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pentru combaterea tra�cului de minori și am putut 
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contra tra�cului de minori la nivelul Uniunii Europene, în 
general. 
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Introducere

Ghidul “Linii directoare pentru îmbunătăţirea procedurilor şi politicilor 
aplicate pentru combaterea traficului de minori” a fost dezvoltat în 
cadrul proiectului “Combaterea Traficului de Minori”, proiect finanţat 
prin fonduri europene în cadrul programului Comisiei Europene 
DAPHNE III. Proiectul a fost iniţiat şi coordonat de organizații din 
România şi a reprezentat un parteneriat între România, Danemarca 
şi Olanda. Organizaţiile participante în cadrul proiectului au fost 
Reaching Out din România şi Fundația Freedom House România, Nest 
International din Danemarca şi Fier Fryslân din Olanda. Unul dintre 
obiectivele proiectului a constat în dezvoltarea unor linii directoare care 
să contribuie la îmbunătăţirea eforturilor de prevenţie şi combatere a 
traficului de minori.

“Combaterea traficului de minori” a fost lansat în Ianuarie 2013. 
Proiectul a constat, în prima jumătate a anului, în seminarii organizate 
în cele trei ţări participante. În cadrul acestor seminarii, diferiţi 
profesionişti din domenii variate și conexe, precum avocaţi, asistenţi 
sociali, ofiţeri de poliţie sau experţi, au susţinut prezentări în baza 
expertizei lor. La seminarii au participat asistenţi sociali, ofiţeri de 
poliţie, organizaţii neguvernamentale şi alţi parteneri din cele trei ţări. 
În continuarea seminariilor au fost organizate focus grupuri pentru a 
discuta acţiunile în desfășurare, progresele înregistrate şi dificultăţile 
întâmpinate. Cea de-a doua parte a anului a fost dedicată aplicării 
unor chestionare adresate poliţiştilor şi asistenţilor sociali, chestionare 
diseminate în cele trei ţări participante pentru a facilita înţelegerea, 
într-o manieră mai amplă, a experienţelor actorilor implicaţi în 
combaterea traficului de minori.

Fiecare dintre partenerii proiectului au cercetat modelul acţiunilor 
întreprinse în fiecare ţară (România, Danemarca şi Olanda), analiza 
lor reflectându-se în cele trei rapoarte SWOT (puncte tari, puncte 
slabe, oportunităţi şi ameninţări) anexate prezentei lucrări. Pe baza 
acestor rapoarte am putut determina principalele puncte tari şi 
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respectiv puncte slabe prezente în fiecare dintre abordările naţionale 
implementate pentru combaterea traficului de minori Astfel au putut fi 
identificate și  vulnerabilităţile comune inerente acţiunilor întreprinse 
în toate cele trei ţări. Manualul va încerca aşadar să formuleze o serie de 
recomandări care să asiste şi care să ajute atât cele trei ţări participante, 
cât şi alte ţări europene care se confruntă cu acest fenomen, în tratarea 
deficienţelor identificate în fiecare sistem şi eficientizarea la nivel 
european a luptei împotriva traficului de minori. 

Primele trei capitole ale prezentului ghid vor analiza, în mod detaliat, 
punctele tari şi punctele slabe identificate în fiecare dintre ţările 
participante. Analizele întreprinse la nivelul fiecărei ţări vor reflecta, 
în final, prevalenţa unor puncte slabe înregistrate în toate cele trei 
State în următoarele  arii: protecţia victimelor, abordarea penală a 
cazurilor de trafic de minori, pregătirea specializată oferită diferiţilor 
actori implicaţi în combaterea traficului de minori, cooperarea dintre 
aceşti actori precum şi nivelul de conştientizare al problemei serioase 
reprezentate de numărul cazurilor de trafic de minori.

Analiza desfăşurată în cadrul primelor trei capitole se bazează 
pe rapoartele SWOT ale celor trei ţări precum şi pe Raportul 
Departamentului de Stat SUA cu privire la Traficul de Persoane din 
2014 (Raportul SUA). Raportul SUA are o relevanţă aparte pentru 
studiul de faţă, întrucât reprezintă o evaluare anuală şi actualizată la 
nivel global a naturii şi dimensiunii fenomenului de traficare a minorilor 
precum şi a ariei extinse de acţiuni întreprinse la nivelul fiecărei ţări 
pentru combaterea şi prevenţia traficului de minori. Conceput pentru 
a folosi în egală măsură organizaţiilor internaţionale, guvernelor, 
organizaţiilor neguvernamentale, raportul a ajutat la efectuarea unei 
cercetări şi a unei analize comparative a celor trei State prin utilizarea 
unor standarde comune pentru evaluarea abordării penale, a protecţiei 
victimelor şi a prevenţiei traficului de persoane înregistrate în fiecare 
ţară.1

1  Departamentul de Stat SUA, “Raport cu privire la traficul de persoane” [Raportul SUA 2014], 
se poate accesa online la http://www.state.gov/j/SUA/rls/SUArpt/2014/?utm_source=NEW+RE-
SOURCE:+Trafficking+in+Persons+R .
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În ultimul capitol sunt formulate o serie de recomandări fie specifice 
fiecărei ţări participante, fie comune tuturor trei, pentru fiecare dintre 
ariile vulnerabile identificate, oferind totodată exemple relevante de 
bune practici dezvoltate în Olanda şi România.
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Analiza pe ţară – ROMÂNIA 

1.1. Informaţii generale

Dimensiune circumstanţială 

România este, în principal, o ţară de origine şi de tranzit pentru 
traficarea de carne vie, iar pentru un număr destul de mic de străini, 
începe să devină şi o ţară de destinaţie. Bărbaţii şi femeile din România 
sunt de regulă traficaţi pentru exploatarea prin muncă forţată în timp ce 
femeile şi copiii sunt, cu prioritate, supuşi exploatării în scopuri sexuale. 
Reprezentând o sursă semnificativ de mare pentru victimele traficului 
din Europa, românii sunt exploataţi în agricultură, construcţii, servicii 
casnice, hoteluri, în industria prelucrătoare precum şi pentru cerşit sau 
infracţiuni minore în ţări europene cum ar fi Austria, Azerbaidjan, 
Cipru, Cehia, Danemarca, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, 
Lituania, Olanda, Norvegia, Polonia, Slovacia, Slovenia, Spania, 
Suedia, Elveţia şi Marea Britanie.2

Femeile şi copiii traficaţi - de regulă pentru exploatarea în scopuri 
sexuale - ajung în ţări precum Belgia, Croaţia, Cipru, Finlanda, 
Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Malta, Olanda, Norvegia, 
Portugalia, Slovenia, Spania, Suedia, Elveţia şi Marea Britanie precum 
şi Canada. Fetele minore reprezintă o treime din românii traficaţi. 
Majoritatea victimelor cerşitului forţat şi ale crimelor minore provin 
din comunităţile sărace din România.3 

Statisticile naţionale arată că un număr de 300 de copii4 au fost 
identificaţi ca victime ale traficului de persoane în 2013, dintre care 278 

2  Raportul SUA 2014, p. 322.
3  Raportul SUA 2014, p. 323.
4  ANITP, “Statistici 2013”, p. 18.
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de victime erau fete iar 22 băieţi.5 Dar, dintre aceştia, cei mai mulţi copii 
identificaţi ca victime ale traficului de minori au fost exploataţi chiar 
în România. Astfel, 219 fete au fost identificate în traficul intern, în 
timp ce 59 de fete au fost traficate în străinătate. La fel, 16 băieţi au fost 
exploataţi la nivel intern, iar 6 băieţi au fost exploataţi la nivel extern.6 
Analizând statisticile naţionale, se poate concluziona cu uşurinţă că 
majoritatea copiilor români sunt traficaţi în interiorul graniţelor 
României. Se pare că numărul total de minori traficaţi a scăzut din 
2012 (370) comparativ cu 2014 (300). Cu toate acestea, cifrele prezentate 
mai sus nu reprezintă dimensiunea reală a fenomenului, din moment 
ce victimele identificate reprezintă de regulă doar un număr foarte mic 
din totalul victimelor exploatate - “vârful aisbergului”.

Dimensiunea legală

Cadrul legal din România pentu combaterea traficului de persoane 
este, în general, unul propice. Acest cadru reflectă instrumentele 
legale internaţionale adoptate de Naţiunile Unite,7 Consiliul Europei8 
şi Uniunea Europeană9 pentru prevenirea şi combaterea traficului de 
persoane, instrumente la care România este parte. 

Intrarea în vigoare, în ultimii ani, a celor două coduri noi – Codul Penal 
şi Codul de Procedură Penală – au abrogat sau modificat prevederile 
Legii 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane, 
10care reglementează procedura aplicabilă în cazul infracţiunilor de 
trafic uman.

5  Pro Refugiu, Raport cu privire la traficul de persoane în România şi Norvegia [Raport Pro 
Refugiu 2014], 2014, pp. 5-12, se poate accesa online la http://prorefugiu.org/wp-content/up-
loads/2014/11/Report.pdf.
6  Raport Pro Refugiu 2014, pp. 5-12.
7  Protocolul privind Prevenirea, Reprimarea şi Pedepsirea Traficului de Persoane, în special a 
Femeilor şi Copiilor, adiţional Convenţiei împotriva Crimei Organizate Transnaţionale, adoptat 
de Adunarea Generală ONU în 2000 şi intrat în vigoare în 2013, ratificat de România prin Legea 
565/2002, Monitorul Oficial 813/2002.
8  Convenţia CoE privind Acţiunea împotriva Traficului de Persoane, adoptată în 2005 şi ratifi-
cată de România prin Legea 300/2006, Monitorul Oficial 622/2006.
9  Directiva UE 2011/36, 5 Aprilie 2011 privind prevenirea şi combaterea traficului şi protecţia 
victimelor, înlocuind Decizia Cadru a Consiliului 2002/629/JHA.
10  Legea 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane, Monitorul Oficial 
783/2001.
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Anterior lunii Februarie 2014, legea aplicabilă pentru criminalizarea 
infracţiunilor de trafic în România era formată din Articolul 12 al Legii 
678/2001 cu privire la traficul de persoane şi Articolul 13 cu privire la 
traficul de minori. În Februarie 2014 a intrat în vigoare Noul Cod Penal 
şi prevederile legale incluse în “Capitolul VII – Traficul şi exploatarea 
persoanelor vulnerabile” au devenit aplicabile. Aceste norme penale 
au abrogat prevederile similare ale Legii 678/2001 privind prevenirea 
şi combaterea traficului de persoane şi ale Ordonanţei de Urgenţă 
194/2002 privind regimul străinilor în România. 

Astfel, legea română interzice toate formele traficului de minori, 
exploatarea în scopuri sexuale sau prin muncă forţată, în baza 
Articolelor 211 şi 212 împreună cu Articolul 182, printr-o formulare 
holistică incriminând următoarele acţiuni: “recrutarea, transportarea, 
transferarea, adăpostirea sau primirea unui minor în scopul exploatării 
acestuia”. Articolele 210 şi 211 prevăd, în primul paragraf, pedepse de la 
3 până la 10 ani de închisoare. Circumstanţe agravante (cum ar fi fapta 
comisă de un funcţionar public în exerciţiul atribuţiilor de serviciu) 
atrag pedepse, după cum este stipulate în paragraful 2, de 5 pănâ la 12 
ani de închisoare, precum şi interzicerea unor drepturi. Aceste pedepse 
au fost calificate în raportul SUA din 2014 ca fiind “suficient de aspre 
şi comensurate pedepselor prevăzute pentru alte crime serioase, cum 
ar fi violul”.11 Mai mult decât atât, paragraful 3 al Articolelor 210 şi 
211, cuprinde prevederea conform căreia “consimţământul persoanei 
victimă a traficului nu constituie cauză justificativă”.

Exploatarea persoanelor este prevăzută ca infracţiune distinctă în 
Articolul 182 al Noului Cod Penal. Mai mult, Articolul 216 pedepseşte 
folosirea serviciilor unei persoane exploatate astfel: “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 închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau cu 
amendă, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă”.12

11  Raportul SUA 2014, p. 323.
12  Legea 286/2009 cu privire la Noul Cod Penal, Monitorul Oficial 510/2009.
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1.2. Puncte tari identificate în combaterea 
traficului de minori

Chiar dacă în raportul SUA 2014, România “nu se conformează 
standardelor minime pentru eliminarea traficului de persoane”, acelaşi 
raport consacră “eforturile semnificative” întreprinse de guvernul 
român în acest domeniu.13

Din analiza SWOT a României, realizată în cadrul proiectului 
“Combaterea Traficului de Minori”, au reieşit următoarele puncte tari 
ce subliniază progresele înregistrate în această ţară în lupta împotriva 
traficului de minori:

• legislaţie amplă şi aspră;

• servicii de protecţie şi asistenţă diverse oferite minorilor victime 
ale traficului precum şi părinţilor şi rudelor acestora, constând 
în principal din asistenţă socială, consiliere, precum şi servicii de 
evaluare;

• eforturi instituţionale active în creşterea nivelului de prevenţie şi 
conştientizare a problemei.14

Legislaţia română în materie a fost identificată în analiza SWOT, ca 
fiind unul dintre principalele puncte tari ale României în combaterea 
traficului de minori. În legislaţie sunt transpuse instrumentele legale 
internaţionale cu privire la traficul de persoane adoptate la nivelul 
Naţiunilor Unite, al Consiliului Europei şi al Uniunii Europene, 
instrumente la care România este parte. Noul Cod Penal, intrat în 
vigoare în Februarie 2014,15 a modificat prevederile anterioare privitoare 
la combaterea traficului de persoane cuprinse în legea specială adoptată 
în acest domeniu, Legea 678/2001.16

13  Raportul SUA 2014, p. 322.
14  Analiza SWOT a României elaborată în cadrul proiectului „Combaterea traficului de mi-
nori” [SWOT România], p. 3.
15  Legea 286/2009.
16  Legea 678/2001.
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Legea română prezintă utilitate pentru situația în cauză deoarece 
interzice toate formele traficului de minori, exploatarea în scopuri 
sexuale sau prin muncă forţată, în baza Articolelor 211 şi 212 împreună 
cu Articolul 182, printr-o formulare holistică incriminând acţiunile 
de “recrutarea, transportarea, transferarea, adăpostirea sau primirea 
unui minor în scopul exploatării acestuia”. Articolele 210 şi 211 prevăd 
pedepse de la 3 până la 10 ani de închisoare pentru astfel de fapte. 
Circumstanţele agravante (cum ar fi fapta comisă de un funcţionar 
public în exerciţiul atribuţiilor de serviciu) atrag pedepse sporite, 
conform cu paragraful 2, de 5 până la 12 ani de închisoare, precum 
şi interzicerea unor drepturi. Raportul SUA din 2014 consideră că 
acest tip de pedepe sunt “suficient de aspre şi comensurate pedepselor 
prevăzute pentru alte crime serioase, cum ar fi violul”.17 Mai mult 
decât, punctual forte este susținut și de stipularea din paragraful 3 
al Articolelor 210 şi 211, care cuprinde prevederea specifică conform 
căreia “consimţământul persoanei victimă a traficului nu constituie 
cauză justificativă”. Totodată, Articolul 216 din Noul Cod Penal prevede 
pedepsirea folosirii serviciilor unei persoane exploatate cu închisoare 
între 6 luni şi 3 ani, sau amendă dacă fapta nu constituie o infracţiune 
mai gravă.

Un alt aspect puternic al legislaţiei din România se referă la dreptul 
victimelor la restituire din partea traficanţilor.18 Alte puncte forte 
ale legislaţiei române prevăzute în Legea 678/2001 sunt cele privind 
confiscarea specială sau interzicerea revictimizării. Confiscarea 
specială este prevăzută în Articolul 19 pentru bunurile rezultate în 
urma şi folosite pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de persoane (în 
lege sunt date ca exemplu de bunuri ce pot fi supuse confiscării speciale 
apartamentele în care sunt cazate persoanele traficate). În Articolul 
20 se prevede ca victimele traficate să nu fie pedepsite pentru crimele 
comise ca rezultat direct al infracţiunii de trafic de persoane (exemplu, 
cazurile de prostituţie), dacă ajută autorităţile pe parcursul investigaţiei 
sau procesului împotriva traficantului. Legea română stabileşte de 

17  Raportul SUA 2013, p. 323.
18  Raportul SUA 2013, p. 323, 324.
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asemenea dreptul victimelor la restituire din partea traficanţilor în 
baza Articolului 44 a legii menţionate mai sus.19

Cu toate că Guvernul României a demonstrat eforturi solide întreprinse 
în aplicarea legii,20 asistenţa şi protecţia oferite victimelor traficului 
de persoane sunt în continuare slabe, după cum rezultă din Raportul 
SUA 2014 şi din analiza SWOT a României. Totuşi, o realizare care 
ar trebui notată în acest sens constă în numărul mare de victime 
identificate. Raportul UE din 2013 cu privire la traficul de persoane21 
care include date din 2008, 2009 şi 2010, stabileşte că numărul cel mai 
mare de victime presupuse sau identificate provin din România, după 
cum au raportat Comisiei Europene cele 27 de mecanisme naţionale de 
monitorizare din UE. Uniunea raporteză, pentru perioada 2008-2010, 
un număr de 1885 de români identificaţi şi presupuşi ca victime, urmaţi 
de 718 bulgari, dintr-un total de 3316 victime cu cetăţenie europeană.22 
De fapt, aproape două treimi dintre victimele identificate şi prezumate 
la nivelul UE, provin din România. 

În momentul de faţă, în baza statisticilor naţionale, dintr-un număr 
total de 896 de victime cu cetăţenie română (299 femei, 297 bărbaţi, 
278 fete, 22 băieţi)23 identificate în 2013, numai 359 au primit asistenţă: 
166 din partea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a 
Copilului (DGASPC) şi 193 din parte ONG-urilor.24

Din punct de vedere al prevenţiei, în Mai 2006 a fost înfiinţată Agenţia 
Naţională împotriva Traficului de Persoane (ANITP) prin Hotărârea 
Guvernului 1584/2005, sub autoritatea Ministerului Administraţiei şi 
Internelor. Agenţia reprezintă coordonatorul naţional sau punctul de 
contact pentru organizaţiile internaţionale care lucrează în domeniul 
combaterii traficului de persoane. Totodată, Agenţia coordonează, 

19  Raportul SUA 2013, p. 323, 324.
20  Raportul SUA 2013, p. 323.
21  Comisia UE, Raport Eurostat privind traficul de persoane [Raport Eurostat], 2013, se 
poate accesa online la http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2013/
docs/20130415_thb_stats_report_en.pdf.
22  Raport Eurostat, p. 52.
23  ANITP, “Statistici 2013”, p. 18.
24  Raport Pro Refugiu 2014, pp. 5-12.
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evaluează şi supraveghează politicile naţionale din domeniul prevenţiei 
şi combaterii traficului de persoane precum şi măsurile luate pentru 
protecţia şi asistenţa oferite victimelor. ANITP este responsabilă 
pentru monitorizarea funcţionării Mecanismului Naţional Identificare 
şi Referire. Deasemenea, Agenţia colectează, procesează şi analizează 
date furnizate prin intermediul Sistemului Integrat de Monitorizare a 
Victimelor Traficului de Persoane (SIMEV).25 ANITP oferă şi training 
specializat în combaterea traficului de persoane şi identificarea 
victimelor pentru ofiţeri de poliţie, procurori şi judecători, precum şi 
altor funcţionari publici şi membri ai ONG-urilor care îsi desfăşoară 
activitatea în domeniul traficului de persoane.26

Coordonarea şi implementarea politicilor anti-trafic, precum şi a 
Planului Naţional de Acţiune din perioada 2012-2014 revin tot în 
sarcina ANITP-ului. Totodată, Planul de Acţiune pentru perioada 
2015-2016 împotriva traficului de persoane a fost elaborat şi aşteaptă 
aprobare. Agenţia publică în mod regulat rapoarte şi statistici cu privire 
la traficul de persoane, fiind, în acelaşi timp, instituţia guvernamentală 
responsabilă pentru măsurile de prevenţie şi de creştere a gradului de 
conştientizare în rândul posibilelor grupuri vulnerabile. În baza acestor 
atribuţii, ANITP a implementat în 2013 şase campanii naţionale de 
informare şi 49 de campanii locale şi regionale care au avut ca public 
ţintă, în mare parte, adulţi în căutare de locuri de muncă peste hotare 
şi copiii din şcoli.27

25  CoE GRETA, Raport privind implementarea Convenţiei CoE privind Acţiunile împotriva 
traficului de persoane în România, 2012, p. 13, se poate accesa online la http://www.coe.int/t/
dghl/monitoring/trafficking/Docs/Gen_Report/GRETA_2012_13_2ndGenRpt_en.pdf.
26  Raport SUA 2014, p. 323.
27  Raport SUA 2014, p. 324.
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1.3. Puncte slabe identificate în combaterea 
traficului de minori

Atât analiza SWOT pe România cât şi Raportul SUA 2014 au identificat 
ca slăbiciuni majore ale României în combaterea traficului de minori, 
în primul rând, lipsa unei protecţii efective şi eficiente oferite copiilor 
victime ale traficului de persoane. În al doilea rând, s-a făcut referire 
la lipsa unei pregătiri constante a personalului care lucrează în 
domeniul protecţiei victimelor, precum şi în investigarea şi judecarea 
cazurilor de trafic de persoane. Al treilea obstacol naţional identificat 
în România îl constituie abordarea penală a infracţiunilor de trafic, iar 
o a patra problemă priveşte nivelul de cooperare dintre diferiţii actori 
implicaţi în prevenirea şi combaterea traficului de minori. 

Ca o constatare de ordin general, atât asistenţii sociali români cât 
şi ofiţerii de poliţie care au participat în cadrul focus grupurilor şi 
cărora le-au fost aplicate chestionarele din proiect au evaluat legislaţia 
naţională ca fiind “bună, strictă, clară”(ofiţerii de poliţie) oferind “o 
serie de măsuri foarte bune” (asistenţii sociali), legislaţie ce, cu toate 
acestea, nu este aplicată în mod corespunzător. Ca dovadă, asistenţii 
sociali au invocat lipsa de metode de implementare prevăzute chiar în 
lege precum şi lipsa fondurilor destinate implementării recomandărilor 
legale, în timp ce ofiţerii de poliţie au făcut referire la implementarea 
nesatisfăcătoare a legislaţiei din punct de vedere logistic şi administrativ. 
Un exemplu în acest sens, la care se face trimitere în Raportul României, 
este Hotărârea de Guvern 49/2011 de aprobare a metodologiei-cadru 
privind prevenirea şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea 
în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie. În 
cazul acestui act legislativ asistenţii sociali critică lipsa unei obligaţii 
de înfiinţare a adăposturilor specializate pentru minorii victime ale 
traficului, aceasta fiind prevăzută în cadrul Hotărârii doar sub forma 
unei recomandări. 

Cele de mai sus sunt confirmate mai departe în raportului Consiliului 
Europei  “Prostituţie, trafic şi sclavie modernă în Europa”  unde legislaţia 
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din România este descrisă ca fiind “cuprinzătoare” dar implementarea 
ei “nu este satisfăcătoare”.28

În ceea ce priveşte protecţia oferită copiilor victime ale traficului de 
persoane, Departamentul de Stat SUA a subliniat faptul că numărul 
de victime identificate în România excede, de departe, serviciile de 
asistenţă disponibile.29 În 2013, din 896 de victime ale traficului, numai 
291 dintre acestea au beneficiat de servicii de reabilitare din partea 
instituţiilor publice sau a ONG-urilor, conform Raportului SUA 2014. 
În raport sunt subliniate şi probleme precum “deficitul psihologilor 
accesibili victimelor” precum şi “dificultăţile întâmpinate de victime 
în calificarea pentru asigurări medicale”.30

În cadrul studiului desfăşurat de participanţii din România, asistenţii 
sociali au evaluat serviciile de asistenţă socială accesibile copiilor 
victime ale traficului de persoane ca fiind insuficiente (două treimi 
dintre participanţi). Conform aprecierilor aceluiaşi grup ţintă, 
serviciile disponibile sunt concepute doar pentru nevoi pe termen scurt 
(adăposturi de primire în regim de urgenţă şi consiliere) şi nu există 
servicii specializate pe termen lung. Serviciile existente sunt evaluate 
ca suficient de specializate oferind servicii eficiente de consiliere, 
medicale şi de adăpost. Asistenţa financiară şi serviciile de protecţie 
a martorilor sunt evaluate negativ de asistenţii sociali, alături de lipsa 
personalului specializat şi supra-aglomerarea spaţiilor disponibile. 

Pe de altă parte, ofiţerii de poliţie participanţi au descris serviciile de 
asistenţă socială disponibile copiilor victime ale traficului de persoane 
în mod negativ, oferind doar servicii psihologice în general, în timp 
ce serviciile de adăpost, medicale, financiare şi de reintegrare nu sunt 
disponibile în opinia acestora.31

28  Comitetul CoE privind Egalitatea şi Nediscriminarea, Raport J. Mendes Bota: Prostituţie, 
trafic şi sclavie modernă în Europa, 2014, p. 18, se poate accesa online la http://www.assembly.coe.
int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewPDF.asp?FileID=20559&lang=en.
29  Raport SUA 2014, p. 323.
30  Raport SUA 2014, p. 323.
31  SWOT România, p. 4.
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Cu privire la numărul organizaţiilor neguvernamentale specializate, 
raportul SWOT reflectă numărul insuficient al acestora şi problema 
localizării lor: acestea deservesc o zonă limitată cu 2-3 ONG-uri în 
Piteşti cu grupuri ţintă speciale (pe autism spre exemplu, mai puţin pe 
partea de violenţă) în timp ce pe sistem rezidenţial în afară de Reaching 
Out în Argeş nu există alte astfel de organizaţii. Această problemă a fost 
de asemenea identificată în Raportul SUA: “şase centre de tranzit pentru 
copiii victime sunt localizate aproape de graniţa internaţională” dar 
deoarece victimele indentificate în străinătate sunt adesea repatriate cu 
avionul în Bucureşti unde nu există centre specializate, această situaţie 
are ca rezultat lipsa de protecţie specială oferită acestor victime.32

Lipsa unor programe de pregătire continuă oferită unui număr cât 
mai mare de actori implicaţi în protejarea victimelor, a fost identificată 
în cele două rapoarte (SWOT şi SUA) ca un punct slab în combaterea 
traficului de minori în România. Forţele de ordine care se ocupă de 
cazurile minorilor traficaţi nu dispun nici acestea de un training 
specializat în materie. Asistenţii sociali participanţi în proiectul 
„Combaterea traficului de minori” au menţionat lipsa de specializare, 
cazurile de corupţie sau cunoştinţele legale insuficiente ale ofiţerilor de 
poliţie, ca factori ce afectează procesul de identificare a victimelor. În 
acest sens, în analiza SWOT se face trimitere la practici ale ofiţerilor 
de poliţie precum  abuzul verbal sau fizic, intimidarea sau presiunea 
psihologică atunci când interoghează copii victime traficate în calitate 
de martori sau complici în cazurile de trafic de persoane investigate. 
Astfel de situaţii duc la lipsa de încredere a victimelor în forţele de 
ordine şi totodată lipsa de cooperare a acestora. Aceasta din urmă mai 
poate fi şi rezultatul publicării de către Ministerul de Justiţie a numelor 
tuturor martorilor dintr-un proces.33

Pe de altă parte, când au fost rugaţi să evalueze nivelul de protecţie şi 
asistenţă oferit copiilor victime ale traficului în România, ofiţerii de 
poliţie din cadrul proiectului “Combaterea traficului de minori” au 
identificat eforturile întreprinse în acest sens de forţele de ordine ca fiind 
cele mai eficiente. Pe parcusul discuţiilor din cadrul focus grupurilor, 

32  Raport SUA 2014, p. 323.
33  Raport SUA 2014, p. 323.
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ofiţerii de poliţie au argumentat că ”atunci când interacţionează cu 
victimele minore, agenţii de poliţie încearcă să creeze o relaţie cât mai 
relaxată”  şi că acestora “le pasă de victimele cu care interacţioneză” 
deoarece de cele mai multe ori ei sunt primele persoane cu care acestea 
intră în contact.34

Abordarea penală a cazurilor de minori traficaţi prezintă de asemeni 
deficienţe ce trebuie semnalate. În vederea argumentului prezentat 
mai sus privind implementarea nesatisfăcătoare a legislaţiei existente 
în materie, victimele traficului de persoane sunt adesea trase la 
răspundere pentru “crimele comise ca un rezultat direct al traficului”,35 
deşi Articolul 20 al Legii 678/2001 prevede interzicerea pedepsirii 
victimelor traficului pentru crimele comise ca rezultat al infracţiunii 
(de exemplu prostituţia) dacă acestea ajută în investigarea sau judecarea 
traficanţilor.

De asemenea, Raportul SUA se referă la pedepsele prevăzute în Noul 
Cod Penal (Articolul 210 – între 3 şi 10 ani de închisoare şi 5 şi 12 ani 
în circumstanţe agravante) ca fiind “suficient de aspre şi comensurate”, 
dar din punct de vedere al implementării raportul evidenţiază scăderea 
înregistrată în numărul de cazuri de trafic de persoane pedepsite în 
ultimii ani: 714 de cazuri de trafic investigate în 2013 comparativ cu 
2012 când 867 de cazuri au fost investigate; 552 de traficanţi judecaţi 
dintre care 252 au fost condamanţi şi doar 59 la sută dintre aceştia 
au primit “ceva timp în închisoare” în 2013 spre deosebire de 2012 
când 667 de cazuri au fost judecate, 427 condamnate şi 78 la sută 
dintre condamnaţi au primit pedepse cu închisoarea. Mai mult decât 
atât, “guvernul nu dezagregă statisticile de aplicare a legii pentru a 
demonstra acţiuni întreprinse atât în aria exploatării sexuale cât şi a 
exploatării prin muncă forţată”.36

În plus, deşi legislaţia română recunoaşte dreptul victimelor la 
restituire din partea traficanţilor, “doar un procent de 14 la sută din 

34  SWOT România, p. 4-5.
35  Raport SUA 2014, p. 323.
36  Raport SUA 2014, p. 323.
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victime solicită compensaţii în instanţă iar aceste cereri sunt rareori 
aprobate”.37

O altă lacună identificată în Raportul SUA se referă la abordarea penală 
a cazurilor de trafic de persoane şi în acest sens este menţionată lipsa de 
“investigaţii, judecări sau condamnări a vreunui agent guvernamental 
implicat în astfel de infracţiuni”.38

Cooperarea dintre DGASPC şi poliţie este evaluată negativ în analiza 
SWOT a României, în special în ceea ce priveşte reacţia acestora 
din urmă la o solicitare venită din partea Direcţiei Generale pentru 
monitorizarea situaţiei unui minor. Nu există niciun “Protocol de 
monitorizare” în acest sens. O altă slăbiciune identificată în raportul 
SWOT o reprezintă cooperarea ineficientă dintre DGASPC şi ANITP 
cu responsabilităţi diferite care nu sunt întotdeauna clare de cealaltă 
parte.39 Există în general o lipsă de proceduri clare în materia colaborării 
inter-instituţionale. Analiza SWOT face trimitere la un astfel de 
exemplu şi anume cazul în care ANITP referă victima naţională sau 
străină dar nu reuşeşte să monitorizeze situaţia mai departe. De 
asemeni, referirea duce la trimiterea victimei acasă, în locul notificării 
unui serviciu specializat.40 

O altă slăbiciune identificată în domeniul cooperării a fost semnalată 
de asistenţi sociali participanţi în proiect şi anume lipsa de finanţare 
adecvată acordată de guvernul român organizaţiilor neguvernamentale 
specializate, lucru care influenţează probabil şi numărul limitat al 
acestora subliniat anterior. Această deficienţă este confirmată în 
Raportul SUA unde este menţionată importanţa incontestabilă a 
ONG-urilor pentru identificarea victimelor şi asistarea acestora, fiind 
totodată subliniată lipsa de implicare proactivă a Guvernului României 
şi a finanţării acestor organizaţii.41 

37  Raport SUA 2014, p. 323.
38  Raport SUA 2014, p. 323.
39  SWOT România, p. 5.
40  SWOT România, p. 6.
41  Raport SUA 2014, p. 323.



16

Analiza pe ţară – Danemarca

2.1. Informaţii generale

Dimensiune circumstanţială

Danemarca este în principal o ţară de destinaţie pentru bărbaţi, femei 
şi copii supuşi muncii forţate sau traficului în scopuri de exploatare 
sexuală şi provenind din ţări precum Africa, Asia de Sud-Est, Europa 
de Est, America Latină. Imigranţi lucrători în agricultură, servicii 
casnice, restaurante, hoteluri sau fabrici sunt supuşi exploatării prin 
muncă forţată prin servitutea pentru datorii, reţinerea salariilor, 
abuzuri şi ameninţări cu deportare.42

În Danemarca, numărul foarte mic de victime identificate ridică semne 
de întrebare din moment ce numerele diferă semnificativ comparativ 
cu alte State învecinate; totodată Danemarca a fost identificată ca ţară 
de destinaţie în rapoarte internaţionale43 precum şi în declaraţiile unor 
victime identificate în alte ţări care s-au referit la Danemarca ca ţară în 
care o mare parte dintre ele au fost exploatate.

În baza analizei SWOT din Danemarca, statisticile din 2011 arată că un 
număr de 60 de persoane au fost identificate în mod oficial ca victime 
ale traficului de persoane, 58 dintre acestea erau femei, ultimele două 
fiind transsexuale. Distribuirea pe vârste a victimelor era cuprinsă între 
16-59 de ani, cu o medie de vârstă de 30 de ani, două fete fiind minore, 
trei având vârste cuprinse între 18-19 ani şi opt dintre ele având între 20 
şi 24 de ani. Cele două minore aveau 16 şi respectiv 17 ani şi amândouă 
veneau din Africa. În 2012, 66 persoane au fost oficial identificate ca 
victime ale traficului. Niciuna dintre aceste victime nu era minoră. În 

42  Raportul SUA 2014, p. 156.
43  Analiza SWOT din Danemarca elaborată în cadrul proiectului „Combaterea traficului de 
minori” [SWOT Danemarca], p.2-3.
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prima jumătate a anului 2013, 26 de victime au fost înregistrate, dintre 
care 20 de femei şi 6 bărbaţi. O persoană era minoră.44

Acelaşi raport SWOT menţionează numărul de 297 de persoane 
identificate ca victime ale traficului de persoane în perioada August 
2007-Iunie 2013. Din acest total de persoane, şapte erau minori. Spre 
deosebire de Danemarca, în Olanda – o ţară comparativ asemănătoare 
din multe puncte de vedere – au fost identificate un număr destul 
de mare de minori victime ale traficului de persoane. În acest sens, 
potrivit lui Floor Jansen de la Poliţia Naţională Olandeză, în 2012 
au fost identificate 1711 potenţiale vicime ale traficului de persoane. 
Dintre acestea, 225 erau minore (200 de fete şi 25 de băieţi – 141 din 
Olanda).45  

Cifrele prezentate în raport ridică astfel următoarele întrebări critice: 
spun statisticile daneze întreaga poveste, sau este prezentat doar “vârful 
aisbergului”? A înregistrat Danemarca rezultate mai bune decât alte 
ţări vecine în combaterea traficului de minori? Sau explicaţia ar fi că 
Danemarca a avut rezultate mai proaste în identificarea victimelor? Sau 
poate ambele explicaţii sunt pertinente într-o oarecare măsură?46

Dimensiunea legală

Abordarea penală
În Danemarca sunt interzise ambele forme de trafic de persoane şi 
anume atât exploatarea prin muncă forţată cât şi exploatarea în scopuri 
sexuale, prin Secţiunea 262(a) din Codul Penal Danez, unde sunt 
prevăzute pedepse de până la 10 ani cu închisoare.”47 

Practica daneză în abordarea cazurilor de trafic de persoane este în 
mare parte dictată de Legea Străinilor din Danemarca – un act care 
a devenit din ce în ce mai strict în ultimii 15 ani. Astfel, în loc să se 
uite după potenţiale victime traficate, autorităţile se uită de multe ori 

44  SWOT Danemarca, p.2-3.
45  SWOT Danemarca, p. 3.
46  SWOT Danemarca, p. 3.
47  Raportul SUA 2014, p. 156.
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după imigranţi ilegali şi motive pentru a le respinge acestora cererea 
de admitere în ţară. Acest lucru se distinge, spre exemplu, de practica 
Norvegiei unde prespectiva drepurilor omului este predominantă. În 
Norvegia bunul interes al copilului primează – copiii sunt copii înainte 
de a fi imigranţi.48 

2.2. Puncte tari identificate în combaterea traficului de 
minori

Danemarca nu are o experienţă foarte amplă în abordarea cazurilor 
de trafic de minori dat fiind numărul foarte mic de victime minore 
identificate în ultimii ani, motiv pentru care punctele tari ale ţării în 
combaterea acestui fenomen pot fi calificate ca eforturi notabile, dar nu 
ca bune practici dezvoltate în acest domeniu.49

Din analiza SWOT elaborată în cadrul proiectului “Combaterea 
traficului de minori”, participanţii din Danemarca au identificat 
eforturi notabile înregistrate în creşterea gradului de conştientizare a 
problemei, trecerea de la o strategie reactivă a poliţiei la una proactivă 
în combaterea fenomenului, îmbunătăţirea cooperării dintre actorii 
implicaţi în domeniu, adoptarea unui Plan de Acţiune Anual promiţător, 
alături de eforturi inovative în oferirea unei pregătiri specializate şi 
sporirea protecţiei oferite victimelor traficului de persoane.50

Analiza daneză SWOT face trimitere la acţiunile Centrului Danez 
împotriva Traficului de Persoane în zona de informare şi creşterea  
gradului de conştientizare, catalogându-le ca eforturi semnificative. 
Centrul a elaborat o campanie de informare destinată publicului pentru 
a creşte gradul de conştientizare cu privire la traficul în scopuri sexuale 
şi reducerea cererii pentru serviciile oferite de persoanele exploatate 
astfel, campanie continuată şi în 2014. Mai mult, Centrul a desfăşurat 
o campanie în 15 municipalităţi din Danemarca pentru identificarea şi 
asistarea copiilor victime ale traficului de persoane, inclusiv elaborarea 

48  SWOT Danemarca, p. 9.
49  SWOT Danemarca şi Raportul SUA 2014.
50  SWOT Danemarca şi Raportul SUA 2014.
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şi diseminarea unei broşuri care includea indicatori şi informaţii 
despre unde pot fi referiţi copiii şi cine poate fi o potenţială victimă a 
traficului.51 Acest lucru a sporit considerabil gradul de conştientizare la 
nivel de municipalităţi.52

Un alt progres înregistrat de Danemarca în combaterea traficului 
de persoane a fost modificarea abordării forţelor de ordine dintr-o 
atitudine reactivă la una proactivă. În acest sens, un exemplu oferit de 
Danemarca în raportul SWOT a fost trecerea de la abordarea bazată pe 
rezultat (unde un număr de “x” crime într-o zonă determinată trebuiau 
rezolvate, restricţionând astfel munca investigativă a poliţiştilor) la o 
abordare bazată pe puncte (unde este oferit un anumit punctaj pentru 
diferite categorii de acţiuni, scopul fiind acela de a obţine un punctaj 
cât mai mare în locul  urmăririi unui anume număr de condamnări).53 
În consecinţă, în 2014 Guvernul danez a lansat primele investigaţii 
împotriva cazurilor de muncă forţată şi au fost identificate un număr 
ridicat de victime traficate în astfel de scopuri.54

În privinţa cooperări, în 2014 Guvernul a continuat eforturile de 
consolidare a colaborării dintre forţele de ordine şi asistenţii sociali 
în scopul îmbunătăţirii mecanismului de identificare a victimelor 
şi implementarea unor tehnici de sporire a încrederii în aceşti actori 
pentru a putea identifica potenţiale victime ale traficului arestate şi 
deţinute din motive legate de imigrarea ilegală. Ca un exemplu de 
efort întreprins în acest sens, Departamentul de Stat American face 
trimitere în Raportul SUA la numărul ridicat de vizite făcute femeilor 
imigrante deţinute în închisori pentru a încuraja orice potenţiale 
victime să declare eventualele infracţiuni de trafic comise împotriva 
lor. Organizaţiile neguvernamentale din ţară au raportat îmbunătăţirea 
procesului de identificare a victimelor datorată creşterii resurselor 
alocate de Guvernul danez Centrului împotriva Traficului de Persoane 
pentru finanţarea acţiunilor derulate de acesta în închisori şi centre de 
azil. Pe perioada raportării pentru Raportul SUA 2014, 48 de victime 

51  Raportul SUA 2014, p. 157-158.
52  SWOT Danemarca, p.36.
53  SWOT and Danemarca, p. 20.
54  Raportul SUA 2014, p. 156.



20

traficate au fost identificate în locuri de detenţie, 14 au fost identificate 
de organizaţii sociale, partu identificate în centre de primire refugiaţi, 
trei identificate de sindicate şi şapte prin alte mijloace.55

Guvernul danez a direcţionat echivalentul a 680,000$ pentru 
finanţarea proiectelor de identificare a victimelor, repatriere aranjată 
şi creştere a gradului de conştientizare pentru 2013 şi 2014 ca parte a 
Planul Naţional de Acţiune şi a mai alocat echivalentul a 1.9 milioane 
$ pentru finanţarea activităţilor din 2015. Guvernul a mai iniţiat un 
program pentru reducerea cererii pentru serviciile oferite de persoanele 
exploatate în scopuri sexuale şi prin muncă forţată, implementarea 
acestei campanii continuând.56

O problemă ridicată la nivelul tuturor celor trei ţări participante este 
lipsa pregătirii specializate oferită forţelor de ordine şi celorlalţi actori 
implicaţi direct în combaterea traficului de minori. În acest sens, 
Danemarca a crescut numărul de sesiuni de training specializat 
oferit actorilor mai sus menţionaţi. În 2013, Autoritatea Fiscală Daneză 
a continuat eforturile de pregătire a inspectorilor fiscali şi a angajaţilor 
sindicali (1000 de oficiali) în identificarea cazurilor de exploatare prin 
muncă forţată. Guvernul a continuat să ofere pregătire specializată 
şi asistenţilor sociali, ofiţerilor de poliţie, judecătorilor, procurorilor, 
ofiţerilor de la imigrări, profesioniştilor din domeniul sănătăţii şi 
organizaţiilor neguvenamentale pe parcursul anului de raportare 
pentru raportul SUA 2014. Ministerul Apărării Danez a oferit soldaților 
danezi sesiuni de training specializate pe drepturile omului  anterior 
trimiterii lor în misiune de menţinere a păcii la nivel internaţional, 
curricula  cuprinzând instrucţiuni cu privire la politica de toleranţă 
zero pentru traficul de persoane.57

Danemarca a sporit totodată protecţia oferită victimelor traficului de 
persoane prin extinderea perioadei de timp alocată victimei pentru 
părăsirea ţării în cazul în care nu îndeplinea condiţiile legale pentru 
obţinerea dreptului la azil sau rezidenţă pentru motive umanitare, dacă 

55  Raportul SUA 2014, p. 157.
56  Raportul SUA 2014, p. 158.
57  Raportul SUA 2014, p. 158.
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acestea conveneau să coopereze odată ce repatrierea a avut loc.58 De 
asemeni, în 2013 guvernul a demonstrat un progres în protecţia oferită 
victimelor prin identificarea unui număr de 76 de victime traficate, 
o creştere faţă de 66 identificate în anul anterior. Aceste victime au 
inclus 11 victime exploatate prin muncă forţată şi doi copii. Mai mult 
decât atât, în iunie 2013, guvernul a amendat Legea Daneză a Străinilor 
pentru a permite victimelor străine ale crimelor să rămână temporar în 
Danemarca pentru a asista la judecarea infractorilor crimelor comise.59

În plus, analiza SWOT pe Danemarca arată că participarea în Europol, 
nivelul scăzut sau chiar lipsa corupţiei în ţară şi faptul că Danemarca 
este o ţară mică, relativ bine interconectată, și cu reguli clare și uşor de 
monitorizat reprezintă avantaje în combaterea traficului de minori.60

2.3. Puncte slabe identificate în combaterea traficului de 
minori

La fel ca în cazul ţării anterior analizate, Danemarca prezintă 
deficienţele cele mai mari în domeniul protecţiei oferite copiilor 
victime ale traficului de persoane, lucru reflectat atât în analiza SWOT 
a ţării cât şi în Raportul SUA. Alte probleme identificate privesc 
protecţia oferită victimelor în timpul investigaţiilor desfăşurate 
pentru identificarea traficanţilor de persoane, precum şi puncte slabe 
legislative care impedică aplicarea unor pedepse comensurate cu 
gravitatea faptelor comise. Analiza SWOT evidenţiază şi alte deficienţe 
legate de pregătirea specializată, cooperarea internaţională sau 
creşterea gradului de conştientizare asupra fenomenului.

Danemarca este mult prea axată pe componenta imigranţilor ilegali 
inerentă traficului de persoane, lucru ce ridică o serie de problemele 
legale care afectează considerabil protecţia oferită victimelor traficului.

58  Raportul SUA 2014, p. 156.
59  Raportul SUA 2014, p. 157
60  SWOT Danemarca, p. 36.
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În primul rând, Danemarca continuă să fie singura ţară din UE unde 
nu există un permis de şedere special pentru cazurile de trafic.61 
Alternativa unui astfel de permis de şedere ar fi dreptul de azil sau de 
şedere pentru motive umanitare, dar şi în aceste caz victimele traficului 
nu se califică pentru această alternativă pe baza motivului traficării şi 
exploatării lor în Danemarca. Astfel, victimele trebuie să demonstreze 
riscul real de a fi persecutate în ţara de origine în baza prevederilor 
Convenţiei privind Statutul Refugiaţilor, caz în care, conform ONG-
urilor din ţară, dreptul de azil este acordat foarte rar victimelor 
traficului de persoane.62

O a doua problemă identificată se referă la permisul de şedere temporar 
care se poate acorda victimelor pentru a asista temporar la investigarea 
şi judecarea traficanţilor lor conform Legii Străinilor amendată 
recent.63 Acesta este un permis care nu se acordă în mod specific în 
cauzele de trafic şi pe care guvernul danez nu a demonstrat că îl aplică 
şi în aceste cauze prin implementarea proactivă a noilor amendamente 
aduse Legii Străinilor.64

A treia problemă derivată din abordarea focusată pe imigrarea ilegală 
constă în lipsa de stimulente legale specifice acordate victimelor, sau, 
conform formulării din analiza SWOT, nu se oferă suficient victimelor 
(azil, adăpost adecvat, protecţie, etc.) pentru a le convinge pe acestea să 
depună mărturie împotriva traficanţilor.65

A patra problemă întâlnită în Danemarca şi menţionată în analiza 
SWOT cu privire la protecţia oferită victimelor, constă în riscul 
criminalizării potenţialelor victime.66 Problema a fost confirmată şi 
în Raportul SUA unde se menţionează că Guvernul danez a pedepsit 
victime ale traficului de persoane pentru crimele comise ca rezultat 
direct al infracţiunii de trafic.67

61  Raportul SUA 2014, p. 157.
62  Raportul SUA 2014, p. 157.
63  Raportul SUA 2014, p. 157.
64  Raportul SUA 2014, p. 156, 157.
65  Raportul SUA 2014, p. 157 şi SWOT Danemarca, p. 37.
66  SWOT Danemarca, p. 37.
67  Raportul SUA 2014, p. 157.
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O altă deficienţă care afectează nivelul de protecţie oferit victimelor 
traficului de persoane este control insuficient acordat minorilor 
neacompaniaţi care vin în Danemarca. În mod şocant mulţi minori 
dispar din centrele de azil.68 Participanţii din Danemarca fac aici referire 
la un exemplu de bună practică din Olanda unde există un proces de 
monitorizare în aeroporturi, unde toţi minorii neacompaniaţi sunt 
interogaţi de autorităţi.69

În Danemarca pedepsele prevăzute pentru infracţiunile de trafic 
nu sunt “suficient de severe”, lucru subliniat atât în analiza SWOT 
daneză cât şi în Raportul SUA 2014.70 Pedepsele pentru traficanţii 
condamnaţi variază între 10 luni şi patru ani pedeapsa maximă.71 
Aceste consecinţe punitive nu pot fi catalogate ca fiind comensurate 
gravităţii infracţiunilor comise, prin comparație cu pedepsele aplicate 
în celelalte două ţări analizate (trei până la 10 ani de închisoare în 
România ajungând până la 12 ani în circumstanţe agravante şi între 8 şi 
12 ani de închisoare ajungând până la 18 ani în circumstanţe agravante 
în Olanda).

Abordarea penală a cazurilor de trafic de persoane a fost criticată 
pentru lipsa de înţelegere holistică a fenomenului cu focus limitat 
asupra cazurilor de exploatare în scopuri sexuale şi foarte puţin asupra 
cazurilor de muncă forţată, motiv pentru care guvernul danez a lansat 
primele investigaţii în ultimele cazuri menţionate abia în 2013.72

Un alt punct slab identificat tot la nivelul abordării penale şi reflectat 
în analiza SWOT, îl reprezintă puterile investigative restrânse ale 
forţelor de ordine.73 Danemarca se referă din nou la practica Olandei 
şi aminteşte de metoda “agent provocateur” implementată de poliţia 
olandeză. La fel ca în cazul României, în Danemarca nu s-au înregistrat 

68  SWOT Danemarca, p. 37.
69  SWOT Danemarca, p. 25.
70  SWOT Danemarca, p. 25.
71  Raportul SUA 2014, p. 157.
72  Raportul SUA 2014, p. 156.
73  SWOT Danemarca, p. 37.
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cazuri de investigare sau judecare a funcţionarilor publici pentru 
presupusa complicitate în infracţiuni conexe traficului de persoane.74

În analiza SWOT se face referire şi la acțiunile de training, redus, deşi 
Danemarca face eforturi în acest sens, oferind ofiţerilor de poliţie, 
judecătorilor şi altor actori implicaţi în combaterea traficului de minori 
şi făcând din nou trimitere la exemplul Olandei, unde poliţia implicată 
în investigarea cazurilor de trafic de persoane beneficiază de o pregătire 
specializată intensivă de 14 săptămâni.75

Opt-out’ul danezilor la Programul UE pe Justiţie şi Afaceri Interne 
a fost de asemeni identificat în raportul SWOT ca o slăbiciune ce 
afectează cooperarea ţării la nivel internaţional excluzând Danemarca 
din programe de cooperare poliţieneşti transnaţionale importante.76

O ultimă problemă identificată în raportul SWOT danez se referă 
la numărul insuficient de campanii de creştere a gradului de 
conştientizare focusate pe problema traficului de minori. În acest 
sens nu există suficientă atenţie media iar standardele de identificare a 
victimelor sunt prea limitate, factori ce pot fi cauza numărului redus de 
victime înregistrate în Danemarca (26 de victime identificate în prima 
jumătate a anului 2013, dintre care doar un caz implica un minor).77

74  Raportul SUA 2014, p. 157.
75  SWOT Danemarca, p. 38, 21.
76  SWOT Danemarca, p. 38.
77  SWOT Danemarca, p. 39, 3, 4.
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Analiza pe ţară – Olanda

3.1. Informaţii generale

Dimensiune circumstanţială

Olanda este o ţară de origine, destinaţie şi tranzit pentru bărbaţi, femei 
şi copii supuşi traficului de persoane, în special prostituţie forţată şi 
muncă forţată. Un număr semnificativ de rezidenţi olandezi minori 
sunt exploataţi în scopuri sexuale în interiorul ţării. Victime traficate 
identificate provin în principal din interiorul Olandei şi din străinătate, 
inclusiv din România, Ungaria, Bulgaria, Nigeria, Guinea, Sierra 
Leone, China, Filipine şi Vietnam în 2013; victimele provin de asemeni 
şi din alte ţări din Africa, Europa şi Asia de Sud şi de Est. Femeile şi 
copiii sunt în principal supuşi traficului în scopuri sexuale în timp 
ce bărbaţii şi băieţii sunt victime ale diferitelor forme de muncă forţată, 
în special în sectorul maritim, agricultură, horticultură, catering, 
procesare produse alimentare şi curăţenie.78

Nu se ştie cu exactitate câte persoane sunt victime ale traficului 
de persoane în Olanda. Doar o parte dintre victimele (potenţiale) 
identificate sunt raportate şi înregistrate. Mai mult decât atât, există 
victime ale traficului care rămân nevăzute şi necunoscute. În 2012, 
CoMensha (organizaţie centrală desemnată de guvern pentru a 
înregistra potenţiale victime ale traificului de persoane şi a raporta 
în acest sens) a înregistrat 1,711 victime ale traficului, dintre care 223 
de minori. O mare parte dintre aceşti minori includ victime olandeze 
(141), inclusiv multe fete victime ale aşa-numitei metode “loverboy” 
(98). Dintre cei 223 de minori raportaţi, 89 au fost identificaţi înainte 
ca exploatarea să aibă loc, fără specificaţii suplimentare cu privire la 
industria pentru care au fost traficaţi. Pentru 11 dintre aceşti minori nu 
se ştie în ce industrie au fost exploataţi.79 

78  Raportul SUA 2014, p. 289.
79  Analiza SWOT din Olanda elaborată în cadrul proiectului „Combaterea traficului de mi-
nori” [SWOT Olanda], p. 10.
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Dimensiune legală

Olanda a adoptat definiţia traficului de persoane din Protocolul de la 
Palermo. Traficul de persoane este incriminat în Articolul 273f din 
Codul Penal. Traficul de persoane este descris în paragraful 1 (2) al 
articolului menţionat astfel: “orice persoană care [...] recrutează, 
transportă, mută, acomodează sau adăposteşte o persoană cu intenţia 
de a exploata acea persoană sau cu intenţia prelevării de organe, când 
acea persoană nu a împlinit vârsta de 18 ani; [...] va fi vinovată pentru 
fapta de trafic de persoane“.80

Când un minor decide să se prostitueze fără implicarea unei o a treia 
părţi, acest lucru nu constituie trafic de persoane. Cu toate acestea, 
persoana care se foloseşte de serviciile unei persoane prostituate minore 
este, motiv pentru care va fi supusă unei pedepse nu ca traficant, ci ca 
agresor sexual (Articolul 248b din Codul Penal). O pedeapsă maximă 
de 4 ani se poate aplica în cazul de faţă. Pentru acte de natură sexuală 
cu copii sub vârsta de 12 ani se pot aplica pedepse mai mari (Articolul 
244 din Codul Penal).81

Începând din Aprilie 2013, pedeapsa maximă pentru traficarea 
unei persoane mai tânără de 16 ani a fost ridicată de la 12 la 15 
ani. În Aprilie 2013 Parlamentul a aprobat amendamentul pentru 
recunoaşterea traficului comis împotriv unei persoane de 16 şi 17 ani 
drept circumstanţă agravantă ce duce la aplicarea aceluiaşi maxim de 
pedeapsă de 15 ani. Acest amendament a fost adoptat în baza cadrului 
legal de implementare a Directivei Anti-trafic UE (2011/36/UE), în care 
minoritatea – şi anume vârsta de sub 18 ani – victimei este identificată 
drept circumstanţă agravantă. Directiva a fost transpusă la data de 12 
Noiembrie 2013.82

80  SWOT Olanda, p. 6.
81  SWOT Olanda, p. 6.
82  SWOT Olanda, p. 6.
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3.2. Puncte tari identificate în combaterea traficului de 
minori

Dintre cele trei ţări participante (România, Danemarca, Olanda) în 
cadrul proiectului “Combaterea traficului de minori”, Olanda s-a 
remarcat printr-o serie de bune practici dezvoltate în lupta împotriva 
traficului. Acestea ar putea reprezenta un punct de plecare, atât pentru 
România cât şi pentru Danemarca, pentru soluţionarea deficienţelor 
identificate în propriile sisteme de combatere ale aceluiaşi fenomen. 
În acest sens, Olanda nu numai că are o experienţă de o durată mai 
mare şi mai extinsă în domeniu comparativ cu Danemarca, dar a fost 
recunoscută totodată în Raportul SUA 2014 ca o ţară ce respectă pe 
deplin standardele minime impuse pentru eliminarea traficului. Pe de 
altă parte, România nu respectă nici măcar aceste standarde minime 
pentru eliminarea traficului, conform aceluiaşi raport.83

În cadrul analizei SWOT derulată în Olanda au fost identificate puncte 
tari la nivelul participării (cooperarea dintre diferiţii actori implicaţi 
în combaterea traficului), nivelul de conştientizare a fenomenului, 
nivelul specializării, nivelul protecţiei victimelor şi al abordării 
penale. 

După cum reiese din analiza SWOT olandeză, abordarea adoptată 
la nivelul ţării pentru combaterea traficului de minori constă într-o 
cooperare multidisciplinară ce implică diferite tipuri de reţele, cum ar 
fi reţeaua actorilor implicaţi (stakeholders approach) sau managementul 
în lanţ (chain management). 

Reţeaua actorilor implicaţi adună într-o singură abordare asistenţa, 
prevenirea, componenta administrativă şi componenta penală, 
naţională şi internaţională. La baza acestei abordări se află modelul 
barierelor (barrier model), care funcţionează prin identificarea 
actorilor relevanţi prin expunerea clară a etapelor parcurse de un 
traficant de persoane în executarea activităţii infracţionale şi totodată 
identificarea organizaţiilor care ar putea juca un rol în derularea sau 

83  Raportul SUA 2014, pp. 289 şi 322.
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sancţionarea acestor activităţi.84 Această strategie a fost dezvoltată de 
Departamentul Social de Investigaţii şi ajută la identificarea instituţiilor 
publice care acoperă fiecare barieră (unde sunt listate principalele 
activităţi ale traficantului) pentru a facilita procesul de cooperare 
dintre aceste instituţii şi organele de poliţie. Barierele stabilite în cazul 
traficului de persoane sunt intrarea/recrutarea, cazarea, identitatea, 
angajarea şi finanţarea.85 Un exemplu al modului în care operează acest 
model este identificarea Camerei de Comerţ ca instituţie publică ce 
funcţionează ca un facilitator involuntar al crimei de trafic, deoarece 
contribuie prin eliberarea permiselor de muncă pentru practicarea 
legală a prostituţiei.86

Abordarea descrisă mai sus aduce laolaltă (atât la nivel naţional cât şi 
regional), într-un efort comun de combatere a traficului de minori, 
următoarele mecanisme descrise în Raportul Olandei:

• Grupul Operativ Naţional în combaterea traficului de persoane 
(The National Task Force in Trafficking in Human Beings) unde 
sunt reprezentate următoarele organizaţii: Serviciul de Urmărire 
Penală, Administrare Justiţiei, Poliţia Naţională, Municipalităţile 
Amsterdam, Rotterdam, Haga, Alkmaar şi Utrecht, Ministerele 
Securităţii şi Justiţiei, Afacerilor Externe, Sănătăţii, Afacerilor 
Sociale şi Muncii, Raportorul Naţional pentru Traficul de Persoane, 
CoMensha (la Strada), Serviciul de Imigrări, Camera de Comerţ. 
Grupul Operativ a fost înfiinţat în 2008 la iniţiativa Ministerului 
de Justiţie pentru o perioadă de 3 ani, desemnat pentru combaterea 
traficului de persoane. Principala misiune a Grupului Operativ 
constă în promovarea unei abordări integrate a traficului, 
însemnând o abordare amplă a tuturor partenerilor implicaţi, 
abordare bazată pe modelul barierelor.87

• Centrul de Expertiză privind traficul de ființe umane și traficul ilegal 
de migranți (Centre of Expertise on Human Trafficking and Migrant 

84  Guvernul Olandei, Grupul Operativ Naţional; Plan de Acţiune 2011-2014, „Întârind  abor-
darea integrată în gestionarea traficului de persoane”, 2011, p. 5., se poate accesa online la http://
dc.the-netherlands.org/binaries/content/assets/postenweb/v/verenigde_staten_van_amerika/
the-royal-netherlands-embassy-in-washington-dc/import/key_topics/human-rights-and-inter-
national-law/2011-action-plan-dutch-task-force-human-trafficking.pdf.
85  Ibid..
86  SWOT Olanda, p. 20.
87  SWOT Olanda, p. 19.
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Smuggling - EMM) un parteneriat între Brigada Naţională de Crimă, 
Poliţia de Frontieră, Serviciul de Imigrări, şi Serviciul Investigaţii 
de Inteligenţă şi Sociale responsabil cu colectarea informaţiei din 
domeniul traficului de persoane şi punerea acesteia la dispoziţia 
serviciilor de investigaţie şi a altor părţi interesate.88

• Grupul Naţional de Experţi în Traficul de Persoane (National Expert 
Group Human Trafficking - LEM) alcătuit din Brigada Naţională 
de Crimă, Poliţia de Frontieră, Ministerul Justiţiei, Academia de 
Poliţie şi Raportorul Naţional pentru Traficul de Persoane. Acesta 
reprezintă un instrument de orientare destinat poliţiei care oferă 
informaţii cu privire la modul în care funcţionează munca internă 
a poliţiei şi cooperarea cu partenerii în lanţ şi ce îmbunătăţiri sunt 
necesare.89

• Centrul de Informaţii şi Expertiză Regională (Regional Information 
and Expertise Centre - RIEC) care poate include municipalităţi, 
Biroul Procurorului Public, poliţia, autorităţile de investigaţii 
speciale şi taxe. CIER dispune de expertiză şi informaţii pentru 
organizaţiile guvernamentale din domeniul combaterii crimei 
organizate. Obiectivul acestui centru este să pervină facilităţile 
oferite de guvern criminalilor, evitând comixtura lumilor - 
superioară şi exterioară - şi spargerea monopolurilor create din 
capital obţinut prin activităţi infracţionale.90

• Casele de Coordonare a Siguranţei (Veiligheidshuizen) o reţea 
de colaborare care aduce împreună parteneri din lanţul de 
dreptul penal, lanţul de asistenţă, parteneri municipali şi organe 
administrative pentru combaterea problemelor întâmpinate. 
Scopul colaborării este este acela de a reduce violenţa în familie şi 
rata criminalităţii.91

Potrivit aceluiaşi Raport SWOT, o altă reţea de cooperare 
multidisciplinară este aceea a managementului în lanţ (chain 
management). Parteneri în lanţ sunt stabiliţi la nivel naţional, regional 

88  SWOT Olanda, p. 18.
89  LEM publică de asemeni “Korpsmonitor Prostitutie & Mensenhandel”, un raport unde 
poliţia îşi identifică propriile probleme. Acesta reprezintă un exemplu de bună practică. Vezi 
SWOT Olanda, p. 18.
90  SWOT Olanda, p. 19.
91  SWOT Olanda, p. 19.
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şi local. La nivel naţional partenerii în lanţ implicaţi în combaterea 
traficului de minori sunt Guvernul Naţional şi Grupul Operativ, ambii 
în dezvoltarea de politici; EMM, LEM, Serciviul de Investigaţii92 şi Biroul 
Procurorului Public în investigarea şi cercetarea penală a infracţiunilor 
de trafic de persoane şi CoMensha, Nidos şi COA, responsabile cu 
asigurarea adăposturilor şi asistenţei oferite victimelor traficului. La 
nivel regional partenerii în lanţ implicați sunt CIER în investigaţii, 
Adăposturi, asistenţă şi servicii sociale pentru femei, Agenţia de 
Asistenţă pentru tineri, Agenţia de Asistenţă pentru Instituţii, străinii 
COA care sunt potenţiale victime ale traficului şi alţii responsabili cu 
asigurarea adăposturilor şi serviciilor de asistenţă oferite victimelor. 
Partenerii în lanţ la nivel local sunt municipalităţile implicate în 
investigarea şi/sau prevenţia, şcolile responsabile cu prevenţa şi/sau 
protecţia şi Centrul pentru Tineri şi Familie responsabil cu asigurarea 
adăposturilor şi serviciilor de asistenţă oferite victimelor.93

În ceea ce priveşte prevenţia, creşterea gradului de conştientizare 
şi specializarea, Olanda prezintă abordarea adoptată în combaterea 
traficului de minori prin referire în analiza SWOT la o serie de campanii 
de informare, dintre care majoritatea sunt focusate pe problema 
“loverboy”,94 campanii de prevenţie şi proiecte pilot iniţiate de diferite 
organisme private sau publice, organizaţii specializate mandatate să 
centralizeze şi să ofere informaţii cu privire la fenomenului traficului 
de persoane şi eforturile continue de specializare judiciară, specializare 
a organelor de forţă şi a altora în soluţionarea cazurilor de trafic de 
persoane.

92  Poliţia, Poliţia de Frontieră, Serviciul de Imigrări, Administraţia de Taxe şi Impozite, In-
specţia Afacerilor Sociale şi Angajări.
93  SWOT Olanda, p. 17.
94  “Loverboy” este un nume folosit pentru un proxenet care seduce romantic şi manipulează 
o fată pentru a o aduce în lumea prostituţiei, sau pentru a o exploata în scopuri ilegale. Cuvânt 
este folosit în Olanda din 1995. În acel an, patru băieţi au fost arestaţi pentru recrutarea fetelor 
pentru prostituţie. Cea mai tânără dintre fetele care lucrau pentru ei avea 16 ani. Tactica consta 
în a le lăsa pe fete să se îndrăgostească de ei. Chiar şi în timpul procesului, unele dintre fete erau 
încă îndrăgostite de băieţi. Din 1995 a început şi poliţia să folosească acest cuvânt când interoga 
victimele pentru că asistenţii sociali îl foloseau de asemeni. Ideea asistenţilor sociali era că dacă 
foloseau cuvântul de proxenet, pierdeau contactul cu fata care era încă îndrăgostită de el. Când 
jurnaliştii au început şi ei să folosească cuvântul, a devenit de uz comun. În Beligia şi Germania 
cuvânt şi-a făcut de asemeni intrarea.
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Conform Raportul SWOT olandez, proiecte notabile de prevenţie şi 
informare desfăşurate în ultimii ani includ proiectul pilot din Aprilie 
2010 împotriva problemei “loverboy” condus de poliția din Rotterdam, 
din care făcea parte şi o strategie media.95 Pe acelaşi subiect, Centrul 
pentru Prevenţie a Criminalităţii şi Siguranţă (CCV) a realizat un 
ghid pentru abordarea problemei “loverboy”96 ca suport al planului 
de acţiune97 dezvoltat de Ministerul de Justiţie. De asemeni Stichting 
M. (Raportează crimele anonim), parte a organizaţiei “Crime Stoppers 
International”98 a dezvoltat o campanie împotriva prostituţiei forţate99 
la iniţiativa Ministerul de Justiţie: Aparenţele pot fi înşelătoare (Schijn 
bedriegt).100 Organizaţia “We Can Young”101 are o campanie targetată 
pe prevenţia comportamentelor transagresive sexuale şi a problemei 
“loverboy”. Campania este legată de campania internaţională “WE 
CAN end violence against women”. La cererea Ministerului de 
Justiţie a apărut filmul “Cea mai frumoasă fată de pe internet” (De 
mooiste chick van het web).102 Procesul de monitorizare de către 
poliţie a propriilor acţiuni a rezultat în raportul “Korpsmonitor 
Prostitutie&Mensenhandel” unde sunt identificate vulnerabilităţile 
prezente în sistem. Acesta reprezintă un instrument de orientare a 
poliţiei şi destinat poliţiei care oferă informaţii cu privire la modul în 
care funcţionează munca internă a poliţiei şi cooperarea cu partenerii 
în lanţ şi ce îmbunătăţiri sunt necesare. Serviciul Public de Sănătate 
(GGD) are un program desfăşurat în şcoli despre droguri, alcool, 

95  The song Laffe Boys (Coward Boys): http://youtu.be/a4Q7lgx-b54; Vezi SWOT Olanda, p. 16.
96  Handreiking aanpak loverboy-problematiek:
http://www.hetccv.nl/binaries/content/assets/ccv/dossiers/loverboys/handreiking_aanpak_lov-
erboyproblematiek.pdf.
97  Rijksbrede Aanpak Loverboyproblematiek 2011 – 2014; Planul de acţiune anunţă activităţi 
menite să prevină problema loverboy, abordarea penală, îmbogăţirea expertizei profesioniştilor 
din îngrijirea tinerilor, educarea victimelor în legătură cu drepturile lor. Vezi SWOT Olanda, p. 
16-17.
98  Crime Stoppers International: http://www.csiworld.org/.
99  Stichting M., prostituţie forţată: http://www.meldmisdaadanoniem.nl/campagnes/gedwon-
gen-prostitutie/
100  Această campanie se adresează clienţilor prostituatelor şi îi roagă pe aceştia să raporteze 
abuzurile. Numărul potenţialelor situaţii de exploatare raportate a crescut cu 76 procente de la 
începutul campaniei. Un caz din 4 implica un minor. În 2011, era unul din 8; http://www.meld-
misdaadanoniem.nl/campagnes/gedwongen-prostitutie/nieuws_2/.
101  We Can Young, http://www.wecanyoung.nl/.
102  Filmul destinat părinţilor, îndrumătorilor şi educatorilor conştienţi de riscul reţelelor me-
dia. Are o componentă educaţională; Vezi SWOT Olanda, p. 27.
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internet şi comportamentul transagresiv sexual. A fost înființat și un 
birou virtual unde copiii pot raporta abuzurile de pe internet.103 Există 
de asemenea o serie de campanii de creştere a gradului de conştientizare 
şi de prevenţie oferite de diferite organizaţii neguvernamentale, precum 
şi numeroase siteuri web cu informaţii referitoare la comportamentul 
transagresiv sexual sau problema “loverboy” despre care se poate citi 
mai multe în Raportul Olandei.104 Există totodată diferite organizaţii 
care oferă adăpost, asistenţă şi îngrijire victimelor exploatării şi care 
oferă în plus şi o gamă largă de servicii preventive adiţionale.105

Olanda a identificat în raportul său următoarele organizaţii 
responsabile cu centralizarea şi furnizarea informaţiilor corecte cu 
privire la traficul de persoane: CoMensha şi Raportorul Naţional 
pentru Trafcul de Persoane şi Violenţa Sexuală împotriva Copiilor. 
CoMensha a fost desemnat de guvern şi funcţionează ca mecanism 
central de înregistrare a potenţialelor victime şi raportare a rezultatelor 
obţinute. Acest mecanism oferă informaţii cu privire la victimele 
vizibile şi raportate.

Potrivit Raportului FRA106 cu privire la traficul de persoane din 2009, 
Olanda era una dintre singurele 3 ţări europene unde funcţiona un 
Raportor Naţional.107 Odată cu apariția obligaţiei de implementare a 
Directivei Europene 36/2011 pentru prevenirea şi combaterea traficului 
de persoane, mai multe ţări europene au desemnat Raportori Naţionali 
sau mecanisme echivalente pentru a evalua, măsura şi raporta cu 
privire la natura, dimensiunea şi trendurile înregistrate în raport cu 
traficul de persoane în ţările respective în concordaţă cu Articolul 19 
din Directiva UE. Cu toate acestea, după cum vom evidenţia în capitolul 

103  O zi a internetului mai sigură (Februarie 2012) Ministerul de Justiţie lansează siteul Meld-
knop.nl (Butonul de raport) (http://www.meldknop.nl/). Un site pentru tineri între 11 şi 16 ani, 
care oferă informaţii, ajutor şi sfaturi pentru cazurile în care aceştia experimentează ceva ne-
plăcut pe internet. Logo’ul, împreună cu butonul de acces către site este amaplasat pe diferite alte 
siteuri pentru tineri.
104  SWOT Olanda, pp. 24, 26, 27.
105  SWOT Olanda, p. 29.
106  Agenţia UE a Drepturilor Fundamentale.
107  Raportul FRA 2009: Traficul de minori în UE; Provocări, perspective şi bune practici 
[Raport FRA 2009], pp. 130 şi 139, se poate accesa online la http://fra.europa.eu/sites/default/
files/fra_uploads/529-Pub_Child_Trafficking_09_en.pdf.
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de recomandări şi bune practici, Olanda este singura ţară dintre cele 
trei analizate unde guvernul a desemnat un raportor naţional încă din 
2000 care este atât specializat în traficul de persoane şi violenţă sexuală 
împotriva copiilor, cât şi independent în raport cu orice altă instituţie 
publică.108 Raportorul are sarcina de a raporta cu privire la natura şi 
dimensiunea traficului de persoane şi a violenţei sexuale împotriva 
copiilor existente în Olanda, precum şi cu privire la efectele politicilor 
promovate de guvern. Rapoartele conţin de asemeni recomandări de 
politici pentru îmbunătăţirea luptei împotriva traficului de persoane 
şi a violenţei sexuale împotriva copiilor. Raportorul Naţional are un 
statut legal independent şi raportează guvernului olandez.109 Având un 
mecanism specializat pentru colectarea datelor cu privire la traficul 
de persoane, reprezintă un exemplu de bună practică conform FRA, 
iar Olanda beneficiază nu doar de un astfel de mecanism, ci de două 
(CoMensha şi Raportorul Naţional).110

Din punct de vedere al specializării, începând cu 2013, Olanda 
este singura ţară din lume unde traficul de persoane a devenit o 
specializare.111 Deoarece Raportorul Naţional a semnalat diferenţe 
între modul de judecare şi pedepsele impuse în cauzele de trafic, acesta 
a recomandat specializarea judecătorilor.112 Astfel, din Ianuarie 2013, 
cauzele de trafic revin unui număr limitat de judecători pe instanţă de 
district. Mai mult decât atât, în 2013, patru instanţe specializate au fost 
înfiinţate pentru a soluţiona cauzele implicând mai multe victime şi 
eventualele legături cu crima organizată unde au fost judecate şi cazuri 
complexe de trafic de persoane.113

108  Vezi Comisia UE, Raportori Naţionali ssau Mecanisme Echivalente – Olanda, se poate ac-
cesa online la http://ec.europa.eu/anti-trafficking/national-rapporteurs_en.
109  SWOT Olanda, p. 25.
110  Raport FRA 2009, p. 139.
111  Specializarea judecătorilor – cazurile de trafic de persoane sunt complicate. Fără specializa-
re şi training adecvat în acest domeniu, există un risc semnificativ ca judecătorii să nu fie capabili 
să evite capcanele. Studiul arată că în 2010 mai mult de o pătrime (77%) dintre judecători se con-
fruntau doar cu un caz de trafic de persoane. Studiul de caz prezent a dus la adoptarea de către 
Organul Consultativ pentru Preşedinţi de Sectoare Penale de Instanţe a unui număr de măsuri 
legate de specializarea şi pregătirea judecătorilor care soluţionează cazuri de trafic.
112  Raportorul Naţional privind traficul de persoane (2012). Jurisprudentie mensenhandelzak-
en 2009 - 2012. Haga, pp. 175-176.
113  Raportul SUA 2014, p. 290.
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În raportul SWOT din cadrul proiectului, cercetătorii au confirmat că 
poliţiştii de trafic sunt acum informaţi şi pregătiţi pentru a recunoaşte 
cauzele de trafic. “Li se pare dificil să oprească o maşină cu două 
femei pe bancheta din spate – care nu vorbesc olandeză şi care nu au 
paşaport – pentru a le interoga. Acum sunt pregătiţi ca să facă asta.”114 
Mai mult decât atât, conform Raportului SUA 2014, Poliţia Naţională 
cere ofiţerilor anti-trafic să fie examinaţi într-un curs specializat de 
pregătire focusat pe cum să lucreze cu victimele traficului şi cum 
să monitorizeze industria de exploatare sexuală; potenţialii ofiţeri 
naţionali de poliţie trebuie să mai semneze un cod de conduită înainte 
de a lucra în acest sector.115 Poliţia are un serviciu pichet şi un număr 
de telefon unde ofiţerii de poliţie pot apela colegii pentru sfaturi cu 
privire la cum ar trebui să acţioneze într-o anume situaţie. Serviciul 
funcţionează 24 de ore pe zi. Semnalele sunt apoi transmise într-un 
sistem de mutaţie şi sunt mai departe trimise către EMM.116

Pe lângă forţele de ordine, guvernul olandez mai pregăteşte şi personal 
din închisori despre cum să identifice în mod proactiv victime ale 
traficului pentru a preveni pedepsirea neglijentă a victimelor.117

Pentru că, spre deosebire de România, în Olanda prostituţia este legală, 
iar spre deosebire de Danemarca politica de legalizare este mai liberală 
în Olanda, aspectele ce ţin de abordarea penală în raport cu traficul de 
minori pot fi adoptate doar în parte de celelalte două ţări ca exemple 
de bune practici. 

Astfel, exemplu de bune practici reflectate în Raportul SWOT olandez 
cu referire la abordarea penală şi protecţia victimelor traficului de 
minori şi care pot fi implementate în România şi Danemarca sunt 
următoarele: 

• organele de cercetare penală se pot sesiza ex oficio în cazul cazurilor 
de trafic de persoane (plângerea depusă de victimă este utilă, dar 

114  SWOT Olanda, p. 25.
115  Raportul SUA 2014, p. 290.
116  SWOT Olanda, p. 26.
117 R aportul SUA 2014, p. 291.
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nu necesară; în special când este vorba de minori implicaţi, nu este 
nevoie ca victima să depună o plângere);

• un minor victimă a traficului poate să aibă o discuţie informativă 
cu ofiţerul de investigaţie înainte ca el sau ea să depună plângere;

• audierea victimei se poate face doar de către ofiţeri de poliţie avizaţi 
şi specializaţi;

• minorii sub 12 ani sunt interogaţi în spaţii special amenajate unde 
se poate înregistra pe casetă interviul. Interogatoriile cu minori 
sunt întotdeauna înregistrate audio-vizual;

• este posibil ca o victimă minoră să fie însoţită pe durata 
interogatoriului de un reprezentant sau un adult ales de minor;

• un minor victimă a traficului nu este de regulă interogat în 
instanţă.118

Un alt exemplu bun identificat în Raportul SWOT a fost dezvoltat 
de Biroul Procurorului Public şi constă dintr-o listă de indicatori 
pentru identificarea victimelor traficului. Aceasta este însă de folos în 
contextul în care prostituţia este legalizată, ca în cazul Olandei şi al 
Danemarcei, atunci când se execută investigaţii sau verificări generale 
şi poliţia foloseşte aceste liste de bifat. Fiecărui indicator  îi revine un 
număr de puncte. Totalul de puncte indică existenţa unor semnale 
puternice sau slabe că o persoană poate fi o victimă a traficului.119

În Olanda Guvernul continuă să finanţeze o reţea extinsă de facilităţi 
care oferă o gamă largă de servicii specializate în traficul de minori, 
femei şi bărbaţi; guvernul oferă victimelor asistenţă legală, financiară şi 
psihologică, adăpost, îngrijire medicală, beneficii de securitate socială 
şi finanţarea educaţiei. Guvernul şi-a continuat proiectul pilot care 
oferă asistenţă specializată şi adăpost victimelor de sex masculin ale 

118  SWOT Olanda, p. 32.
119  SWOT Olanda, p. 31.
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traficului. Victimele din adăposturile statului sunt libere să vină şi să 
plece după cum doresc.120

Pentru a se asigura respectarea totală a Directivei Europene 2011/36 
pentru combaterea traficului de persoane, guvernul a elaborat un plan 
pentru un Mecanism Naţional de Referire care să asigure un cadru 
centralizat de raportare şi asistare a tuturor victimelor traficului din 
Olanda.121

Guvernul a încurajat victimele să asiste la investigarea şi judecarea 
traficanţilor; începând cu Noiembrie 2013, 61 la sută dintre victimele 
din centrele specializate anti-trafic au depus plângeri împotriva 
traficanţilor lor. Victimele traficului primeau deseori compensaţii ca 
parte a procesului penal; au fost acordate compensaţii în 44 de cazuri 
în 2012. Dacă inculpaţii nu plătesc compensaţia dispusă de instanţă în 
termen de opt luni, atunci guvernul este obligat să plătească respectiva 
sumă victimei şi îşi asumă responsabilitatea de a recupera banii de la 
traficant.122

Autorităţile olandeze oferă o periodă de reflecţie de trei luni, timp în 
care victimele primesc îngrijire imediată şi alte servicii cât se decid 
dacă să ajute organele de aplicare a legii. Olanda garantează permis 
de şedere permanent victimelor ale căror procese se finalizează prin 
condamnarea traficanţilor şi celor care deţin statut B-8 de trei sau mai 
mulţi ani.123 B-8 este un permis de şedere temporar oferit victimelor 
care decid să depună plângere împotriva traficanţilor.124

120  Raportul SUA 2014, p. 290.
121  Raportul SUA 2014, p. 290.
122  Raportul SUA 2014, pp. 290, 291.
123  Raportul SUA 2014, p. 290.
124  Raportul SUA 2014, p. 290.
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3.3. Puncte slabe identificate în combaterea traficului de 
minori

În cazul Olandei, după cum a fost şi cazul celor două ţări analizate 
anterior, principalele deficienţe întâlnite în combaterea traficului de 
minori constau în protecţia insuficientă acordată copiilor victime.125  
Alte neajunsuri au fost identificate în legătură cu abordarea penală 
a cazurilor de trafic, cooperarea dintre diferitele părţi interesate, 
specializarea şi nivelul de conştientizare.

În 2013 Raportorul Naţional a cerut îmbunătăţirea procesului de 
identificare, înregistrare şi îngrijire, inclusiv serviciile de adăpost 
specializat oferite în cazul traficului naţional în scopuri sexuale.126 
Raportorul a apreciat că guvernul nu a oferit suficient suport victimelor 
minore ale traficului, adeseori victime de origine olandeză care sunt 
recrutate de pe internet prin metoda “loverboy”, cerând o îngrijire mai 
bună care să se adreseze nevoilor lor.127 Fenomenul “loverboy” a fost a 
reprezentat o problemă în Olanda de mai bine de 15 ani. S-a menţionat 
în raportul SWOT că termenul determină ca aceşti “loverboys” să nu 
mai fie percepuţi ca nişte traficanţi de persoane. Victimele lor nu mai 
sunt percepute ca nişte victime ale traficului. În schimb, sunt percepute 
ca fete ce experimentează problemele tipice adolescenţei.128

Problema în identificarea şi înregistrarea victimelor este aceea că 
obligaţia de raportare către organismul de centralizare a informaţiilor 
de acest tip, CoMensha, nu revine tuturor părţilor interesate, o problemă 
recurent menţionată în analiza SWOT. Anumite organizaţii relevante 
precum “Youth Care” sau “Nidos” nu sunt obligate să raporteze. 
Mai mult decât atât, vârsta victimei este înregistrată la momentul 
identificării, care are loc în general între 18 şi 23 de ani. De multe ori se 
întâmplă ca victimele identficate să fi fost de fapt minore la momentul 

125  Raportul SUA 2014 şi SWOT Olanda.
126  Raportul SUA 2014, p. 290.
127  Raportul SUA 2014, p. 290.
128  SWOT Olanda, p. 44.
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exploatării sau recrutării.129 În acest caz este posibil ca cifrele făcute 
publice să nu reflecte realitatea curentă.

În ceea ce priveşte protecţia oferită victimelor minore străine, există 
problema minorilor neînsoţiţi care dispar din centrele generale cum 
s-a observat și în cazul Danemarcei. Cercetătorii analizei SWOT au 
calificat această deficienţă ca având repercusiuni grave deoarece aceşti 
copii riscă să devină din nou victime ale traficului.130

Când se pune problema abordării penale a cazurilor de trafic, 
poliţia acţionează, aşa cum rezultă din analiza SWOT, reactiv şi nu 
proactiv.131 Există o lipsă de comunicare şi schimb de informaţii între 
asistenţii sociali şi poliţie în fazele incipiente, cu privire la copiii cu 
un comportament de risc sau cu trecut problematic. Mai există şi 
problema prioritizării problemei în agenda organelor de ordine şi a 
confidenţialităţii profesionale care împiedică organizaţii de asistenţă 
socială să dezvăluie anumite informaţii poliţiei,132 ambele reprezentând 
obstacole în soluţionarea cazurilor de trafic de minori.

Organizaţiile internaţionale apreciază că victimele traficului pot fi 
uneori reţinute şi pedepsite în mod neglijent pentru actele ilegale 
comise ca un rezultat direct al infracţiunii de trafic, cum ar fi deţinerea 
unui paşaport obținut în mod fraudulos.133

Deşi Olanda reprezintă un exemplu de bune practici în baza punctelor 
tari prezentate în capitolul anterior, există în continuare o problemă 
semnalată în analiza SWOT şi anume aceea a lipsei de reprezentare 
în cadrul Grupului Operativ Naţional a unei organizaţii cu un profil 
special pentru minorii traficaţi.134 De cele mai multe ori managementul 
în lanţ descris anterior nu include şi ONG’uri şi asistenţi sociali, actori 
importanţi implicaţi în combaterea traficului de persoane.

129  SWOT Olanda, p. 39.
130  SWOT Olanda, pp. 42-43.
131  SWOT Olanda, p. 33.
132  SWOT Olanda, pp. 33-34.
133  Raportul SUA 2014, p. 291.
134  SWOT Olanda, p. 34.
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Din punct de vedere al expertizei, deşi Olanda oferă pregătire 
specializată la diferite nivele (organele de ordine, judiciar, asistenţi 
sociali), există în continuare o lipsă de pregătire specializată în cadrul 
formării de bază a poliţiei după cum s-a subliniat în analiza SWOT.135

Deoarece activităţile de prevenţie din Olanda sunt în principal destinate 
potenţialelor victime ale metodei “loverboy”, nu există aproape niciun 
fel de activitate destinată potenţialilor “loverboys”.136 În Raportul 
SWOT se mai recomandă ca prevenţia să vizeze şi sectorul în care se 
produce exploatarea prin supervizarea industriei de exploatare sexuală 
şi înlăturarea cererii pentru serviciile ilegale oferite.137

135  SWOT Olanda, p. 40.
136  SWOT Olanda, p. 34.
137  SWOT Olanda, p. 38.
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Recomandări

Proiectul “Combaterea traficului de minori”, finanţat prin programul 
UE DAPHNE III, a adus împreună România, Danemarca şi Olanda 
într-un efort comun care a urmărit formularea unor linii directoare 
cu privire la îmbunătăţirea mecanismelor de prevenţie şi combatere 
a traficului de minori. Proiectul a constat într-o serie de seminarii, 
focus grupuri, chestionare şi cercetare documentară care au pus bazele 
analizelor SWOT (puncte tari, puncte slabe, oportunităţi, ameninţări) 
derulate în cele trei ţări. Pe baza acestor analize SWOT am putut 
aprecia care sunt principalele puncte tari şi puncte slabe prezente la 
nivelul fiecărui mecanism naţional implementat pentru combaterea 
traficului de minori şi să identificăm totodată vulnerabilităţi comune 
inerente celor trei ţări, România, Danemarca şi Olanda. Acest ghid va 
incerca, aşadar, să formuleze un set de linii directoare care să asiste 
şi ajute cele trei ţări analizate şi nu numai, în tratarea deficienţelor 
identificate in fiecare sistem şi eficientizarea la nivel european a luptei 
împotriva traficului de minori. 

Manualul va elabora o serie de recomandări destinate soluţionării 
deficienţelor identificate în analiza fiecărei ţări. Aceste recomandări 
se vor baza în mare parte pe constatările rezultate din cercetarea pe 
ţări efectuată în cadrul proiectului “Combaterea traficului de minori”, 
dar şi pe recomandările adresate în mod individual fiecăreia dintre cele 
trei ţări în cadrul Raportului SUA cu privire la Traficul de Persoane 
din 2014. Mai mult decât atât, în baza bunelor practici dezvoltate 
în ţările analizate, ghidul va promova practici deja testate care pot 
fi implementate şi în celelalte ţări pentru atingerea unor rezultate 
asemănătoare în lupta împotriva traficului de minori.

Deoarece proiectul “Combaterea traficului de minori” a apărut în 
baza ideii că tratamentul şi identificarea victimelor pot fi îmbunătăţite 
dacă normele şi politicile europene în materie sunt implementate, 
recomandările din ghid vor fi completate cu prevederile Directivei 
Europene 36/2011 pentru prevenirea şi combaterea traficului de 
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persoane. În acest sector sunt multe din problemele apărute în acest 
domeniu, motiv pentru care acest document ar trebui să reprezinte 
baza unei reforme procedurale şi de protocol.

Atunci când vor fi furnizate exemple de bune practici în combaterea 
traficului de minori, se va face referire în principal la practicile 
dezvoltate în Olanda, care nu numai că are o experienţă mai vastă 
în domeniu comparativ cu Danemarca. Aceasta a și fost recunoscută 
în Raportul SUA 2014 drept o ţară ce respectă pe deplin standardele 
minime impuse pentru eliminarea traficului, în timp ce România 
nu le respectă, după cum reiese din același raport.138 Mai mult decât 
atât, în raportul din 2014 Olandei îi este recomandat să continue să 
disemineze bune practici şi lecţii învăţate şi cu alte ţări, promovând 
în special metode pentru a descoperi şi răspunde traficului în scopuri 
sexuale de la nivel local a victimelor domestice precum şi importanţa 
implementării unei abordări auto-critice pentru îmbunătăţirea 
rezultatelor anti-trafic.139

În baza analizelor pe ţară efectuate în cazul României, Danemarcei şi 
Olandei, am identificat probleme majore în combaterea traficului de 
minori cu care se confruntă toate cele trei ţări în următoarele domenii: 
protecţia victimelor, abordarea penală a cazurilor de trafic de minori, 
pregătirea specializată oferită diferiţilor actori implicaţi în combaterea 
traficului de minori, cooperarea dintre aceşti actori, precum şi nivelul 
de conştientizare a gravităţii fenomenului.

138  Raportul SUA 2014, p. 289, 322.
139  Raportul SUA 2014, p. 290.
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4.1. Protecţia

În România principala problemă identificată în ceea ce priveşte 
protecţia oferită victimelor traficului de minori constă în primul rând 
în numărul de victime identificate în România excede, de departe, 
serviciile de asistenţă disponibile şi deficitul de psihologi, servicii 
medicale şi alte servicii esenţiale oferite victimelor în centrele destinate 
îngrijirii şi asistării victimelor, dintre care majoritatea nu sunt special 
concepute pentru copiii victime ale traficului de persoane.140

De asemenea, din analiza SWOT pe România se pot extrage câteva 
sugestii obținute prin intermediul interviurilor, care ar contribui la 
creșterea calității serviciilor oferite victimelor. Astfel, existența unui 
serviciu de asistență non-stop ar avea ca efect scăderea expunerii 
minorilor la situații care au potențialul de a-i traumatiza. Mai mult, 
crearea mai multor camere de audieri în care să se poată audia victimele 
ar contribui la stabilirea unei atmosfere care să faciliteze desfășurarea 
activității. Tot în aceeași linie, a fost sesizată nevoia de colaborare 
multidisciplinară, pentru a trata cazurile la nivelul optim.141

Recomandările specifice făcute de Departamentul American de Stat în 
acest sens sunt următoarele:

• asigurarea că victimele pot accesa uşor serviciile de asistenţă 
medicală şi că le este oferit un număr adecvat de sesiuni de consiliere 
cu psihologi;

• crearea unor adăposturi speciale pentru cazurile de trafic pentru 
victimele repatriate în Bucureşti prin finanţarea furnizorilor privaţi 
de îngrijire sau a adăposturilor în funcţiune operate de guvern.142

Ca exemplu de bună practică în acest sens, Olanda oferă câteva exemple 
de urmat pentru România. Aici Guvernul continuă să finanţeze o reţea 
extinsă de facilităţi care oferă o gamă largă de servicii specializate pentru 
copiii, femeile şi bărbaţii victime ale traficului de persoane; guvernul 

140  Raportul SUA 2014, p. 323 şi SWOT România, p. 4.
141  SWOT România, p. 10.
142  Raportul SUA 2014, p. 323.
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oferă victimelor asistenţă legală, financiară şi psihologică, adăposturi, 
îngrijire medicală, beneficii de securitate socială şi finanţarea educaţiei. 
Guvernul îşi continuă proiectul pilot care oferă asistenţă specializată şi 
adăpost victimelor de sex masculin ale traficului.143

Aceste recomandări se completează cu Articolul 11 din Directiva UE 
36/2011 cu privire la asistenţa şi suportul oferite victimelor traficului 
de persoane în care se face referire la “măsuri de asistenţă şi suport 
care trebuie să includă cel puţin standarde de viaţă capabile să asigure 
victimelor  subzistenţa. Pentru aceasta este necesar să se ia măsuri 
cum ar fi asigurarea de cazare corespunzătoare şi sigură şi asistenţă 
materială, la fel ca şi tratament medical necesar, inclusiv asistenţă 
psihologică, consiliere şi informare, şi traducerea şi interpretarea 
serviciilor unde este necesar”.

În Danemarca, principala problemă care afectează protecţia oferită 
copiilor victime ale traficului de minori pare să fie accentul pus pe 
imigrare în abordarea acestei probleme. Acest lucru ridică o serie de 
îngrijorări cu privire la lipsa unui permis de şedere special pentru 
cazurile de trafic, deficienţe în acordarea permisului temporar de şedere 
victimelor traficului sau lipsa unor stimulente legale pentru victime.144

O altă problemă care afectează în mod direct protecţia oferită victimelor 
traficului o reprezintă controlul insuficient al copiilor neînsoţiţi care 
intră în Danemarca.145

Departamentul American de Stat face următoarele recomandări:
• adoptarea unei abordări centrate pe victimă prin sporirea 

stimulentelor legale oferite victimelor traficului pentru a coopera în 
condamnarea traficanţilor;

• asigurarea că victimele dispun de alternative legale expulzării lor în 
ţări unde ar putea  suferi retribuţii sau alte greutăţi;

143  Raportul SUA 2014, p. 290.
144  Raportul SUA 2014, pp. 156, 157 şi SWOT Danemarca, pp. 37.
145  SWOT Danemarca, p. 37.
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• implementarea proactivă a amendamentului la Legea Străinilor, care 
oferă victimelor străine ale crimelor un permis de şedere temporar 
pe perioada în care asistă în urmărirea şi judecarea traficanţilor lor;

• crearea unor prevederi specifice traficului pentru a extinde 
utilizarea prevederilor existente ca alternative pentru deportarea 
victimelor traficului care riscă retribuţie în ţara de origine.

Olanda are o abordare mult mai centrată pe victimă decât Danemarca. 
Aici autorităţile olandeze oferă o perioadă de reflecţie de trei luni în care 
victima beneficiază de îngrijire imediată şi de alte servicii în timp ce se 
decide cu privire la colaborarea cu autorităţile olandeze.146 Acordarea 
de perioade de reflecţie victimelor traficului este şi o recomandare 
făcută de FRA în raportul din 2009 cu privire la traficul de persoane, 
perioadă ce ar trebui să fie, conform raportului, generoasă, obligatorie 
şi nu doar opţională şi care să nu depindă de cooperarea cu autorităţile 
publice.147

Mai mult decât atât, este notabil exemplul Olandei, care acordă permis 
de şedere permanent victimelor în cazul cărora procesul se finalizează 
prin condamnarea traficantului sau celor care deţin permis B-8 de trei 
sau mai mulţi ani. Așa cum a fost explicat anterior, B-8 este un permis 
de şedere temporar acordat victimelor care decid să depună plângere 
împotriva traficanţilor.148

Un alt exmplu de bună practică la care face referire chiar Danemarca 
în raportul SWOT, este mecanismul de supraveghere din aeroporturile 
din Olanda unde minorii neînsoţiţi sunt intervievaţi de autorităţi.149

În Olanda, protecţia oferită copiilor victime ale traficului este în mod 
semnificativ mai bună comparativ cu cea oferită în România şi respectiv 
Danemarca, după cum evidenţiază Raportul SWOT şi Raportul SUA 
din 2014. Cu toate acestea, este întotdeauna loc de îmbunătăţiri după 

146  Raportul SUA 2014, p. 156.
147  Raportul SUA 2014, p. 290.
148  Raportul FRA 2014, p. 155.
149  Raportul SUA 2014, p. 290.
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cum a subliniat Raportorul Naţional Olandez atunci când a cerut 
îmbunătăţirea procesului de identificare, înregistrare şi îngrijire, 
inclusiv centre specializate pentru victimele domestice ale traficului în 
scopuri sexuale.150

În acest sens, Raportul SUA 2014 cuprinde următoarele recomandări:
• asigurarea că victimele de originie olandeză beneficiază de centre 

specializate şi asistenţă.151

O problemă care a fost raportată atât în Olanda cât şi în Danemarca 
este aceea a minorilor neînsoţiţi care dispar din centrele de adăpost. 
Aceşti copii riscă să redevină victime ale traficului.152

Acest lucru a fost semnalat şi în raportul FRA din 2009 unde se 
recomanda ca toate victimele traficului de minori să fie adăpostite 
în facilităţi potrivite, suficient de bine concepute pentru nevoile lor 
şi faptul că legislaţia europeană trebuie să garanteze minimum de 
standarde pentru o politică de prevenire şi răspuns la dispariţia copiilor 
din centrele şi facilităţile Statelor Membre.153

Conform Directivei Europene pentru prevenirea şi combaterea 
traficului de persoane, Statele Membre trebuie să ia toate măsurile 
necesare pentru a asigura că există un gardian desemnat să însoţească 
copiii victime ale traficului după cum prevede Articolul 16 din 
Directivă.

150  Raportul SUA 2014, p. 290.
151  Raportul SUA 2014, p. 290.
152  SWOT Olanda, pp. 43-44.
153  Raport FRA 2009, p. 155.
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4.2. Abordarea penală

În România există o legislaţie cuprinzătoare dar implementarea acesteia 
nu este satisfăcătoare.154 Penalităţile prevăzute în Noul Cod Penal (Art. 
211) sunt suficient de stricte şi comensurate cu acelea prevăzute pentru 
alte crime serioase, cum ar fi violul. Dar, după cum am subliniat în 
capitolul puncte slabe din analiza pe ţară, s-a înregistrat o scădere faţă 
de anii anteriori în condamnarea traficanţilor şi aplicarea pedepselor 
comensurate. De asemenea, faptul că guvernul nu dezagregă strategiile 
de implementare a legii pentru a demonstra acţiunile întreprinse atât 
împotriva exploatării în scopuri sexuale cât şi împotriva exploatării 
prin muncă forţată, reprezintă o altă fațetă a problemei.155

Mai mult decât atât, anumite deficienţe în abordarea penală afectează 
protecţia oferită copiilor victime ale traficului. O astfel de deficienţă 
este reprezentată de publicarea pe siteul Ministerului de Justiţe a unei 
liste conținând toți martorii dintr-un proces, inclusiv copii.156

Mai departe, deşi legea din România recunoaşte victimelor dreptul 
la compensaţie din partea traficanţilor, şi în cazul copiilor traficaţi 
procurorii trebuie să solicite din oficiu compensaţii (Art. 19 Noul Cod 
de Procedură Penală), doar 14 la sută din victime solicită compensaţii 
iar instanţele aprobă rareori aceste cereri.157

Pentru punctele slabe identificate în abordarea penală a României, 
Raportul SUA 2014 face următoarele recomandări: 

• asigurarea că traficanţii primesc pedepse comensurate cu severitatea 
crimei comise;

• desfăşurarea de acţiuni penale împotriva companiilor de recrutare 
a forţei de muncă implicate în practici frauduloase;

154  J. Mendes Bota Raport: Prostituţie, trafic şi sclavie modernă în Europa, p. 18.
155  Raportul SUA 2014, p. 323.
156  Raportul SUA 2014, p. 323.
157  Raportul SUA 2014, p. 323.
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• îmbunătăţirea raportării datelor cu privire la traficul de persoane 
incriminat în Art. 210(1) şi alte legi relevante prin dezagregarea 
raportării cu privire la exploatarea sexuală şi exploatarea prin 
muncă forţată;

• informarea constantă a victimelor cu privire la dreptul lor la 
compensaţie şi asistarea acestora în obţinerea compensaţiilor 
dispuse de instaţă.158

Dreptul la compensaţie a fost recunoscut şi în Raportul FRA din 
2009.159 Un exemplu de bună practică în acest sens este cel al Olandei 
unde victimele traficului sunt deseori compensate financiar în cadrul 
procesului penal; compensaţii au fost atribuite în 44 de cazuri în 
2012. Dacă inculpaţii nu plătesc compensaţia dispusă de instanţă în 
termen de opt luni, atunci guvernul este obligat să plătească respectiva 
sumă victimei şi îşi asumă responsabilitatea de a recupera banii de la 
traficant.160

Compensaţia pentru victime este de asemeni prevăzută în Directiva 
UE 36/2011 în Articolul 17 iar în cazul copiilor victime ale traficului 
directiva îndeamnă Statele să le asigure reprezentare legală gratuită 
pentru a cere compensaţie.

În privinţa protecţiei acordate copiilor victime în timpul procesului, 
următoarele practici au fost dezvoltate în Olanda ca exemple de bune 
practici, respectiv recomandări:

• organele de cercetare penală se pot sesiza ex oficio în cazurile de 
trafic de persoane (plângerea depusă de victimă este utilă dar nu 
necesară; în special când este vorba de minori implicaţi, nu este 
nevoie ca victima să depună o plângere);

• un minor victimă a traficului poate să aibă o discuţie informativă 
cu ofiţerul de investigaţie înainte ca el sau ea să depună plângere;

158  Raport FRA, p. 81. Raportul SUA 2014, p. 323.
159  Raportul SUA 2014, p. 323.
160  Raport FRA 2009, p. 81.
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• audierea victimei se poate face doar de către ofiţeri de poliţie avizaţi 
şi specializaţi;

• minorii sub 12 ani sunt interogaţi în spaţii special amenajate unde 
se poate înregistra pe casetă interviul. Interogatoriile cu minori 
sunt întotdeauna înregistrate audio-vizual;

• este posibil ca o victimă minoră să fie însoţită pe durata 
interogatoriului de un reprezentant sau un adult ales de minor;

• un minor victimă a traficului nu este de regulă interogat în 
instanţă.161

Tot în privinţa protecţiei copiilor victime în timpul investigaţiei 
şi procedurilor judiciare, Directiva UE 36/2011 pentru prevenirea 
şi combaterea traficului de persoane prevede următoarele: (a) ca 
intervievarea copiiilor victime să aibă loc fără întârzieri după ce faptele 
au fost raportate autorităţilor competente, (b) ca interviul să fie ținut 
într-un loc special conceput şi adaptat acestui scop, realizat de un 
profesionist pregătit în acest sens, (c) ca numărul interviurilor să fie 
limitat, (d) copilul victimă poate fi însoţit de un reprezentant sau de un 
adult ales de el, (e) că interviul poate fi înregistrat şi se poate dispune ca 
interviul să aibă loc în absenţa publicului.

În Danemarca cea mai proeminentă deficienţă (prin comparaţie cu 
celelalte două ţări România şi Olanda) este lipsa de pedepse severe 
aplicate în cazul infracţiunilor de trafic de persoane. Aceste pedepse 
nu sunt suficient de severe, întrucât nivelul maxim pe care îl ating este 
o durată maximă a pedepsei de patru ani de închisoare.162

Danemarca eşuează de asemenea în abordarea holistică a fenomenului 
de trafic de persoane. Accentul pus pe exploatarea în scopuri sexuale 
a făcut ca guvernul să lanseze primele sale investigaţii în cazuri de 
exploatare prin muncă forţată abia în 2013.163

161  Raportul SUA 2014, p. 290-291.
162  Raportul SUA 2014, p. 157.
163  Raportul SUA 2014, p. 156.
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Un alt punct slab al abordării penale daneze constă în puterile limitate 
de investigaţie ale poliţei. În Danemarca există o grijă aparte în ceea ce 
priveşte sporirea puterilor poliţiei.164

 Departamentul de Stat American a făcut următoarele recomandări:
• condamnarea infracţiunilor de trafic în mod viguros atât a cazurilor 

de exploatare sexuală cât şi a celor de exploatare prin muncă forţată;

• asigurarea că traficanţii servesc pedepse comensurate naturii 
serioase a crimei comise.165

În ceea ce priveşte severitatea sancţiunilor aplicate, atât România 
cât şi Olanda oferă exemple de bună practică: trei până la 10 ani de 
închisoare în România ajungând până la 12 ani în circumstanţe 
agravante şi între 8 şi 12 ani de închisoare ajungând până la 18 ani 
în circumstanţe agravante în Olanda. Directiva UE 36/2011 prevede 
în Articolul 4 ca infracţiunile de trafic de persoane să fie pedepsite 
prin maximul penalităţilor de cel puţin 10 ani de închisoare când sunt 
comise împotriva copiilor victime.

Pentru limitările impuse puterilor de investigaţie ale poliţiei, Olanda 
este privită drept exemplu de bună practică inclusiv în Raportul 
SWOT danez. Aici poliţia daneză face trimitere la metodele “agent 
provocateur” utilizate de poliţia olandeză.166

Mai departe, există deficienţe comune tuturor celor trei ţări în privinţa 
abordării penale a cazurilor de trafic de persoane.

O primă problemă constă în abordarea reactivă a forţelor de ordine în 
gestionarea cazurilor de trafic de persoane. O linie directoare comună 
ar fi, aşadar, implementarea unei strategii proactive în combaterea 
traficului de minori în toate cele trei ţări. 

164  SWOT Danemarca, pp. 19, 37.
165  Raportul SUA 2014, p. 156.
166  SWOT Danemarca, p. 19.
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Guvernul Român a fost caracterizat ca fiind insuficient de proactiv 
bazându-se în principal pe ONG’uri în identificarea victimelor şi 
eşuând al cincilea an consecutiv în finanţarea acestor organizaţii.167

Danemarca a făcut eforturi considerabile în direcţia unei abordări 
proactive prin modificarea strategiei forţelor de ordine în gestionarea 
cazurilor de trafic de persoane. Pentru a încuraja acest tip de abordare, 
poliţia daneză a trecut de la abordare bazată pe rezultat168 la o abordare 
bazată pe puncte.169 Chiar şi aşa, în Raportul SUA 2014 se face în 
continuare referire la nevoia de implementare proactivă a noului 
amendament la Legea Străinilor din 2013 care oferă victimelor străine 
un permis de şedere temporară pe perioada în care asistă la judecarea 
traficanţilor.170

Poliţia din Olanda nu este nici ea proactivă şi nici nu prioritizează tema 
traficului de minori pe agenda de aplicare a legii.171

Cea de-a doua problemă comună a fost ridicată în Raportul SUA din 
2014 şi identificată în toate cele trei ţări: lipsa de raportare a oricărei 
investigaţii, urmăriri sau condamnări a vreunui oficial de stat complice 
în traficul de persoane.172 În 2011, Oficiul de Droguri şi Crime al 
Naţiunilor Unite a elaborat o lucrare pe tema “Rolul corupţiei în traficul 
de persoane” unde s-a subliniat legătura strânsă dintre cele două 
activităţi infracţionale şi unde era examinat modul în care corupţia 
joacă un rol în traficul de persoane şi chiar contribuie la creşterea 
fenomenului. În acest sens, raportul face referire la comportamentul 
corupt al organelor de ordine care ar putea ajuta traficanţii să recruteze, 
transporte şi exploateze victimele şi autorităţile judiciare penale 
corupte care pot obstrucţiona investigaţia şi judecarea cauzelor, şi/sau 

167  Raportul SUA 2014, p. 323.
168  Abordarea bazată pe rezultat (unde un număr de “x” crime într-o zonă determinată tre-
buiau rezolvate, restricţionând astfel munca investigativă a poliţiştilor).
169  Abordare bazată pe puncte (unde este oferit un anumit punctaj pentru diferite categorii 
de acţiuni, scopul fiind acela de a obţine un punctaj cât mai mare în loc să urmăreşti un anume 
număr de condamnări).
170  Raportul SUA 2014, p. 156.
171  SWOT Olanda, p. 33.
172  Raportul SUA 2014, pp. 323, 157, 290.
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pot împiedica protecţia adecvată oferită victimelor traficului.173 Astfel, 
este indicat ca cele trei ţări să îşi intensifice eforturile de combatere a 
corupţiei din perspectiva luptei împotriva traficului de persoane.

Şi în final, în toate cele trei ţări analizate au fost înregistrate cazuri 
în care victimele traficului de persoane au fost pedespite pentru actele 
ilegale comise ca un rezultat direct al infracţiunii de trafic. Acest 
lucru poate constitui o formă gravă de revictimizare lăsată la mâna 
autorităţilor.174

Departamentul de Stat American a făcut următoarele recomandări 
relevante:

• asigurarea că potenţialele victime nu sunt revictimizate, tratate ca 
infractori, sau deţinute;

• amendarea legilor pentru a asigura că victimele traficului pot fi 
considerate o categorie legală specifică exceptându-le de la pedeapsa 
pentru actele ilegale comise ca un rezultat direct al exploatării;

• îndemnarea procurorilor şi judecătorilor să retragă plângerile 
făcute împotriva victimelor traficului care sunt cunoscute;

• intensificarea eforturilor de implementare a legii pentru a identifica 
în mod proactiv şi a transfera expeditiv potenţialele victime ale 
traficului cu un statut ilegal către centre de criză;

• iniţierea unor demersuri pentru referirea potenţialelor victime ale 
traficului cu statut ilegal unor centre de criză în loc să fie date în 
custodia organelor de poliţie mai întâi pentru a facilita dezvoltarea 
încrederii şi sporirea identificării în rândul grupurilor vulnerabile.175

Directiva 36/2011 prevede în Articolul 8 ca Statele Membre să ia 
toate măsurile necesare pentru a se asigura că autorităţile naţionale 

173  UNDOC, Rolul Corupţiei în traficul de persoane, 2011, se poate accesa online la http://
www.unodc.org/documents/human-trafficking/2011/Issue_Paper_-_The_Role_of_Corruption_
in_Trafficking_in_Persons.pdf.
174  J. Mendes Bota Raport: Prostituţie, trafic şi sclavie modernă în Europa, p. 18.
175  Raportul SUA 2014, p. 156.
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competente sunt îndreptăţite să nu cerceteze penal sau să impună 
penalităţi victimelor traficului de persoane pentru implicarea lor în 
activităţi criminale pe care au fost obligate să le săvârşească drept 
consecinţă a faptului că au fost traficate.

Merită menţionat faptul că în România există prevederi legale specifice 
care garantează nepedepsirea victimelor involuntare ale traficului 
pentru implicarea lor în activităţi ilegale.176 În acest sens Articolul 
20 din Legea 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului 
de persoane prevede faptul că victimele traficului nu vor fi pedepsite 
pentru infracţiunile comise ca un rezultat direct al traficării (exemplu 
prostituţia) dacă ajută la investigarea şi judecarea traficanţilor lor. 
Această practică legislativă poate fi considerată un exemplu de bună 
practică dezvoltat în România.

4.3. Specializarea

Toate cele trei ţări analizate au identificat deficienţe în ceea ce priveşte 
pregătirea specializată oferită diferiţilor actori implicaţi în combaterea 
traficului de minori.

În România organele de ordine implicate în cauzele cu minori traficaţi 
nu beneficiază de un training specializat. Aceste circumstanţe pot da 
naştere unor practici abuzive (abuz fizic sau verbal, intimidare, presiune 
psihologică) unde copiii victime ale traficului sunt adesea interogate 
ca martori sau complici fără a se bucura de protecţia oferită în baza 
statutului de victimă. Această situaţie îi determină pe mulţi dintre 
copii victime să îşi piardă încrederea în forţele de ordine.177 Nevoia 
de a oferi training profesioniștilor care se ocupă de astfel de cazuri a 
fost identificată în analiza SWOT pe România. S-a tras un semnal de 
alarmă referitor la lipsa de specializare a psihologilor DGASPC, care 
au o specializare generală, și nu au expertiză în domeniul traficului de 
persoane. În contraparte, polițiștii care se ocupă de asemenea cazuri 
primesc instructive specifică, astfel dând naștere unei asimetrii. O 

176  J. Mendes Bota Raport: Prostituţie, trafic şi sclavie modernă în Europa, p. 18.
177  SWOT România, pp. 4-5.



53

altă fațetă a problemei, care și ea contribuie la îngreunarea întregului 
process, este reprezentată de lipsurile materiale și logistice.178

Danemarca a făcut referire în raportul SWOT la problema ridicată 
de pregătirea limitată oferită forţelor de ordine, judecătorilor şi altor 
actori relevanţi implicaţi în combaterea traficului de minori.

Deşi Olanda a întreprins eforturi seminificative în privinţa pregătirii 
specializate oferite unui număr cât mai mare de părţi implicate în 
combaterea traficului de minori, a identificat totuşi în raportul SWOT 
o problemă persistentă legată de lipsa unei astfel de pregătirii la nivelul 
formării de bază a organelor de poliţie.179

Pregătirea specializată oferită unui număr cât mai mare de actori 
implicaţi reprezintă un aspect esenţial al îmbunătăţirii luptei împotriva 
traficului de minori. Olanda a înregistrat progrese considerabile în 
acest sens, care ar trebui adoptate ca exemple de bună practică atât de 
către România cât şi de către Danemarca. Începând cu 2013 Olanda este 
singura ţară din lume care a creat o linie de specializare din combaterea 
traficului de persoane.180 Începând cu Ianuarie 2013 cauzele de trafic 
au fost soluţionate de un număr limitat de judecători specializaţi în 
domeniu, pe instanţă de district. Poliţia de trafic este acum informată 
şi pregătită pentru recunoaşterea cauzelor de trafic printr-un curs de 14 
săptămâni de training intensiv.181 Pe lângă forţele de ordine, guvernul 
olandez mai oferă pregătire şi personalului din închisori pentru 
identificarea proactivă a victimelor traficului şi prevenirea pedepsirii 
neglijente a acestora.182

Articolul 9(3) al Directivei UE 36/2011 stabileşte că Statele Membre 
trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că persoane, 

178  SWOT România, p. 10.
179  SWOT Olanda, pp. 34, 40.
180  Specializarea judecătorilor este necesara pentru a combate riscul ca judecătorii să fie inca-
pabili să evite capcanele. Studiul de caz prezent a dus la adoptarea de către Organul Consultativ 
pentru Preşedinţi de Sectoare Penale de Instanţe a unui număr de măsuri legate de specializarea 
şi pregătirea judecătorilor care soluţionează cazuri de trafic.
181  SWOT Danemarca, pp. 38, 21.
182  Raportul SUA 2014, p. 291.
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unităţi sau servicii responsabile cu investigarea şi judecarea cauzelor de 
trafic de  persoane sunt pregătite corespunzător.

4.4. Cooperarea

În privinţa cooperării dintre diferitele părţi interesate în combaterea 
traficului de minori, abordarea multidisciplinară practicată în Olanda 
ar trebui preluată ca un exemplu de bună practică de România şi 
Danemarca. 

Din punct de vedere al cooperării inter-instutuționale, studiul realizat 
în cadrul acestui proiect a identificat nevoia de a spori colaborarea 
dintre polițiști și angajați ai ANITP, cei din urmă având sarcina de a 
oferi feedback și suport sporit polițiștilor. La soluționarea acestui fapt 
ar contribui și introducerea unui sistem de monitorizare a cazurilor. 
Ținerea unei evidențe este utilă monitorizării, deoarece astfel se poate 
preveni întoarcerea victimei în mediul viciat, în care a suferit.183 

În ceea ce privește cooperarea inter-instituțională, se observă nevoia 
clară de a delimita responsabilitățile DGASPC-urilor față de cele ale 
Agenției.184 Este necesară și stabilirea unor proceduri clare pentru o 
astfel de cooperare, deoarece în prezent ANITP tratează problema 
victimei doar în faza inițială, apoi pierzând contactul cu ea, respectiv 
monitorizarea, odată ce victima a fost semnalată.185 Un alt aspect 
identificat a fost și nevoia de a spori dialogul între Agenție și ofițerii 
care investighează faptele, pentru ca cei din urmă să poată primi și 
feedback despre desfășurarea cazului.186

Parte integrantă a acestui sistem multidisciplinar este modelul 
barierelor (barrier model), un sistem care funcţionează prin 
identificarea actorilor relevanţi prin prezentarea clară a etapelor 
parcurse de un traficant de persoane în executarea activităţii 

183  SWOT România, p. 10.
184  SWOT România, p. 5.
185  SWOT România, pp. 5, 6.
186  SWOT România, p. 9.
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infracţionale şi determinarea organizaţiilor care ar putea juca un rol 
în implicarea sau sancţionarea criminală a acestor activităţi.187 După 
identificarea participanţilor relevanţi în sistem constă mai departe 
din stabilirea unor cerinţe legale şi administrative – legate de aspecte 
tehnice, de sănătate sau siguranţă – destinate să îngreuneze traficul 
de persoane.188 Prin verificarea îndeplinirii cerinţelor de mai sus, 
poliţia şi alte autorităţi pot identifica potenţiale victime ale traficului 
şi pot urmări persoane suspectate de traficarea persoanelor.

Barierele stabilite în cazul traficului de persoane, anume intrare/
recrutare, cazare, identitate, angajare şi finanţare189 sunt un exemplu al 
modului în care Camera de Comerţ  instituţie publică ce funcţionează 
ca un facilitator involuntar a crimei de trafic prin eliberarea permiselor 
de muncă pentru practicarea legală a prostituţiei.190

4.5. Creşterea gradului de conştientizare

Pentru a putea adresa o problemă-e prin utilizarea celor mai adecvate 
metode este nevoie ca înainte să existe o înţelegere a naturii şi 
magnitudinii problemei în cauză. Pentru aceasta există anumite 
cerinţe esenţiale cum ar fi desfăşurarea unor campanii de informare şi 
înfiinţarea unor mecanisme specializate de monitorizare a fenomenului 
de trafic de minori.

Potrivit Raportului FRA cu privire la traficul de persoane din 2009, 
Olanda era una dintre singurele 3 ţări europene unde funcţiona 
un Raportor Naţional.191 Odată ce a fost instaurată obligaţia de 
implementare a Directivei Europene 36 36/2011 pentru prevenirea 

187  Guvernul Olandei, Grupul Operativ Naţional; Plan de Acţiune 2011-2014, „Întârind  abor-
darea integrata în gestionarea traficului de persoane”, 2011, p. 5., se poate accesa online la http://
dc.the-netherlands.org/binaries/content/assets/postenweb/v/verenigde_staten_van_amerika/
the-royal-netherlands-embassy-in-washington-dc/import/key_topics/human-rights-and-inter-
national-law/2011-action-plan-dutch-task-force-human-trafficking.pdf.
188  J. Mendes Bota Raport: Prostituţie, trafic şi sclavie modernă în Europa, p. 14.
189  SWOT Olanda, p. 20.
190  SWOT Olanda, p. 20.
191  Raportul FRA 2009, pp. 130, 139.
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şi combaterea traficului de persoane, mai multe ţări europene au 
desemnat Raportori Naţionali sau mecanisme echivalente. Acestea 
vin în întâmpinarea implementării directivei și au scopul de a evalua, 
măsura şi raporta cu privire la natura, dimensiunea şi trendurile 
înregistrate în raport cu traficul de persoane în ţările respective în 
concordaţă cu Articolul 19 din Directiva UE. Astfel, Olanda -rămâne 
singura ţară dintre cele trei analizate unde guvernul a desemnat un 
raportor naţional încă din 2000, acesta fiind atât specializat în trafic 
de persoane şi violenţă sexuală împotriva copiilor, cât şi independent 
în raport cu orice altă instituţie publică.192 Raportorul are și sarcina 
de a raporta -cu privire la efectele politicilor promovate de guvern. 
Rapoartele conţin de asemenea recomandări de politici pentru 
îmbunătăţirea luptei împotriva traficului de persoane şi a violenţei 
sexuale împotriva copiilor.

În România ANITP (Agenţia Naţională împotriva Traficului de 
Persoane) funcţionează ca un mecanism echivalent Raportorului 
Naţional. ANITP coordonează, evaluează şi monitorizează 
implementarea politicilor anti-trafic la nivel naţional şi 
este responsabilă cu elaborarea rapoartelor anuale. ANITP 
administrează totodată baza centrală cu victime ale traficului de 
persoane.193

Printre recomandările care reies din analiza SWOT pe România s-a 
identificat și nevoia de a înființa poziția unui Raportor Național, 
asemenea celui din Olanda, care să funcționeze independent și 
autonom. Această nevoie este creată de statutul actual pe care îl are 
ANITP. Considerând și faptul că ANITP este evaluată pozitiv de către 
asistenții sociali din punct de vedere instituțional, în ceea ce privește 
tratarea problematicii, se observă astfel nevoia de a înființa o structură 
(Raportorul Național) care să răspundă cerințelor instituționale și 
standardelor minime internaționale pentru o mai bună funcționare 
a sistemului.194 În prezent, ANITP funcționează și ca Raportor, ori 

192  Vezi Comisia UE, Raportori Naţionali sau Mecanisme Echivalente – Olanda, se poate acce-
sa online la http://ec.europa.eu/anti-trafficking/national-rapporteurs_en.
193  Vezi Comisia UE, Raportori Naţionali sau Mecanisme Echivalente – România, se poate 
accesa online la http://ec.europa.eu/anti-trafficking/national-rapporteurs_en.
194  SWOT România, p. 5.
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pentru o funcționare propice a sistemului, experiența olandeza arată că 
cele două instanțe ar trebuii să fie diferite.  

Pe termen lung, raportul SWOT pentru România indică și necesitatea 
de a crea condiții prielnice integrării victimelor traficului în societate. 
Astfel, programe precum “A doua Șansă“, în cadrul cărora minorii 
să poată fi reintroduși în sistemul de învățământ. De asemenea, este 
necesar ca asistența oferită victimelor să continue și după împlinirea 
vârstei de 18 ani, atât financiar, cât și din punct de vedere al reintegrării 
în societate.195 Guvernul Danez nu a desemnat un raportor naţional. 
Cu toate acestea, Centrul Naţional de Investigaţii al Poliţiei Naţionale 
Daneze şi Centrul Danez împotriva Traficului Uman monitorizează 
activităţile şi impactul eforturilor anti-trafic întreprinse în 
Danemarca.196

Directiva UE 36/2011 pentru prevenirea şi combaterea traficului 
de persoane prevede și înfiinţarea unor raportori naţionali sau a 
unor mecanisme echivalente în Articolul 19. Sarcinile unui astfel de 
mecanism ar trebui să includă efectuarea de evaluări a trendurilor 
înregistrate în traficul de persoane, măsurarea rezultatelor acţiunilor 
anti-trafic, inclusiv colectarea statisticilor în cooperare strânsă cu 
organizaţiile societăţii civile relevante active în domeniu, şi raportarea. 

195  SWOT România, p. 10.
196  Vezi Comisia UE, Raportori Naţionali ssau Mecanisme Echivalente – Danemarca, se poate 
accesa online la http://ec.europa.eu/anti-trafficking/national-rapporteurs_en. Analiza SWOT 
din Danemarca elaborată în cadrul proiectului „Combaterea traficului de minori” [SWOT Dane-
marca], p. 4.
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Concluzii

Proiectul “Combaterea traficului de minori”, finanţat prin programul 
DAPHNE III, dezvoltat de Comisia Europeana a adus împreună 
România, Danemarca şi Olanda într-un efort comun ce a urmărit 
formularea unor linii directoare cu privire îmbunătăţirea mecanismelor 
de prevenţie şi combatere a traficului de minori.

Bazat în principal pe analizele SWOT elaborate de cele trei ţări 
participante ca rezultat al seriilor de seminarii, focus grupuri, 
chestionare şi cercetare documentară desfăşurate pe parcursul 
proiectului, dar şi pe Raportul SUA din 2014, manualul oferă o evaluare 
detaliată a punctelor tari şi punctelor slabe identificate în fiecare dintre 
ţările participante în combaterea traficului de minori.

Analizele pe ţări au reflectat prevalenţa unor deficienţe întâlnite în toate 
cele trei ţări în următoarele domenii: protecţia victimelor, abordarea 
penală a cazurilor de minori traficaţi, pregătirea specializată oferită 
diferiţilor actori implicaţi în combaterea traficului de minori, 
cooperarea dintre aceşti actori şi nivelul de conştientizare a gravităţii 
problemei.

Mai mult decât atât, prin compararea progreselor înregistrate în 
România, Danemarca şi Olanda în combaterea traficului de minori, 
Olanda s-a dovedit a fi un exemplu de bune practici atât pentru 
România cât şi pentru Danemarca.

Astfel, manualul formulează o serie de linii directore specifice fiecărei 
ţări sau comune celor trei pentru fiecare dintre ariile vulnerabile 
identificate, oferind exemple suplimentare de bune practici dezvoltate 
în ţările participante.  
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Studiu bazat pe analizele SWOT elaborate în România, 
Danemarca şi Olanda

Manualul „Linii directoare pentru îmbunătățirea 
procedurilor și politicilor aplicate în combaterea 
tra�cului de minori.” a fost dezvoltat în cadrul proiectului 
Combaterea tra�cului de minori, �nanțat prin fondul EU 
DAPHNE III. Proiectul a fost derulat de către Reaching Out 
România, Freedom House România, Nest International 
din Danemarca și Fier Fryslân din Olanda. Fiecare dintre 
parteneri a cercetat situația actuală a activității în 
domeniul combaterii tra�cului de minori în țara sa, 
cercetarea rezultând în trei analize SWOT. Pe baza acestor 
analize, noi am putut evalua principalele puncte tari și 
puncte slabe existente în �ecare abordare națională 
pentru combaterea tra�cului de minori și am putut 
identi�ca puncte vulnerabile commune inerente celor 
trei țări, România, Danemarca și Olanda. Acest ghid va 
oferi, prin urmare, un set de recomandări care să asiste și 
să ajute cele trei țări în a aborda mai bine lacunele 
identi�cate în sistemele lor și să îmbunătățească lupta 
contra tra�cului de minori la nivelul Uniunii Europene, în 
general. 

Încă din 1999, Reaching Out România 
lucrează cu victimele tra�cului de carne vie și a 
exploatării sexuale, asistând peste 500 de 
victime, în mod special femei și fete din 
România care au fost supuse scalviei sexuale și 
abuzate în țări Europene. Victimele sunt 
indicate fundației de către poliție, departa-
mentul de Protecție a Copilului, sau de către 
ONG-uri din țările de destinație. Reaching Out 
le oferă adăpost, precum și asistență psiholog-
ică, medicală și legală, pentru a le ajuta să își 
reconstruiască viața. 

Fier Fryslân este un ONG olandez specializat 
în prevenția violenței originate din relațiile 
dependente și în oferirea de suport victimelor 
supuse unor asemenea forme de violență. Fier 
Fryslân adminstrează Centrul Fetelor care au 
fost victime ale violenței legate de onoare, 
victime ale metodei loverboy, precum și 
victime ale tra�cului de carne vie. Fier are o 
echipă de 209 profesioniști ale căror special-
izări variază de la asistenți sociali, psihologi, 
ortopedagogi medico-legali. Fier Fryslân 
cooperează în mod regulat cu poliția și cu 
procurorii și își extinde aria de cunoaștere către 
aspectele medicale, legale și către politicile din 
domeniul tra�cului de �ințe umane în cadrul 
echipei Centrului Multidisciplinar pentru 
Tra�cul de Copii și �ințe umane.

Nest International este o organizație care 
luptă contra tra�cului de femei și care oferă 
suport practic femeilor străine care au fost 
forțate să se prostitueze în Danemarca. Având 
un centru național de criză care este deschis 24 
de ore din 24, 7 zile din 7 pentru victime, și cu 
servicii de outreach în Copenhaga derulate de 
o echipă de asistenți sociali dedicați și experi-
mentați, Nest International este cea mai mare 
organizație non-guvernamentală care luptă 
pentru combaterea tra�cului de persoane și 
care asistă femeile victime ale tra�cului, din 
Danemarca.

Freedom House România este un ONG din 
București care promovează și apără statul de 
drept, libertate și democrație. Freedom House 
România se dedică luptei anti-corupție prin 
intermediul politicilor și a integrității în viața 
publică a României în cadrul Inițiativei pentru o 
Justiție Curată. Fundația promovează calitatea 
și jurnalismul investigativ, și contribuie la 
formarea a sute de magistrați, o�țeri de poliție 
și jurnaliști.  

„Organizația non-guvernamentală Reaching 
Out România oferă un loc de refugiu pentru 
fete victime ale tra�cului de persoane care au 
reușit să scape din mâinile celor care le 
capturaseră și să se întoarcă în România. La 
casa de adăpost pe care organizația îl are, 
fetele găsesc un loc sigur în care să locuiască, 
să se vindece și să se recupereze, în timp ce se 
pregătesc să se reintegreze în lumea reală. Ele 
primesc sfaturi, își recapătă respectul și 
încrederea de sine, învață să coasă, să picteze și 
să își construiască o viață.”

Raportul UNICEF 
Copilãrie sub amenințare– 
Situația copiilor în lume, 2005

Ruxandra Stan este Expert asimilat 
judecătorilor și procurorilor în cadrul Institutului 
Național al Magistraturii. De asemenea, ea este 
voluntar în proiectul Advocates for Human 
Dignity’s Project in Central Africa, monitorizând 
situația drepturilor omului, anterior alegerilor 
naționale din Burundi. Ruxandra a colaborat cu 
Freedom House România, lucrând în domeniul 
cercetării, al dezvoltării și implementării mai 
multor proiecte din aria drepturilor copilului, 
libertății de exprimare și luptei contra corupției. 
Ea a absolvit recent Universitatea din Groningen, 
Olanda, unde a obținut diploma de Master în 
Drept (LL.M.) în Drepturilor Omului. Ea deține și o 
diplomă de Master in Legislația Uniunii 
Europene și o diplomă de licență, obținută la 
Universitatea de Drept din București.

Linii directoare pentru îmbunătățirea 
procedurilor și politicilor aplicate în 
combaterea tra�cului de minori. 
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„Această publicație a fost produsă cu suportul 
�nanciar al programului DAPHNE 

al Uniunii Europene. Conținutul acestei 
publicații sunt responsabilitatea deplină a 

Reaching Out Romania și nu vor � interpretate 
drept o re�ecție a poziției Comisei Europene.”


