclusiv acele legi care stipulează abuzul ilicit de putere.
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Persoana este considerată victimă indiferent dacă autorul este identificat, arestat,cercetat sau condamnat şi, indiferent de relaţiile între autor şi victimă.Specificarea sintagmei de victimă a traficului de persoane apare în ConvenţiaConsiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane, ratificată prinLegea  nr. 300/2006, care defineşte victima ca orice persoană fizică supusă traficuluide persoane.Victima infracţiunii este o noţiune fundamentală pentru disciplina care-ipoartă numele, victimologie, fiind larg folosită în multe domenii stiinţifice.În accepţiunea socială, victima este persoana vătămată sau lezată printr-ofaptă antisocială ori de un eveniment natural. Termenul de victimă are un conţinutsocial foarte bogat deoarece el cuprinde practic orice persoană care suferă de peurma unui comportament antisocial sau din cauza unei întâmplări. Constituieactivităţi antisociale atât cele cu caracter ilicit, cât şi cele care încalcă alt tip de normesociale (nejuridice), cum sunt de pildă, comportamentele imorale sau cele care aducatingere religiei.În sens criminologic, prin victimă se înţelege o persoană care suferă directsau indirect, de pe urma savârşirii unei infracţiuni, a unui comportament autovictimalsau ca urmare a producerii unui eveniment natural. Criminologia valorifică dateledespre victimele infracţiunilor în scopul prevenirii savârşirii de noi infracţiuni.Din perspectiva juridica, prin victimă se înţelege, de regulă, o persoanăvătămată printr-o faptă ilicită iar conţinutul noţiunii de victimă este relativ diferit, înfuncţie de ramura de drept în discuţie. În cadrul procesului penal victima traficului depersoane se poate constitui, astfel:
 ca parte vătămată, persoană care a suferit prin fapta penală o vătămare fizică,morală sau materială şi participă în procesul penal
 ca parte civilă, persoana vătămată care exercită acţiunea civilă în cadrul procesuluipenal
 ca martor - persoana vătămată poate fi ascultată ca martor, dacă nu esteconstituită parte civilă sau nu participă în proces ca parte vătămată. În aceastăcalitate, persoana poate fi audiată cu identitate protejată, atunci când există probesau indicii temeinice că viaţa, integritatea corporală sau libertatea ei sau a alteipersoane ar putea fi periclitată
Obstacole în participarea victimei în procesul penalDe obicei, victimele nu deţin cunoştinţe, informaţii cu privire la procedurilejudiciare şi administrative aplicabile, motiv pentru care pot manifesta reticenţă înmomentul identificării lor de către organele de urmărire penală. Mai mult, ca urmarea abuzurilor multiple suferite şi a consecinţelor complexe asupra psihicului lor,victimele pot manifesta neîncredere în a colabora cu poliţia sau alte autorităţi.În colaborarea cu organele judiciare victimele traficului de persoane potîntâmpina o serie de obstacole interne, cum ar fi:
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- temerea că va fi supusă unei anchete penale, în care prezenţa ei echivaleazăcurecunoaşterea faptului că a locuit şi a lucrat ilegal în ţara de destinaţie;
-  teama de a fi trasă la răspundere pentru că a lucrat în industria sexului înpofida situaţiilor de impunitate prevăzute de lege;
- temerea victimei de corupţie şi cunoaşterea despre raporturile dintre organeleoficiale şi traficanţi;
-  ameninţarea victimei de posibila răzbunare din partea traficantului, în măsuraîn care organele în drept nu îi pot oferi protecţie;
- traumatizarea şi ruşinea victimei cauzate de lucrul sau serviciile pe caretrebuia să le presteze, nedorind ca rudele sau cunoştinţele sale să afle prin ce atrecut;
- temerea victimei că plângerea sa nu va avea efectul scontat din cauzaprejudecăţilor, cum ar fi prejudecăţile despre prostituţie;
-  lipsa informaţiilor cu privire la procedurile judiciare şi administrativeaplicabile.Colaborarea victimei cu justiţia va fi eficientă în măsura în care obstacoleleinterne, dar şi presiunile, ameninţările şi riscurile la care aceasta este expusă vor fieliminate, asigurându-se protecţia ei fizică şi socială deplină, cu garantareadrepturilor sale fundamentale.
Programul de coordonare a victimelor în procesul penalÎn lupta împotriva traficului de persoane, atât la nivel de prevenire, cât şi decombatere sau asistenţă a victimelor, se impune o abordare multidisciplinară şiinterinstituţională. Cooperarea strânsă dintre autoritățile judiciare şi alte instituţiisau ONG constituie o parte esenţială a acestui răspuns, scopul comun fiind acela deasigurare a protecţiei victimelor, cu respectarea şi garantarea drepturilor acestora, înconformitate cu documentele internaţionale în materie.Eforturile pentru protecţia victimelor traficului de persoane trebuie să seregăsească şi în măsurile luate în desfășurarea procesului penal, de la identificareavictimei până la finalizarea acestuia. În acest scop, ANITP, în parteneriat cuInspectoratul General al Poliţiei Române, Inspectoratul General al Poliţiei deFrontieră Române, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române şi Direcţia deInvestigare a Infracţiunilor de Crimă Organizată şi Terorism, şi-au intensificat şicoordonat eforturile, prin elaborarea şi implementarea Programului naţional decoordonare a victimelor în procesul penal.Programul vizează crearea unui răspuns unitar, coordonat, destinatvictimelor traficului de persoane care sunt martori sau se constituie părţi vătămate înprocesul penal, prin coordonarea interinstituţională a celor implicaţi în luptaîmpotriva traficului de persoane, în vederea încurajării victimelor pentru a participaîn cadrul procesului penal. Obiectivele programului sunt:
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 creşterea numărului de victime ale traficului de persoane care se constituie partevătămată sau martor în procesul penal
 creşterea gradului de participare a victimelor traficului de persoane la fazeleprocesului penal
 respectarea drepturilor persoanei legate de participarea în toate fazele procesuluipenal
 cunoaşterea de către victimă a procedurilor judiciare şi administrative aplicabile
 facilitarea accesului victimelor traficului de persoane care intră în contact cuorganele de anchetă penală, la serviciile de asistenţă specializate.Mandatul programului este acela de a menţine contactul permanent cuvictimele, de a oferi acestora informaţii despre drepturile pe care le au şi serviciilecăror li se pot adresa pentru asistenţă specializată, de a fi la curent cu aspectele legatede proces şi de a oferi informaţii victimelor despre evoluția cazului, de a informa şipregăti persoana referitor la aspectele cu care se poate confrunta pe parcursulderulării procesului penal.Instituţiile partenere în cadrul acestor acţiuni sunt, de obicei: Parchetul,Tribunalul, Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane cu CentreleRegionale, Inspectoratul General al Poliţiei Române, Serviciile de probaţiune,Serviciile de asistenţă specializată: ONG, DGASPC, centre de stat.
Analiza activităţii de coordonare a victimelor în procesul penal, în anul 2012Interpretarea statistică a variabilelor referitoare la victimele identificate înanul 2012 şi implicate în programul de coordonare a victimelor reprezintă analizadimensiunii şi caracteristicilor populaţiei de victime ale traficului de persoaneexploatate în România şi a gradului de participare în cadrul programului susamintitsau în cadrul proceselor penale.Colaborarea cu structurile de combatere a cunoscut o intensificare în cursulanului 2012, parchetele solicitând, în cele mai multe cazuri, participarea inspectorilorde specialitate la audierea victimelor. Procurorii şi-au exprimat satisfacţia cu privirela programele de protecţie şi susţinere a victimelor (prin coordonarea lor în proces şiasistarea specializată), remarcând eficienţa colaborării şi în etapa de judecată aproceselor (prin modul în care victimele se prezintă în instanţă - nivelul lor decunoştinţe cu privire la proceduri şi drepturi). De asemenea, pe parcursulcoordonării victimelor în procesul penal inspectorii de specialitate au beneficiat desprijinul I.G.J.R. şi a structurilor de poliţie, în scopul asigurării protecţiei fizice avictimelor la sediul instanţelor.În anul 2012, A.N.I.T.P. a iniţiat procedura de prelungire şi modificare aProtocolului de colaborare pentru implementarea proiectului „Coordonarea
victimelor traficului de persoane în procesul penal”, încheiat în anul 2008, pentru operioadă de 4 ani, între următoarele instituţii: Agenţia Naţională împotriva Traficuluide Persoane, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi
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Terorism din cadrul Ministerului Public, Inspectoratul General al Poliţiei Române,Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră şi Inspectoratul General al JandarmerieiRomâne din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Parteneriatul a fost extins prinincluderea Direcţiei de Probaţiune din cadrul Ministerului Justiţiei precum şi aInspectoratului General pentru Imigrări.Agenţia a iniţiat activitatea de elaborare a procedurilor interne privindcoordonarea participării victimelor traficului de persoane în procesul penal, precumşi a procedurii referirii transnaţionale, fiind consultate în legătură cu conţinutulacestora centrele regionale ale A.N.I.T.P., precum şi instituţiile partenere implicate,respectiv D.I.I.C.O.T. şi D.C.C.O.În continuare, prezentăm o imagine cu privire la dimensiunea statistică aansamblului demersurilor de asistenţă a victimelor traficului de persoane şi decoordonare a participării acestora în procesele penale.Dintre cele 1041 de victime ale traficului de persoane identificate în anul2012, doar 14 nu doresc să se implice în procesul penal, iar în cazul a 4 dintre ele nuse cunoaşte calitatea procesuală, nivelul de neparticipare fiind mult mai redus decâtcel din anii anteriori.
10.90%

6.60%

4.10%

1.72%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

2009 2010 2011 2012

Evoluţia ponderii victimelor care nu participă la procesul penal

Din totalul de 1041 de victime identificate în cursul anului 2012, 600 au avutnevoie de activităţi de coordonare în procesul penal, acestea reprezentândaproximativ 58% din totalul populaţiei de victime.
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În anul 2012 s-a  continuat coordonarea în procesul penal a 1016 victime,acestea fiind identificate şi incluse în program în anii anteriori.Din totalul victimelor care colaborează cu instituţiile de aplicare a legii,situaţia participării acestora în Programul de coordonare a victimelor în cadrul
procesului penal este următoarea:Un număr de 1616 victime acceptă acest tip de asistenţă (dintre care 600identificate în anul 2012), după cum urmează:

 780 de victime au beneficiat de transport, 352 de victime identificate in2012;
 1201 victime au beneficiat de sprijin prin informare şi consiliere socială, 536identificate în 2012;
 1092 victime au beneficiat de asistenţă juridică, 421 fiind dintre celeidentificate în anul 2012;
 Unui număr de 708 dintre victime li s-a asigurat protecţia fizică, cu sprijinulDirecţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, Jandarmeriei Române sauDirecţiei de Ordine Publică, 381 fiind identificate în 2012.
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În continuare, prezentarea se referă la distribuţia victimelor pe gen. Dintotalul populaţiei de victime coordonate, 437 sunt de gen feminin şi 143 sunt de genmasculin. Se poate observa o pondere mărită a victimelor femei care acceptăparticiparea în programul de coordonare în procesul penal, faţă de ponderea acestoradin totalul victimelor identificate în anul 2012, fapt explicabil având în vederecontextul vulnerabilităţii mărite a femeilor la trafic.
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Analiza făcută pe criteriul apartenenţei de gen şi a apartenenţei la grupe devârstă arată faptul că, din totalul celor 600 de victime identificate şi coordonate în
procesul penal în  2012, 248 au fost minori, adică 41,3% din total, dintre care 22de sex masculin şi 226 de sex feminin. În privinţa majorilor, ponderea victimelor
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adulte de gen masculin este de 23,5%, spre deosebire de 35,2%, procent înregistratîn cazul victimelor majore de gen feminin.

După cum se poate vedea în graficul de mai jos, există diferenţe întreproporţia victimelor identificate şi a celor coordonate, proporţia celor coordonate degen feminin este crescută, lucru care denotă că victimele de gen feminin manifestăîncredere crescută faţă de programul de coordonare şi, de asemenea, disponibilitateîn cooperarea cu autoritățile judiciare.
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O sumară reprezentare grafică a principalelor judeţe în care victimeleidentificate în 2012 au fost coordonate în procesul penal prezintă Olt, Braşov, Dolj,Prahova, Argeş, Galaţi şi Covasna pe primele locuri, din punct de vedere cantitativ:
Pentru o mai bună întelegere a eficienţei programului de coordonare şi pentru a aveatermenul de comparat, am prezentat, în figura de mai jos, principalele judeţe sursăale traficului în acest an.

Repatrierea victimelor traficului de persoane110 victime ale traficului de persoane au fost referite transnaţional în anul2012, către A.N.I.T.P., acestea fiind repatriate atât direct, de către specialiştiiServiciului Monitorizare, Evaluare și Coordonare a victimelor, ai Centrelor regionaleale ANITP, cât şi cu sprijnul partenerilor instituţionali.Numărul mare al victimelor repatriate, retrase din trafic în acest an, faţă de61 de victime anul trecut, indică eficienţa programelor anti-trafic şi a eforturilornaţionale de luptă împotriva acestui fenomen, precum şi profesionalismulcoordonatorilor, îmbunătăţirea cooperării internaţionale, a sistemului judiciar, acampaniilor de prevenire şi informare a publicului.Solicitările privind referirea transnaţională au fost făcute, de la caz la caz, decătre autorităţi judiciare străine, servicii sociale ale statelor de destinaţie,ambasadele sau consulatele româneşti, ONG străine sau române, pe bazainformaţiilor primite din partea partenerilor străini.Din totalul celor 110 victime referite internaţional către A.N.I.T.P., în anul2012, din care 15 au fost minori, se constată că, în marea lor majoritate, acestea aufost exploatate prin muncă - 66 de cazuri, în timp ce 33 au fost exploatate sexual, 7pentru cerşetorie, două pentru furt, iar pentru alte două nu se cunoaşte scopul.
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Principalele ţări din are au fost referite internaţional victimele sunt: Grecia –38 de victime, Portugalia – 16 victime, Spania – 13 victime, Marea Britanie – 12victime, Norvegia – 6 victime, Franţa – 6 victime, Irlanda – 3 victime, Italia – 3victime, Polonia – 2 victime, Olanda – 2 victime, Croatia – 2 victime, Elveţia - 2victime, iar în Danemarca, Belgia, Germania şi Austria câte o victimă.Se constată din ce în ce mai mult creşterea solicitărilor privind repatriereavictimelor de cetăţenie română identificate şi aflate pe teritoriul altor state. Pe bazaevaluărilor iniţiale ale specialiştilor străini care asigură asistenţa în statul dedestinaţie, precum şi pe baza evaluărilor întreprinse de specialiştii A.N.I.T.P. careintră permanent în contact cu victimele, se constată nevoia acestora din urmă, înspecial a victimelor exploatate sexual, de recuperare, consiliere şi îndrumare. Cutoate acestea, deşi le sunt permanent prezentate drepturile pe care le au şi serviciilespecializate în acordarea de asistență, existente la nivel naţional, în general, acesteanu solicită asistenţa pe termen lung.Dovada că victima este pilonul în jurul căruia gravitează toate acţiunile anti-trafic în România poate fi transpusă în cifre prin creşterea accesului la justiţie avictimelor traficate şi participarea acestora, din ce în ce mai mult, în cadrulproceselor penale intentate împotriva traficanţilor.
4.5. Cooperare internaţională şi afaceri europeneActivitatea de relaţii internaţionale şi afaceri europene a ANITP este uninstrument de politici publice, care beneficiază de o dublă orientare: pe de o parteeste un instrument care capitalizează suportul şi experienţa partenerilor externiangajaţi în cooperarea anti-trafic, atât de la nivelul instituţiilor UE sau a StatelorMembre, cât şi a statelor terţe sau a altor actori internaţionali, iar pe de altă parteeste un instrument de politică externă, prin intermediul căreia România îşiarticulează şi promovează interesele naţionale în lupta împotriva traficului depersoane.Reperele acţiunii României pentru anul 2012 au fost:

 susţinerea efortului de consolidare a statutului de partener strategic al României lanivel european şi internaţional;
 susţinerea îndeplinirii obligaţiilor ce îi revin României, în calitate de Stat Membru, dinperspectiva creării şi consolidării Aquis-ului comunitar pe linie de prevenire şimonitorizare a traficului de persoane;
 promovarea, în vederea recunoaşterii pe plan european şi internaţional, a eforturilorRomâniei de luptă împotriva traficului de persoane.Anul 2012 a solicitat implicarea autorităţilor române în conturarea politiciieuropene anti-trafic, edificarea profilului acestora de integrator al procesului de luptăîmpotriva traficului de persoane. Totodată, au fost puse bazele pentru fructificareamai bună a relaţiilor cu o serie de state şi organizaţii internaţionale, în condiţiile
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adâncirii crizei financiare, dar şi în vederea realizării de parteneriate active prinatragerea de fonduri externe nerambursabile.Organizaţiile guvernamentale au înţeles să-şi asume din obligaţiile ce revinRomâniei ca Stat Membru printr-o participare activă la grupurile de lucru ale
Uniunii Europene şi la dezbaterile europene, pe marginea legislaţiei comunitarecare reglementează domeniul luptei împotriva traficului de persoane, pornind de laconceptul de abordare integrată a fenomenului şi urmărind obiectivul strategic deconsolidare a statutului de partener de încredere, la graniţa externă a UniuniiEuropene, în lupta anti-trafic.

Transpunerea aquis-ului comunitar a reprezentat o prioritate naţională, înanul 2012, coordonând procesul de implementare în legislaţia naţională a Directivei2011/36 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane şi protejareavictimelor acestuia, precum şi de înlocuire a Deciziei - cadru 2002/629/JAI aConsiliului.
Evoluţia relaţiilor bilaterale a confirmat capacitatea României de a fi în modconsecvent o prezenţă constructivă şi de a dezvolta iniţiative echilibrate şi reacţiiresponsabile. S-a avut în vedere consolidarea şi dezvoltarea parteneriatelor cu StateleUnite ale Americii, Marea Britanie, Franţa, Elveţia, Norvegia, Republica Moldova,Croaţia, Olanda, Grecia, Bulgaria, Spania, Cipru, Macedonia, Belgia, Suedia, Ungaria.Ca pivot al politicii de vecinătate a UE, România a susţinut în mod consecventnecesitatea continuării eforturilor anti-trafic în statele din Balcanii de Vest, învederea intensificării procesului de apropiere de UE. În particular, România vafurniza, în anul 2013, expertiză Republicii Croate, în vederea îmbunătăţiriiprocesului de identificare a victimelor traficului de persoane, cu accent asupraexploatării sexuale şi pentru muncă forţată, contribuind astfel la îndeplinireacondiţiilor de aderare la Uniunea Europeană.

Atragerea fondurilor externe nerambursabile a reprezentat o activitateprioritară a Agenției, susţinând astfel realizarea obiectivelor sale strategice şicontribuind la creşterea gradului de absorbţie a fondurilor. O premieră înregistrată înanul 2012 o reprezintă aprobarea ofertei elaborată de către ANITP, de colaborare cuautorităţile croate în cadrul proiectului de înfrăţire instituţională „Îmbunătăţirea
identificării victimelor traficului de persoane”, în cadrul cadrul Instrumentului deAsistenţă pentru Preaderare (IPA), pentru ţările angajate în procesul de aderare laUniunea Europeană (UE) pentru perioada 2007-2013.
Activitatea României în cifre
 49 elemente de mandat şi poziţii oficiale formulate
 33 participări la evenimente tematice în străinătate
 11 primiri de delegaţii oficiale
 3 conferinţe/seminarii internaţionale organizate
 14 proiecte aflate în gestionare
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Afaceri europeneDesfăşurarea activităţilor deafaceri europene pe parcursul anului2012 reflectă, pe de o parte,asumarea de către România aobligaţiilor ce îi revin în calitate deStat Membru din perspectiva creăriişi consolidării Aquis-ului comunitarpe linie de prevenire şi monitorizarea traficului de persoane, iar pe de altăparte reflectă capacitatea Românieide a utiliza instrumentul afacerilor europenepentru atingerea obiectivelor naţionale pe aceastăzonă.În cadrul Reuniunilor Raportorilor Naţionalisau a Mecanismelor Echivalente, organizate decătre Comisia Europeană, sub egidaCoordonatorului European împotriva traficului depersoane, printre propunerile României s-au aflat:
 recomandări pentru proiectul Strategiei Europene de Eradicare a Traficuluide Persoane
 oportunitatea stabilirii unor indicatori comuni de raportare la niveleuropean în vederea conturării unei imagini integrate şi coerente asuprafenomenului TFU la nivel european;
 colectări unitare a datelor la nivelul SM, cu menţiunea ca aceste date să fiecomparabile, bazate atât pe aceiaşi indicatori, cât şi interpretate pe baza aceloraşireguli;
 necesitatea creării echipelor comune de investigare (JIT – Joint InvestigationTeam);
 marcarea Zilei de 18 Octombrie - Ziua Europeană de Luptă ÎmpotrivaTraficului de Fiinţe Umane, prin postarea, pe pagina de start a motorului de căutareGoogle, a unui mesaj cu privire la traficul de persoane, reiterând implicaţiile şiimportanţa marcării evenimentului;
 promovarea unui mecanism european de identificare şi referire a victimelortraficului de persoane, aspect promovat ulterior în cadrul Strategiei ComisieiEuropene de Eradicare a traficului de persoane;
 promovarea Strategiei Naţionale împotriva Traficului de persoane 2012-2016 precum şi planul de acţiune subsecvent, elaborate, în concordanţă cuprevederile şi priorităţile UE privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane,aşa cum sunt prevăzute în Programul Stockholm, Strategia de Securitate Internă,precum şi recenta Strategie UE pentru eradicarea traficului de persoane.
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Prin structurile cu atribuţii în prevenirea şi monitorizarea traficului depersoane, România a participat, în 2012, la grupurile de lucru, seminariile şiîntâlnirile organizate la nivelul Consiliului şi al Comisiei Europene pe probleme detrafic de persoane. Cu prilejul reuniunilor COSI, GENVAL, CATS, HLWG, COREPER,EMPACT, care au abordat problematici referitoare la traficul de persoane, România aprezentat elemente de mandat şi poziţii oficiale, care s-au reflectat ulterior în politicipublice europene pe linia prevenirii şi combaterii traficului de persoane. Dintre celemai importante, amintim participarea activă a României la Reuniunile RaportorilorNaţionali sau a Mecanismelor Echivalente, organizate de către Comisia Europeană,precum şi în cadrul a celor EMPACT - Operation Action Plan -THB, coordonate decătre EUROPOL28. Pe parcursul anului 2012,România a susţinutimplementareaobiectivelor strategice aleOAP-THB, promovând lanivel european experienţadeţinută la nivel naţional îndomeniul prevenirii şicombaterii traficului depersoane.Prin preluarearolului de leader, alături deMarea Britanie, al obiectivului strategic nr. 8.1, Prioritizarea şi înţelegerea profilului
traficului de copii, autorităţile române au avut în vedere promovarea canalului detransmitere a datelor şi informaţiilor privind traficul de minori prin intermediulEUROPOL, cu atât mai mult cu cât nu există în acest moment un sistem unic europeande colectare şi raportare în domeniul traficului de persoane, în special pentru minori.În acest context, România a acordat o atenţie deosebită şi cerşetoriei, copiilorabandonaţi, intensificând eforturile de conştientizare şi informare asupra riscurilor lacare se expun minorii, în vederea reducerii numărului de victime ale traficului depersoane, la nivel internaţional.România a beneficiat de aprecierea Comisiei Europene, conform concluziilorReprezentanţei Permanente a României la Bruxelles, cu privire la demersurile iniţiatede către instituţia noastră în domeniul identificării şi referirii spre asistenţă avictimelor traficului de persoane, România fiind inclusă ca leader şi al obiectivuluistrategic nr. 5 „Îmbunătăţirea identificării timpurie şi asistenţa victimelor” din cadrulPlanul de Acţiune Operaţional pentru anul 2013, alături de Bulgaria.

28 Plan de Acţiune Operaţional creat în cadrul Ciclului de Politici al UE pentru Combaterea criminalităţii organizate
internaţionale şi grave
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Transpunerea aquis-ului comunitarANITP a preluat iniţiativa în vederea asigurării transpunerii în legislaţianaţională a prevederilor Directivei 2011/36 privind prevenirea şi combatereatraficului de persoane şi protejarea victimelor acestuia, precum şi de înlocuire aDeciziei - cadru 2002/629/JAI a Consiliului. Actualizarea periodică a cadrului legalnaţional, în concordanţă cu acquis-ul comunitar, facilitează acest proces.Ca urmare a analizelor interne, singurul segment netranspus la nivel formaleste art. 19 al Directivei, respectiv instituirea raportorului naţional sau a unuimecanism echivalent, aspect ce se află în curs de reglementare.În acelaşi context ANITP a asigurat participarea la reuniunile grupului decontact pentru transpunerea Directivei 2011/36, organizate de către ComisiaEuropeană, sub egida Coordonatorului European Anti-trafic.
Cooperare internaţionalăRomânia a beneficiat de o serie de avantaje, pe baza schimburilor deexperienţă, resurse şi transfer de bune practici cu parteneri europeni şiinternaţionali. Acestea au fost orientate atât către întărirea capacităţii instituţionale şia politicilor naţionale de prevenire şi monitorizare a traficului de persoane, cât şicătre dezvoltarea capacităţii instituţionale a partenerilor externi, cu scopul articulăriiunui cadru internaţional de cooperare, capabil să răspundă noilor tendinţe alefenomenului traficului de persoane. Astfel, în anul 2012, România a fost implicată în46 de activităţi de cooperare internaţională, înregistrându-se o creştere deaproximativ 16% faţă de anul precedent.De asemenea, o caracteristică a politicilor şi activităţilorde cooperare internaţională  în lupta anti-trafic aRomâniei, în anul 2012, a constituit-o orientarea cătretransferul de expertiză pentru dezvoltare către stateleterţe. Astfel, în conformitate cu Politica Europenă deDezvoltare prin parteneriate strategice cu state terţe,România a furnizat expertiză, training şi îndrumare pentrustate pecum Croaţia, Albania, Bosnia Herţegovina,Macedonia, Moldova, Muntenegru, Turcia, Serbia etc.,utilizând instrumente de cooperare precum  TAIEX  sauîn contextul unor proiecte de grant europene sauinternaţionale puse la dispoziţie de Comisia Europeană,ICMPD şi alte organisme internaţionale:
 “Grup de lucru privind traficul de persoane”, care a avut loc la Sarajevo -Bosnia-Herţegovina;
 Istanbul - Turcia, „Forumul Internaţional lupta împotriva criminalităţiiorganizate”;
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 Opatija - Croaţia, „Grupul de lucru privind combaterea traficului de fiinţeumane”;
 Grup de lucru „Transfer de bune practici privind colectarea datelorreferitoare la victimele traficului de persoane”, organizat la Chişinău, RepublicaMoldova.29Pe parcursul anului 2012, experienţa României în lupta împotriva traficului depersoane a fost promovată în cadrul a trei conferinţe internaţionale organizate decătre ANITP la Bucureşti. În cadrul acestora au participat peste 300 de invitaţi din 20de state, dar şi din cadrul unor organizaţii internaţionale precum OSCE, UNODC,SELEC, ICMPD.

România a asigurat expertiză de specilitate în cadrul diverselor seminarii şiconferinţe internaţionale, promovând eforturile susţinute naţionale în luptaîmpotriva traficului de persoane30, după cum urmează:
 seminarul Parliamentarians Against Human Trafficking, organizat de cătreorganizaţia internaţională ECPAT;
 a treia reuniune a Grupului de Lucru româno-francez privind minorii românineînsoţiţi, organizată la Direcţia Protecţie Judiciară a  Tineretului din cadrulMinisterului Justiţiei din Franţa;
 reuniunea Comitetului Părţilor pentru publicarea raportului GRETA privindRomânia, Strasbourg, Franţa;

29 Cu titlu de exemplu
30 Enumerare cu titlu de exemplu
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 seminarul “Antitraffiking legislation on the protection of Victims”, organizatde către ECPAT UK (End Child Prostitution, Child Pornography and the Trafficking ofChildren for Sexual Purposes);
 „Abordarea victimei traficului de fiinţe umane în conformitate cu drepturileomului”, care a avut loc la Barcelona - Spania, organizat de Colegiul European dePoliţie – CEPOL;
 al cincilea Consiliu al Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii(SELEC), care a avut loc la Istanbul, Turcia;
 conferinţa internaţională “Către un sistem european unificat de răspunsprivind protecţia copiilor contra traficului şi expolatării” organizată de fundaţia Terredes hommes, la Budapesta;
 seminarul internaţional „ Countering Trafficking in Human Beigns – LatestDevelopements, Eu standards, International Cooperation and Experiences fromMember States” Viena, Austria;
 seminarul “Transnational Training on Trafficking for Labour Exploitation” laChişinău, Republica Moldova;
 seminarul “Training on combating trafficking for labour exploitation” laPraga, Republica Cehă.Pe parcursul anului 2012 s-a primit şi s-a răspuns diferitelor solicitări venitedin partea partenerilor europeni şi internaţionali, privind realizarea unor întâlniribilaterale sau vizite de lucru31:
 primirea vizitei reprezentantului Departamentului de Stat SUA responsabilde elaborarea Raportului anual privind Traficul de Persoane pentru România;
 primirea vizitei doamnei Esther Blythe, şef adjunct în cadrul AmbasadeiRegatului Unit al Marii Britanii la Bucureşti;
 vizita unei delegaţii a organizaţiei „Alianţa Berlin împotriva Exploatării prinMuncă ca formă a Traficului de Persoane”
 vizita unei delegaţii din Republica Franceză, delegaţia fiind alcătuită din: dl.Frédéric TEILLET - Magistrat de legătură pe lângă Ministerul de Justiţie din Româniaşi dl. Yann SOURISSEAU - Şeful Oficiului Central de Represiune a Traficului dePersoane din cadrul Direcţiei Generale a Politiei Naţionale (OCRETH).
 vizita unei delegaţii a Direcţiei Cooperare Internaţională şi IntegrareEuropeană din MAI al Republicii Moldova;
 vizita unei delegaţii a Consiliului Procurorilor Generali din Olanda;
 întâlnire cu Reprezentantul special al OSCE şi Coordonatorul pentrucombaterea traficului de persoane, dna. Maria Grazia Giammarinaro;
 întâlnire cu doamna Sara GREENBLATT Director al Departamentului deCrimă Organizată şi Trafic Ilegal din cadrul UNODC;
 întâlnire cu domnul Marc TROUYET, şeful Misiunii pentru GuvernareDemocratică din cadrul Ministerului Afacerilor Externe din Franţa.

31 Enumerare cu titlu de exemplu



76

Prin eforturile susţinute, România a reuşit să se poziţioneze, la nivel strategic,ca lider regional în sud-estul Europei. Printr-o participare activă în cadrul întâlnirilorCoordonatorilor Naţionali Anitrafic din Sud Estul Europei, România a contribuit laelaborarea unei Declaraţii Comune privind Consolidarea cooperării transnaţionale încazuri de trafic de fiinţe umane.Declaraţia a fost dată citirii de cătreRomânia, în cadrul Reuniunii RaportorilorNaţionali, organizată de către ComisiaEuropeană, reprezentând mesajul comun alcoordonatorilor din ţările sud-est europene,mesaj prin care se reafirmă prioritatea strategicăa luptei împotriva traficului de persoane, precumşi intenţia de a întări comunicarea şi colaborarea în acest domeniu. Demersulsubliniază cooperarea foarte bună a coordonatorilor naţionali din Sud-Estul Europeişi reliefează faptul că România, prin intermediul ANITP, are un rol important însusţinerea parteneriatelor regionale în domeniul luptei împotriva traficului depersoane. Ulterior reuniunii, declaraţia a fost postată pe site-ul Comisiei Europene32.Prin Legea nr. 300 din 11 iulie 2006 România aratificat Convenţia Consiliului Europei privind luptaîmpotriva traficului de fiinţe umane (în continuareConvenţia), adoptată la 3 mai 2005, deschisă spresemnare şisemnată de România la Varşovia la 16 mai 2005. Înconformitate cu art. 36 al Convenţiei, a fostconstituit Grupul de experţi pentru lupta împotrivatraficului de fiinţe umane (GRETA - Consiliul Europei), al cărui rol principal este acelade a monitoriza implementarea Convenţiei de către părţi. Acest mecanism special demonitorizare reprezintă un element crucial al Convenţiei, fiind un mijloc de a seasigura că statele acţionează în conformitate cu Convenţia şi un garant al eficienţei petermen lung a acesteia.Întrucât ANITP a fost desemnată Punctul Naţional de Contact pentru GRETA şimandatul a 13 din cei 15 membri ai Grupului expiră la data de 31 decembrie 2012,UIPRI a organizat selecţia naţională pentru nominalizarea candidaturilor naţionale.Ca rezultat, pentru al doilea mandat consecutiv, România va avea un reprezentant încadrul Grupului de experţi pentru lupta împotriva traficului de fiinţe umane.
Fonduri externe nerambursabileÎn vederea atingerii obiectivelor strategice prestabilite, ca urmare şi a stabiliriipriorităţilor şi nevoilor identificate, România, prin intermediul ANITP, şi-a

32 http://ec.europa.eu/anti-trafficking/entity?id=caf172a7-408d-4e51-98e9-be0a0bd3d7c6
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intensificat politica de atragere a fondurilor externe nerambursabile. În comparaţiecu anul precedent, s-a înregistrat o creştere cu 45% a numărului de proiectegestionate la nivelul Agenției. Ca element de noutate la nivelul anului 2012, amintimaprobarea propunerii Agenţiei pentru implementareaproiectului de twinning „Îmbunătăţirea identificării
victimelor traficului de persoane”, al Republicii Croaţia.Proiectul a fost elaborat de către Oficiul pentru DrepturileOmului şi ale Minorităţilor Naţionale, din structuraGuvernului Republicii Croate, în cadrul Instrumentului de Asistenţă pentruPreaderare (IPA) pentru ţările angajate în procesul de aderare la Uniunea Europeană(UE) pentru perioada 2007-2013. Scopul IPA este, prin urmare, de a susţine procesulde stabilizare şi aliniere a ţărilor candidate şi potenţial candidate la standardeleeuropene, respectând în acelaşi timp caracteristicile lor specifice şi ale proceselor încare sunt angajate.Bugetul proiectului este de 200.000 euro, fiind finanţat de către ComisiaEuropeană şi cofinanţat de către Guvernul Republicii Croaţia. Ca urmare, timp de şaseluni România va furniza expertiză autorităţilor croate, în vederea îmbunătăţiriiprocesului de identificare a victimelor traficului de persoane, cu un accent asupraexploatării sexuale şi pentru muncă forţată. La finalul proiectului, următoarelerezultate vor fi atinse:

 elaborarea unui raport cu principalele tendinţe în domeniul traficului defiinţe umane din Republica Croaţia, cu un accent special pe legătura dintre prostituţiaşi munca forţată cu traficul de fiinţe umane în scopul exploatării sexuale şi în scopulexploatării prin muncă;
 îmbunătăţirea sistemului de identificare a victimelor traficului de persoaneîn Republica Croaţia;
 elaborarea unui ghid privind identificarea, asistenţa şi sprijinul victimelortraficului de fiinţe umane şi definirea unor indicatori de evaluare a impactuluipoliticilor şi a măsurilor luate în Croaţia pentru combaterea traficului de fiinţeumane;
 dezvoltarea capacităţii actorilor anti-trafic croaţi implicaţi în procesul deidentificare a victimelor traficului de persoane;
 realizarea unei campanii de sensibilizare a opiniei publice cu privire latraficul de fiinţe umane, cu accent special pe potenţialii clienţi ai victimelor.Aprobarea propunerii României reprezintă încă o recunoaştere a experienţei şiprogreselor întregistrate de România în lupta împotriva traficului de persoane.
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Proiecte aflate în curs de implementare

În anul 2012, în baza Acordului Cadru între Guvernul României şi ConsiliulFederal Elveţian privind implementarea Programului de Cooperare Elveţiano-Român,care vizează reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europeneextinse, România a iniţiat implementarea proiectului „Prevenire, Identificare,
Protecţie”, în calitate de beneficiar, pe o perioadă de 24 de luni, începând din26.04.2012, cu termen limită de finalizare 2014. Proiectul beneficiază de un buget de531.745,75 CHF şi îşi propune îmbunătăţirea cooperării la nivel european, naţional şilocal, în lupta împotriva traficului de fiinţe umane, precum şi consolidarea sinergieidintre departamentele guvernamentale şi organizaţiile neguvernamentale ce îşidesfăşoară activitatea pe linia traficului. Până în acest moment au fost desfăşurate 8activităţi în cadrul proiectului, după cum urmează:
 Conferinţa publică de lansare a proiectului;
 Patru reuniuni ale Comitetului Director constituit în cadrul proiectului;
 Cursuri de pregătire profesională adresate personalului ANITP, având catematică managementul de proiect, managementul financiar şi managementulachiziţiilor publice;
 Elaborarea unui studiu privind cerşetoria ca formă a traficului în România;
 Vizită de studiu în Elveţia.Au fost încheiate acte adiţionale la Acordul de implementare a proiectului, princare au fost cooptaţi în proiect experţi elveţieni (coordonatorul de proiect şiconsultantul în cadrul studiului privind cerşetoria).Începând din februarie 2011, România, în bazacontractului de finanţare cu Direcţia Generală AfaceriInterne a Comisiei Europene, implementează proiectul

„Abordarea integrată pentru prevenirea exploatării prin
muncă în ţările de origine şi destinaţie”, în calitate debeneficiar, pe o perioadă de 36 de luni, cu termen limită definalizare 2013. Proiectul este finanţat în cadrulProgramului Comisiei Europene - „Prevention of and Fight against Crime” 2009 şi areca obiectiv general reducerea dimensiunilor traficului de persoane în vedereaexploatării prin muncă în ţările de origine, tranzit şi destinaţie, cu implicareaurmătorilor parteneri:
 Organizaţia de Drept Public European din Grecia
 Ministerul de Interne din Ungaria
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 Comisia Naţională pentru Combaterea Traficului de Fiinţe Umane din Bulgaria
 Acţiunea pentru Egalitate, Sprijin şi Antirasism (KISA) din Cipru
 Ministerul de Interne din FYROM - partener asociat.Pentru identificarea celor mai eficiente soluţii în abordarea fenomenuluitraficului de persoane, cu accent pe exploatarea prin muncă, România prin ANITP,împreună cu partenerii din cadrul acestui proiect au desfăşurat o serie de activităţi,cum sunt:
 vizită de studiu în Grecia, în vederea realizării schimbului de experienţăprivind măsurile luate de ţările de destinaţie pentru reducerea dimensiunilorfenomenului traficului de persoane;
 vizită de studiu în România, pentru realizarea schimbului de experienţăprivind măsurile întreprinse de ţările de origine în vederea reducerii dimensiunilorfenomenului traficului de persoane;
 organizarea întâlnirii preliminare a cercetătorilor, eveniment ce a beneficiatde prezenţa cercetătorilor implicaţi în realizarea studiilor naţionale cu privire lacaracteristicile politicilor din domeniul traficului de persoane, având ca modalitateexploatarea prin muncă, studii elaborate la nivelul statelor: FYROM, Ungaria, Grecia,respectiv România;
 organizarea Reuniunii Comitetului Director, eveniment ce a beneficiat deprezenţa celor 5 parteneri străini responsabili în implementarea proiectului;
 organizarea unei Conferinţe Internaţionale, cu ocazia Zilei Europene deLuptă Împotriva Traficului de persoane, în vederea creşterii vizibilităţii şi promovăriizilei de 18 Octombrie;
 dezvoltarea unui studiu privind exploatarea prin muncă în ţările de origine,tranzit, destinaţie şi terţe;
 iniţierea procedurilor în vederea demarării campaniei de prevenire cuprivire la riscurile asociate exploatării prin muncă.Urmare a modificărilor survenite în implementarea proiectului, ANITP a primitacceptul Comisiei Europene de a amenda contractul de grant.Prin declaraţia de parteneriat pentru susţinereaproiectului „Dezvoltarea unor linii directoare şi

proceduri directoare pentru identificarea victimelor
traficului de persoane”, România s-a angajat în luptaîmpotriva traficului de persoane, alături de OrganizaţiaFrance Expertise Internationale, Comisia Naţionalăpentru Combaterea Traficului de Fiinţe Umane dinBulgaria, Direcţia Generală pentru Dezvoltarea Cooperării Internaţionale din Grecia,Ministerul Securităţii şi Justiţiei din Olanda, Delegaţia guvernamentală pentruviolenţele de gen din Spania, ICMPD, Consiliul Europei.

Obiectivul general al proiectului este acela de a dezvolta şi armoniza metodele şiprocedurile pentru identificarea victimelor traficului în Statele Membre participanteîn cadrul proiectului, prin dezvoltarea unor linii directoare comune. Bugetul
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proiectului este de 549.430,50 EUR şi are o perioadă de implementare de 24 de luni.
Rezultatele urmărite sunt: publicarea raportului privind cele mai bune practici şirecomandări în domeniul identificării victimelor traficului de persoane; proceduricomune agreate de către cele 6 state implicate şi disponibile în şapte limbi; deţinereade către Statele participante în proiect a instrumentelor şi a expertizei necesare învederea implementării procedurilor; manifestarea interesului de către toate cele 27SM cu privire la procedurile agreate de către statele implicate în proiect.Proiectul a fost deschis prin Conferinţa de lansare, organizată la Paris-Franţa, îndata de 18 ianuarie 2012, urmată de dezvoltarea unui ghid comun pentruidentificarea victimelor traficului de persoane, document ce a fost validat în cadrulseminarului organizat în data de 24 septembrie 2012. În aceeaşi măsură, în perioada12-13 iunie 2012, sub egida Ministerului Afacerilor Externe din Grecia a fostorganizată la Atena, Reuniunea Comitetului Director, ce a fost precedată de o întâlnirepentru validarea raportului privind mecanismele de identificare şi referire avictimelor traficului de persoane. În vederea evaluării activităţilor desfăşurate pânăîn prezent, stabilirii paşilor următori, dar şi validării metodologiei pentruidentificarea victimelor traficului, în perioada 25-26 septembrie 2012 a avut loc laBucureşti cea de-a treia Reuniune a Comitetului Director aferentă proiectului mai susmenţionat.România are, totodată, rolul de partenerîn cadrul proiectului „REFRACT - Întărirea
capacităţii autorităţilor din Franţa şi România
de a combate traficul de persoane”, al căruiaplicant este Ministerul Public Român.

Obiectivul general al proiectului vizează stimularea, promovarea şi dezvoltareauneltelor necesare pentru prevenirea strategică şi lupta împotriva traficului depersoane, prin facilitarea contactului direct şi a bunelor practici. Proiectul a fostaprobat de către CE, în cadrul Programului Prevenirea şi lupta împotrivaCriminalităţii 2010, şi are un buget total de 249.260 EUR.Pornind de la actualizarea calendarului de implementare a proiectului, încadrul reuniunilor de lucru cu liderul proiectului, pe parcursul anului 2012, în cadrulactivităţii A2 s-au desfăşurat:
 primul seminar din seria celor 4, organizat la Sinaia, în perioada 21-24martie 2012;
 cel de-al doilea seminar de formare profesională, organizat la Paris-Franţa,în perioada 18-21 septembrie 2012;
 al treilea seminar ce a avut loc în Bucureşti, în perioada 04-07 decembrie2012. România prin ANITP sprijină, fără contribuţie financiară,iniţiativa Organizaţiei Nonguvernamentale Payoke din Belgia încadrul proiectului “Joint efforts of Police and Health Authorities inthe EU-Member States and Third Countries to Combat and Prevent
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Trafficking in  Human Beings and Protect and Assist Victims of Trafficking”, aprobatde către Comisia Europeană, în cadrul Programului Prevenirea şi lupta împotrivaCriminalităţii 2010. Bugetul proiectului este de 568.088,14 EUR.
Obiectivele proiectului  vizează atât dezvoltarea de abilităţi şi bune practici, pentru omai bună protecţie medicală a victimelor traficului de fiinţe umane, printr-ocooperare mai strânsă între autorităţile de aplicare a legii, autorităţile de sănătate şiONG-uri, protejarea şi reabilitarea victimelor traficului de fiinţe umane, participareaactivă a acestora înainte, în timpul şi după procedurile de investigare, precum şiîmbunătăţirea şanselor de condamnare a infractorilor, de reintegrare a victimelor însocietate, respectiv armonizarea între Statele Membre (SM) şi  ţările terţe apracticilor medicale legate de riscurile şi consecinţele traficului de fiinţe umane(TFU), ca parte a unei cuprinzătoare şi atotcuprinzătoare strategii UE anti-trafic.În calitate de partener asociat, ANITP şi-a adus contribuţia în atingereaobiectivelor propuse, prin participarea în cadrul:
 conferinţei Europene în domeniul traficului de persoane, organizată laBudapesta în perioada 27-28 februarie 2012;
 a doua Reuniune a Comitetului Director, care a avut loc la Antwerp-Belgia, îndata de 24 septembrie 2012.Urmare a lansării Programului Prevenirea şi Lupta împotriva Criminalităţii2011, de către Comisia Europeană, România a devenit, în anul 2012, partener încadrul proiectului „Întărirea luptei împotriva cerşetoriei: o abordare.multidisciplinară”, având ca aplicant Ministerul Public, alături de Ministerul deInterne din Austria, Parchetul General din Belgia, Agenţia Naţională ÎmpotrivaTraficului de Persoane, Centrul Român pentru Copii Dispăruţi şi Exploataţi Sexual -FOCUS din România, Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Ministerul de Justiţiedin Franţa.

Obiectivul general al proiectului vizează stabilirea unui parteneriat întreprocurori, ofiţeri de poliţie şi societatea civilă din România şi alte State Membre UE învederea îmbunătăţirii cooperării, la nivel operaţional, între autorităţile de aplicare alegii şi creşterii gradului de conştientizare a populaţiei cu privire la traficul depersoane în scopul cerşetoriei. Bugetul proiectului este de 261.273 EUR din care234.702 EUR contribuţie din partea Comisiei Europene - finanţare externănerambursabilă.Într-o primă etapă a proiectului au fost selectaţi 2 experţi, în vedereaidentificării şi analizării metodelor de recrutare în scopul cerşetoriei forţate, moduluide operare, ţărilor de destinaţie şi particularităţilor acestui tip de trafic. Cei doiexperţi vor modera şi coordona discuţiile în cadrul grupurilor de lucru şi ConferinţeiInternaţionale planificate.
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Proiecte elaborate şi înainte spre aprobare

Urmare a semnării în luna martie 2012 a Memorandumului deÎnţelegere între Regatul Norvegiei şi România pentruimplementarea Mecanismului Financiar Norvegian pentru perioada2009 - 2014, România beneficiază de asistenţă financiară de 25 Meuro, acordată deRegatul Norvegiei în cadrul Axei Justiţie şi Afaceri Interne.În cadrul programelor „Violenţă domestică şi de gen” şi „Cooperarea Schengenşi combaterea criminalităţii transfrontaliere şi a criminalităţii organizate, inclusiv atraficului şi a grupurilor criminale itinerante” - România a elaborat 2 propuneri deproiect şi le-a înaintat operatorilor naţionali de program (MJ şi MAI), care le-autransmis pentru evaluare FMO (Financial Mechanism Office) ce funcţionează caSecretariat al acordării granturilor.Prima propunere de proiect se intitulează “Model pentru cele mai bune practici
în domeniul serviciilor de asistenţă acordate victimelor traficului de persoane - Proiect
pilot”, dispune de un buget de 1.441.176,47 EUR şi îşi propune crearea unui sistemintegrat de servicii de asistenţă acordate victimelor traficului de persoane. Unuldintre principalele rezultate al proiectului îl reprezintă realizarea unui centru pentruasistenţa victimelor traficului de persoane, în Bucureşti. Proiectul va fi derulat înparteneriat cu instituţii internaţionale, precum Inspectoratul Norvegian de Poliţie,Consiliul Europei, dar şi cu parteneri naţionali precum Direcţiile Generale deAsistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi Inspectoratul General al Poliţiei Române, peo perioadă de 3 ani. Proiectul nu este supus unui evaluări uzuale fondurilor externenerambursabile, având caracterul de proiect predefinit.Cea de-a doua propunere de proiect („Anti-Trafficking Joint Cooperation
Programme Norway-Romania”), are obiective:

 îmbunătăţirea şi dezvoltarea cooperării dintre Norvegia şi România, îndomeniul luptei împotriva traficului de persoane;
 creşterea capacităţii de identificare a victimelor traficului de persoaneşi a nivelului de conştientizare cu privire la  riscurile asociate traficului de fiinţeumane în scopul exploatării sexuale, muncii forţate şi cerşetoriei forţate. Bugetulproiectului este de 250.000 EUR, iar perioada de derulare este de 24 luni.Organizaţia „Salvaţi Copiii” România a înaintat ANITPdouă propuneri de proiect: „Protection First: early

identification, protection and assistance of child victims and
at risk of trafficking and exploitation” şi „VICTOR: Victims of
Child Trafficking: Our Responsability” în vederea implicăriiîn cadrul acestora în calitate de partener asociat, respectivpartener.Prima propunere de proiect, depusă în cadrul Programului Prevenirea şiCombaterea Criminalităţii 2012, are ca aplicant organizaţia „Salvaţi Copiii Italia” şi o
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perioadă de derulare de 24 de luni. Obiectivul general al proiectului îl reprezintăîmbunătăţirea cunoştinţelor privind traficul de copii, dezvoltarea şi testareainstrumentelor de identificare timpurie, a instrumentelor de auto-evaluare a copiilorşi a instrumentelor de conştientizare în vederea prevenirii traficului de copii şiprotejării copiilor victime şi a copiilor cu risc de a fi traficaţi şi supuşi oricărei formede exploatare, inclusiv a celor mai puţin cunoscute (de exemplu: implicarea înactivităţi infracţionale şi cerşetorie).Cea de a doua propunere de proiect, intitulată „VICTOR: Victims of ChildTrafficking: Our Responsibility”, a fost depusă în cadrul aceluiaşi program, Prevenireaşi Combaterea Criminalităţii 2012, având ca aplicant organizaţia „The Smile of theChild” din Grecia. Partenerii proiectului sunt: National Commission for CombatingTHB - Bulgaria, Nadja Center Foundation - Bulgaria, Salvaţi Copiii - România, SocietyKLJUC - Slovenia, Permanent Representation of France to the UN&IO in Viena,Ministry of Justice - Grecia, Ministry of Public Order and Citizen’s Protection – Grecia,Ministry of Foreign Affairs – Grecia, TdH Regional Office Budapest – Ungaria, SELEC –România, ASTRA – Serbia, La Strada – Moldova, Child Well Being Fund – Ucraina,National Coordonation Slovenia. Obiectivul general al proiectului constă în stabilireaunui parteneriat între o gamă largă de actori, atât din domeniul public cât şi privat şi,în special, în îmbunătăţirea colaborării dintre ONG care activează în acest domeniu,cu scopul de a-şi consolida capacităţile în vederea desfăşurării de acţiuni comunelegate de priorităţile stabilite în Strategia UE privind Eradicarea Traficului dePersoane.  Proiectul se va derula pe o perioadă de 21 de luni.În cadrul Programului Operaţional ComunRomânia-Ucraina-Moldova 2007 - 2013,Prioritatea 3 „People-to People cooperation”,Măsura: 3.1 Local and regional governance,support to civil society and local Communities,România, reprezentată de ANITP, va participa încalitate de partener, alături de Organizaţia Salvaţi Copiii, Filiala Suceava (aplicant),respectiv Romanian Youth League “JUNIMEA”, din Chernovtsy (Ucraina), ComitetulHelsinki pentru drepturile omului, din Republica Moldova, Asociaţia obşteascăJUNACT (Moldova).
Obiectivul general al proiectului urmăreşte îmbunătăţirea cooperăriitransfrontaliere în zona de frontieră România-Ucraina-Republica Moldova, în vedereaconsolidării parteneriatelor trasnfrontaliere, în scopul prevenirii şi combateriitraficului de persoane. Perioada de derulare a proiectului va fi de 18 luni, iarcofinanţarea  UE de: 149.998,67 EUR.Compania “Trilateral Research & Consulting” a înaintat AgenţieiNaţionale împotriva Traficului de Persoane propunerea deproiect: “TRafficking As a Criminal Enterprise- TRACE” în vedereaimplicării în cadrul acestuia în calitate de partener. Propunerea
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de proiect a fost depusă în cadrul Seventh Framewok Programme - FP 7, Topic SEC-2013.6.1-3 Trafficking in Human Beings: analysis of criminal networks for moreeffective counter-trafficking - Coordination and Support Action, având ca aplicantcompania “Trilateral Research & Consulting” şi o perioadă de derulare de 24 de luni.Obiectivul general al proiectului îl reprezintă înţelegerea situaţiei actuale aproceselor infracţionale, sociale, economice, psihologice şi politice, definitorii pentruindustria traficului, cu accent pe înţelegerea indivizilor implicaţi şi relaţiilor dintre ei.Bugetul proiectului este de aproximativ 1.000.000 EUR.În cadrul Programului Prevenirea şi Luptaîmpotriva Criminalităţii 2012, Organizaţia „Terredes Hommes” Elveţia a înaintat, alături deRomânia în calitate de partener asociat, către Comisia Europeană proiectul „ICARUS -
Îmbunătăţirea coordonării şi responsabilizării cu privire la securitatea minorilor
români neînsoţiti”.Partenerii proiectului sunt: Direcţia Protecţia Copilului, Consiliul Superior alNotarilor din Franţa, Ministerul Justiţiei. Obiectivul general al proiectului vizeazăcrearea unui model de cooperare transnaţională ce va îmbunătăţi coordonarea şiresponsabilizarea actorilor selectaţi şi angajarea în eforturile de prevenire înRomânia.În cadrul aceluiaşi program, România asusţinut, în calitate de partener, propunereaOrganizaţiei Alternative Sociale, „Traficul de
victime în Europa: problema cetăţenilor terţi”.Proiectul urmăreşte, pe parcursul a 24 de luni deimplementare,  creşterea capacităţii instituţionale în prevenirea şi combatereatraficului de persoane, în special în rândul cetăţenilor statelor terţe la frontiera esticăa Uniunii Europene. În vederea atingerii acestui rezultat, au fost identificate treiobiective:
 îmbunătăţirea colaborării dintre diferiţii actori implicaţi în prevenirea şicombaterea traficului de persoane, în rândul cetăţenilor statelor terţe;
 continuarea pregătirii poliţiştilor (poliţie şi poliţie de frontieră), precum şi aaltor funcţionari din domeniu, în aria prevenirii traficului de persoane în rândulcetăţenilor statelor terţe;
 informarea funcţionarilor, a media şi a publicului, cu privire lavulnerabilitatea la trafic a cetăţenilor statelor terţe, atât la nivel naţional, cât şiinternaţional.

Exerciţiul financiar extern nerambursabil 2014-2020România a avut, pe parcursul anului 2012, un rol activ în creionareapriorităţilor de finanţare în domeniul luptei împotriva traficului de persoane pentruprogramul financiar al Comisiei Europene 2014-2020. Astfel, ANITP a coordonat, la
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nivel naţional, subgrupul privind traficul de persoane, identificând, cu aportulcelorlalte instituţii responsabile, precum şi al reprezentanţilor organizaţiilorneguvernamentale, nevoile de finanţare pentru perioda programatică următoare. Unelement de noutate a reprezentant-o propunerea României de includere a eligibilităţiiactivităţilor de asistenţă a victimelor traficului de persoane, aspect neregăsit înexerciţiul financiar curent.
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Concluzii şi perspective

Secţiunea IIIAvând în vedere situaţia economică a României în anul 2012, bugetul generalconsolidat înregistrând un deficit de 2,53% din PIB33, cu  influenţe negativesuplimentare din cauza blocării temporare a rambursărilor fondurilor europene, caurmare a deficienţelor constatate în anii anteriori, s-au sesizat consecinţe şi îndomeniul luptei anti-trafic. Repercusiunile constau în scăderea capacităţiiautorităţilor de aplicare a legii şi a furnizorilor de servicii de asistenţă a victimelor, dea putea oferi condiţii de reintegrare socială, conforme cu standardele în domeniu. Cutoate acestea, România a reuşit să identifice resursele necesare repatrierii, asigurăriiprotecţiei şi asistenţei, în regim de urgenţă, precum şi de reintegrare socio-profesională şi de psihoterapie.În colaborarea cu victimele traficului de persoane, organele judiciare trebuie săaibă în vedere cel puţin următoarele aspecte:
- temerea victimei de a nu fi supusă unei anchete penale, în care prezenţa eiechivalează cu recunoaşterea faptului că a locuit şi a lucrat ilegal în ţara de destinaţie;
-  teama victimei de a nu fi trasă la răspundere pentru că a lucrat înindustria sexului, în pofida situaţiilor de impunitate prevăzute de lege;
- temerea victimei de implicarea oficialilor în acte/ fapte de corupţie, carepot conduce la favorizarea traficanţilor;
- teama victimei de o posibilă răzbunare venită din partea traficantului, înmăsura în care organele în drept nu îi pot oferi protecţie;
- traumatizarea şi autoculpabilizarea victimei, ca o consecinţă serviciiloroferite, în mod forţat, în perioada de exploatare, însoţită de teama de culpabilizare, decătre familie-rude;
- temerea victimei că plângerea sa nu va avea efectul scontat din cauzaprejudecăţilor cu privire la victimele exploatate pentru oferirea de servicii sexuale;
-  lipsa informării victimei cu privire la procedurile judiciare şiadministrative aplicabile.Colaborarea victimei cu justiţia va fi eficientă în măsura în care obstacoleleinterne, dar şi presiunile, ameninţările şi riscurile la care aceasta este expusă vor fieliminate, asigurându-se protecţia ei fizică şi socială deplină, cu garantareadrepturilor sale fundamentale.În perioadele de custodie şi repatriere de prea puţine ori le sunt oferitevictimelor oportunităţi de asistenţă care să răspundă nevoilor lor acute, realitate ceadaugă un stres major condiţiei de victimă a unui sindrom psihopatologic.Asistenţa victimelor, fie că a fost oferită de către sistemul public ori de către celal societăţii civile, a fost fundamental orientată de principiile legale la nivel european.

33 Sursa Ministerul Finanţelor Publice
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O varietate de factori au influenţat rezilienţele individuale ale victimelor şiabilităţile lor de readaptare funcţională la realitatea mediului proxim în care trăiesc(severitatea şi întinderea temporală a traumei, calitatea suportului social primit etc.).Infracţiunile de trafic de persoane sunt, din varii motive anevoios de investigatşi incriminat sau pedepsit. Cu toate acestea, autorităţile judiciare au făcut eforturipentru a da consistenţă obligaţiei umanitare şi legale lipsită de echivoc de a tratavictimele traficului de persoane în acord cu principiile şi drepturile fundamentaleenunţate în normele existente.Autorităţile cu responsabilităţi în domeniu au încurajat şi în anul 2012cooperarea victimelor în procesele penale îndreptate împotriva traficanţilor, punândla dispoziţia VT, prin lege, o serie de măsuri de protecţie şi siguranţă, pe tot parcursulderulării procesului penal, consecinţa se poate observa în micşorarea ponderiivictimelor care aleg să nu participe ca părţi în procese.Orientarea activităţilor de investigare nu doar la nivel naţional ci şiinternaţional, în scopul depistării cât mai multor membri ai grupărilor infracţionale, apermis identificarea unui număr mare de persoane victimizate şi, implicit, a unuinumăr mare de suspecţi care au fost investigaţi.Se observă o adaptare a traficanţilor, prin atragerea unui număr tot mai marede persoane în vederea constituirii unor grupuri compacte şi numeroase de victimecare ajung să fie traficate de un număr tot mai restrâns de traficanţi.Este de remarcat şi rata în creştere a succesului demersului judiciar,concretizat prin trimiterea în judecată a unui număr în creştere de inculpaţi.Există tendinţa de modificare a caracteristicilor generale constatate în aniiprecedenţi, în sensul scăderii vârstei la care aceştia îşi încep activitatea infracţională.JIT în care autorităţile române au participat au avut un impact deosebit asupraactivităţii criminale pe linia traficului de persoane, din mai multe state.În scopul de a informa victimele traficului de persoane cu privire la drepturilelor şi de a le ajuta să exercite în mod efectiv aceste drepturi, Comisia va oferi, în 2013,informaţii clare şi uşor de înţeles referitoare la drepturile lucrătorilor, drepturilesociale, drepturile victimelor şi drepturile migranţilor de care beneficiază victimeletraficului de persoane în temeiul legislaţiei UE. România a anticipat aceste măsuriprin elaborarea unui proces verbal de aducere la cunoştinţa victimei traficului depersoane a drepturilor pe care le are, conform legislaţiei naţionale, proces verbalelaborat printr-o colaborare între toate instituţiile specializate în lupta anti-trafic.Colaborarea internaţională este esenţială pentru reducerea cererii de persoanetraficate şi dezvoltarea lanţurilor de aprovizionare care nu implică traficul depersoane. Este o necesitate elaborarea de modele şi orientări privind reducereacererii de servicii prestate de victimele traficului de persoane, în special în domeniilecu risc ridicat, inclusiv industria sexului,  agricultura, construcţiile şi turismului.În ultimii ani, la nivel naţional, se observă a creştere a reactivităţii instituţiilorcu atribuţii în domeniul combaterii traficului de persoane, creştere reliefată prin



88

creşterea ponderii victimelor traficate în anul indentificării din populaţia de victimeidentificate.Se constată că traficul de persoane exploatate prin muncă este mai greu deidentificat, această formă de exploatare fiind foarte uşor de disimulat în situaţii demuncă ilegală (muncă fără contract de muncă legal întocmit, muncă fără plataasigurărilor sociale sau de sănătate, muncă în urma aşa-zisleor contracte decolaborare).Deşi au existat o serie de limitări de ordin economic şi instituţional,considerăm că, prin activităţile desfăşurate, România a reuşit să-şi atingă, într-omare măsură obiectivele stabilite în domeniul prevenirii traficului de persoane.Aceste lipsuri au fost acoperite prin sprijinul şi implicarea directă a structuriicentrale în activităţi în teritoriu, prin elaborarea unor proceduri de lucru şi a unorinstrumente de monitorizare care să asigure eficientizarea activităţii de prevenire lanivelul intregii agenţii.De asemenea, fondurile necesare desfăşurării campaniilor şi a realizăriimaterialelor de susţinere a acestora au fost asigurate şi prin intermediul proiectelorcu finanţare externă.Scopul general al activităţilor de prevenire a fost acela de a reduceamplitudinea traficului de persoane, prin întărirea capacităţii de autoprotecţie acetăţenilor şi societăţii faţă de ameninţările acestui fenomen social şi infracţional. S-aîncercat, ca o continuare a demersurilor începute anul trecut, identificarea şifolosirea unor modalităţi noi de diseminare a mesajelor campaniilor de prevenire,precum piese de teatru, film şi Internet, care să asigurare o mai bună vizibilitate aactivităţilor desfăşurate.Campaniile naţionale de prevenire au acoperit nevoia informării populaţiei şimass-mediei, concentrându-şi mesajul pe riscurile traficului în scopul exploatăriisexuale, exploatării prin muncă şi obligarea la cerşetorie.Campaniile locale de prevenire în care s-au implicat activ şi parteneriiinstituţionali, au fost adaptate conform specificului local şi regional al traficului depersoane.Cooperarea cu instituţiile guvernamentale şi organizaţiile neguvernamentale areprezentat un pilon solid pe baza căruia s-a fundamentat şi dezvoltat activitateaagenţiei încă de la infiinţarea sa. Şi în anul 2012, parteneriatul a fost nu doar unsimplu principiu teoretic ci un instrument de lucru, practic utilizat în vedereaatingerii obiectivelor comune ale partenerilor.Pe tot parcursul anului s-a asigurat şi monitorizarea şi îndrumarea CentrelorRegionale astfel încât să se obţină o dezvoltare, în primul rând calitativă a activităţiiacestora. Monitorizarea s-a desfăşurat lunar, informaţiile fiind colectate pe baza unorindicatori prestabiliţi, care au fost îmbunătăţiţi în cursul acestui an.Înfiinţarea Compartimentului de Relaţii cu Presa a constituit, în mod evident,un mare pas înainte în ceea ce priveşte atât diseminarea informaţiilor şi a
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recomandărilor preventive, cât şi asigurarea vizibilităţii ANITP ca actor fundamentalîn lupta împotriva traficului de persoane.Rezultatele obţinute în anul 2012 trebuie să fie securizate, prin asigurareasustenabilităţii proiectelor derulate şi apoi dezvoltate prin iniţierea altor campaniicare să vizeze prevenirea principalelor forme de exploatare din cadrul traficului depersoane.Una din măsurile de dezvoltare o reprezintă fundamentarea mai riguroasă, dinpunct de vedere ştiinţific a proiectelor şi campaniilor, prin studii şi analize (în specialla nivelul centrelor regionale), astfel încât să asigure o mai bună identificare şiprioritizare a problemor, găsirea celor mai adecvate soluţii şi orientarea precisă aactivităţilor. Aceasta presupune, la nivel strategic, o mai bună corelare a activităţii decercetare cu cea de prevenire a fenomenului traficului de persoane. În acest fel se vaasigura o direcţionare mai precisă a mesajului şi se obţine o eficientizare a utilizăriiresurselor umane, logistice şi financiare.În acelaşi timp, va fi avută în vedere găsirea unor modalităţi de eficientizare aparteneriatelor instituţionale astfel încât eforturile comune să poată contribui, într-omai mare măsură, la diminuarea numărului victimelor traficului. Faza de identificarea partenerilor şi de acumulare cantitativă a protocoalelor de colaborare trebuie sătreaca din ce in ce mai mult în cea în care să primeze calitatea răspunsuluiinstituţional la ameninţările traficului de persoane. Astfel, selecţia riguroasa apartenerilor, eliminarea redundanţelor şi asumarea comună a responsabilităţilorconstituie principiile de baza ale cooperări interinstituţionale pentru perioadaurmătoare.Activitatea de relaţii publice va reprezenta o altă prioritate, ea urmând a fiextinsă şi dezvoltată, pentru a deveni canalul principal de transmitere, către publicullarg, a mesajelor cu caracter informativ-preventiv. La nivel general, anul 2012 areprezentat, din punct de vedere comunicaţional, o etapă de organizare şiprocedurare a activităţii de comunicare şi relaţii publice, de articulare a mesajuluiinstituţional, precum şi de identificare şi creare a mijloacelor şi resurselor necesarederulării acestei activităţi. Această etapă constituie, practic, fundamentul activităţilorde comunicare instituţională viitoare.În acest sens, ne dorim ca, în anul 2013, să avem o vizibilitate mult mai mare înpresă, reflectată în creşterea numărului reportajelor, interviurilor, articolelor şiemisiunilor radio-tv la care să participe atât personalul structurii centrale cât şi cel alcentrelor regionale.Linia Telverde constituie unul din elementele fundamentale pe care s-a creat şidezvoltat concepţia strategică în domeniul prevenirii traficului persoane. Pe lângăîntâlnirile cu grupurile ţintă din cadrul campaniilor şi proiectelor, răspunsul laapelurile telefonice reprezintă principala modalitate de relaţionare directă cupublicul şi de transmitere a mesajelor şi informaţiilor cu caracter preventiv. În acestscop, avem în vedere creşterea promovării numărului de telefon în cadrul tuturor
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activităţilor desfăşurate, insistând asupra faptului că este cea mai la îndemânămodalitate atât de a primi informaţii preventive cât şi sprijin şi îndrumare pentruieşirea dintr-o situaţie de trafic.În contextul celor prezentate mai sus, măsurile prioritare, în domeniulprevenirii traficului de persoane, în anul 2013, urmăresc:
 Iniţierea şi implementarea unor campanii pentru a descuraja cererea carefavorizează traficul de persoane
 Continuarea orientării campaniilor spre principalele forme de exploatare avictimelor traficului de persoane;
 Dezvoltarea sistemului Planurilor de măsuri regionale (forme de exploatare,grupuri ţintă, ţari de destinaţie);
 Intensificarea activităţilor de prevenire în zona rurală;
 Demersuri pentru crearea unor reţele de specialişti instruiţi pe linie deprevenire a traficului de persoane. În acest sens, vizăm creşterea implicăriiasistenţilor sociali, a personalului medical, a preoţilor, a poliţiştilor din Poliţianaţională şi locală, a cadrelor didactice şi a psihologilor din unităţile şcolare, areprezentanţilor autorităţilor locale etc, în iniţierea şi derularea de activităţipreventive;
 Desfăşurarea de activităţi comune cu reprezentanţii MAE, în vedereagestionării informaţiilor furnizate privind drepturile victimelor sau legislaţia cereglementează condiţiile de muncă în alte ţări;
 Pregătirea reprezentanţilor Centrelor Regionale în vederea identificării desubiecte de impact mediatic şi a modalităţilor proactive de colaborare cu jurnaliştii,
 Elaborarea şi implementarea unei campanii de comunicare destinatepromovării numrului 0800 800 678,  pe baza unor parteneriate media solide;
 Identificarea unui purtător de cuvânt al ANITP;
 Eficientizarea activităţilor de monitorizare şi evaluare a activităţii CentrelorRegionale.La nivelul anului 2012, România a intensificat colaborarea atât cu state de originea traficului de persoane, ţări de destinaţie şi tranzit, dar şi Organizaţii Internaţionale,precum şi structuri ale Uniunii Europene.Activitatea de relaţii internaţionale şi afaceri europene în domeniul traficului depersoane este un instrument de politici publice, care beneficiază de o dublă orientare:pe de o parte este un instrument care capitalizează suportul şi experienţapartenerilor externi angajaţi în cooperarea anti-trafic, atât de la nivelul instituţiilorUE sau a Statelor Membre, cât şi a statelor terţe sau a altor actori internaţionali, iar pede altă parte este un instrument de politică externă, prin intermediul căreia Româniaîşi articulează şi promovează interesele naţionale în lupta împotriva traficului depersoane.Reperele acţiunii României pentru anul 2012 au fost:
- susţinerea efortului de consolidare a statutului de partener strategic alRomâniei la nivel european şi internaţional;
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- susţinerea îndeplinirii obligaţiilor ce îi revin României în calitate de StatMembru din perspectiva creării şi consolidării Aquis-ului comunitar pe linie deprevenire şi monitorizare a traficului de persoane;
- promovarea în vederea recunoaşterii pe plan european şi internaţional aeforturilor României de luptă împotriva traficului de persoane.Totodată, au fost puse bazele pentru consolidarea relaţiilor cu o serie de state şiorganizaţii internaţionale, în condiţiile adâncirii crizei financiare, dar şi în vederearealizării de parteneriate active prin atragerea de fonduri externe nerambursabile.România a înţeles să-şi asume din obligaţiile ce îi revin ca Stat Membru printr-oparticipare activă la grupurile de lucru ale Uniunii Europene şi la dezbaterileeuropene pe marginea legislaţiei comunitare care reglementează domeniul lupteiîmpotriva traficului de persoane, pornind de la conceptul de abordare integrată afenomenului şi urmărind obiectivul strategic de consolidare a statutului de partenerde încredere, la graniţa externă a Uniunii Europene,  în lupta anti-trafic.Transpunerea aquis-ului comunitar a reprezentat o prioritate a România în anul2012, ANITP coordonând procesul implementare în legislaţia naţională a Directivei2011/36 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane şi protejareavictimelor acestuia, precum şi de înlocuire a Deciziei – cadru 2002/629/JAI aConsiliului.Evoluţia relaţiilor bilaterale a confirmat capacitatea României de a fi în modconsecvent o prezenţă constructivă şi de a dezvolta iniţiative echilibrate şi reacţiiresponsabile.S-a avut în vedere consolidarea şi dezvoltarea parteneriatelor cu Statele Unite aleAmericii, Marea Britanie, Franţa, Elveţia, Norvegia, Republica Moldova, Croaţia,Olanda, Grecia, Bulgaria, Spania, Cipru, Macedonia, Belgia, Suedia, Ungaria, etc.Ca pivot al politicii de vecinãtate a UE, România a susţinut în mod consecventnecesitatea continuării eforturilor anti-trafic în statele din Balcanii de Vest, învederea intensificării procesului de apropiere de UE. În particular, ANITP va furnizaexpertiză Republicii Croate în vederea îmbunătăţirii procesului de identificare avictimelor traficului de persoane, cu un accent asupra exploatării sexuale şi pentrumuncă forţată, contribuind astfel la îndeplinirea condiţiilor de aderare la UniuneaEuropeană.Atragerea fondurilor externe nerambursabile a reprezentat, de asemenea oprioritate pentru dezvoltarea activităţilor anti-trafic, susţinând astfel realizareaobiectivelor strategice ale SNITP şi contribuind la creşterea gradului de absorbţie. Opremieră înregistrată în anul 2012 o reprezintă aprobarea ofertei elaborată de cătreANITP de colaborare cu autorităţile croate în cadrul proiectului de înfrăţireinstituţională „Îmbunătăţirea identificării victimelor traficului de persoane”, în cadrulcadrul Instrumentului de Asistenţă pentru Preaderare (IPA) pentru ţările angajate înprocesul de aderare la Uniunea Europeană (UE) pentru perioada 2007-2013.
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LISTA ABREVIERILOR UTILIZATE ÎN TEXT

AJOFM Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă
MMFPSPV/
DOES

Direcţia Ocupare şi Egalitate de Șanse
ANITP Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane
ANOFM Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
ASP Autoritatea de Sănătate Publică
CR-ANITP Centrul Regional al Agenţiei Naţionale ÎmpotrivaTraficului de Persoane
DCCO Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate
DGASPC Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi ProtecţiaCopilului
MMFPSPV/
DPC

Direcţia Protecţia Copilului
DIICOT Direcţia de Investigare a Infracţiunilor deCriminalitate Organizată şi Terorism
IGPR Inspectoratul General al Poliţiei Române
IPJ Inspectorat de Poliţie Judeţean
ISJ Inspectoratul Şcolar Judeţean
ITM Inspectoratul Teritorial de Muncă
MAE Ministerul Afacerilor Externe
MAI Ministerul Afacerilor Interne
MJLC Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti
MMFPSPV Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale șiPersoanelor Vârstnice
ONG Organizaţie Non-Guvernamentală
ONPM Oficiul Naţional pentru Protecţia Martorilor
ONU/ UNO Organizaţia Naţiunilor Unite /United NationsOrganization
ORI Oficiul Român de Imigrări
OSCE Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa
SCOP Societatea pentru Părinţi şi Copii
SNITP Strategia Naţională în domeniul Prevenirii, Asistenţeivictimelor şi Combaterii traficului de persoane 2012-2016
UE Uniunea Europeană
UNICEF United Nations Children’s Fund/ Fondul NaţiunilorUnite pentru Copii
UNODC United Nations Office for Drugs and Crime/ BiroulNaţiunilor Unite pentru Droguri şi Criminalitate
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USAID United States Agency for International Development /Agenţia Statelor Unite pentru DezvoltareInternaţională
VT Victimă a traficului de persoane




