Caracteristicile victimelor traficului de persoane
identificate în perioada ianuarie-iunie 2019
1. Introducere
Identificarea, protecția și asistența victimelor traficului de persoane au fost și sunt acțiuni
prioritare în lupta împotriva traficului de persoane. Prevenirea prin informare și prin măsuri
specifice de combatere a marginalizării sociale, sunt de asemenea acțiuni importante pentru
instituțiile statului și ONG-uri specializate în domeniul traficului de persoane. Prioritățile din
domeniul traficului de persoane nu pot fi susținute și urmărite fără a avea date solide privind
acest fenomen în ansamblu său. Indicatorii socio-demografici care definesc populația victimelor
traficului de persoane, vor fi mai departe prezentați. Pentru identificarea corectă a situației și
pentru orientarea adecvată a măsurilor de acțiune anti-trafic, indicatorii1 privind istoricul de abuz
și exploatare alături de indicatorii geografici de proveniență și destinație vor completa tabloul
general în primul semestru al anului 2019.
254 de victime ale traficului de persoane au fost identificate în perioada 01.01.2019-30.06.2019,
ceea ce se înscrie în tendința descendentă observată de-a lungul ultimilor 5 ani. Din cele 254 de
victime, 79% au fost de gen feminin și 58% adulți (a se vedea figura nr.1 și 2). Piramida vârstelor
prezintă o eterogenitate pe vârste a populației de gen masculin și o concentrație crescută a
populației de gen feminin cu vârste cuprinse între 14-25 de ani (a se vedea figura nr.2).

Figura 1 distribuția victimelor pe gen și vâsrtă
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Figura 2 Piramida vârstelor

Datele prezentate sunt extrase din SIMEV (Sistemul Integrat de Evidență a Victimelor), baza de date
care la nivel național concentrează datele provenite atât de la autorități judiciare cât și de la ONG-uri.

2. Proveniență și destinație
Proveniență
La fel ca în anii anteriori, victimele au provenit din aproape toate județele României, existând
însă o concentrație mai ridicată în cazul unor județe, pe care le prezentăm mai jos:
Top 10 județe de proveniență:
Județ de proveniență
Iași
Dolj
Bacău
Brașov
Galați
Sălaj
Dâmbovița
Mureș
Brăila
Bihor

Număr
victime
27
27
23
19
15
15
12
11
11
9

Victimele din mediul rural se regăsesc în statistici în proporție de 55%.
Destinație

Traficul intern cunoaște și în această perioadă o pondere ridicată, 46% din victime (117)
fiind traficate și exploatate în interiorul granițelor țării noastre. Principalele 5 județe de
destinație ale traficului intern au fost Bacău (15), Dolj (13), Iași (12), Brăila (9) și Brașov (6).
Orașele în care exploatare victimelor s-a făcut cu o frecvență mai mare2 au fost Craiova (11
victime), Brăila (9), Brașov (5) sau Sighișoara (5).
În trafic extern au fost exploatate restul de 54% dintre victime, având ca destinație numai
state din spațiul european. Principalele 5 state europene de destinație ale traficului de persoane,
originar din România, au fost: Germania (35 victime), Regatul Unit al Marii Britanii șI Irlandei de
Nord (32), Italia (20), Danemarca (13) și Spania (7). Dintre acestea, Danemarca a apărut ca stat
de destinație principal în această perioadă. Principalele orașe de destinație3 către țările de mai
sus au fost: Bergamo (7 victime), Berlin (7), Copenhaga (5), Londra (8) și Munchen (7).
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Indicatorul privind orașul de destinație are o rată ridicată a non-răspunsurilor, motiv pentru care datele pe orașe
de destinație trebuiesc tratate pur orientativ.
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Indicatorul privind orașul de destinație are o rată ridicată a non-răspunsurilor, motiv pentru care datele pe orașe
de destinație trebuiesc tratate pur orientativ.

3. Modalități de exploatare
Exploatarea sexuală este în continuare forma cea mai des întâlnită de exploatare, atât în traficul
intern cât și extern (72% din victime). 18% din victime au fost traficate în scopuri pentru muncă
sau servicii în timp ce 10% din victime au fost exploatate în alte scopuri. În perioada analizată,
cifrele indică orientarea cu precădere spre exploatarea sexuală a minorilor în trafic intern (a se
vedea figura nr.3) și exploatarea sexuală și prin muncă și servicii a adulților în trafic extern (a se
vedea figura nr.4).

Figura 3 Distribuția victimelor pe vârstă, în trafic intern, în funcție de formele de exploatare

Figura 4 Distribuția victimelor pe vârstă, în trafic extern, în funcție de formele de exploatare

4. Recrutare și retraficare
În cele mai multe cazuri, recrutarea victimelor în trafic are loc prin abordarea directă de către
recrutor (posibil viitorul traficant) a viitoarei victime (a se vedea figura nr.3). De cele mai multe
ori, recrutorul reușeste să atragă victima în trafic prin:





prezentarea unor condiții de muncă avantajoase în țară sau străinătate (24% din situații)
promisiuni de practicare a prostituției, cerșetoriei sau pornografiei (38% din situații)
căsătoria de conveniență
plata unor servicii turistice în străinătate.

Figura 5 Modalități de recrutare în rândul victimelor identificate în perioada 01.01.2019-30.06.2019.

În această perioadă s-a constatat că 16 victime din totalul de 254 (6%), sunt victime retraficate,
majoritatea lor fiind femei supuse exploatării sexuale.

5. Profilul pe scurt al victimei traficului de persoane (identificate în
01.01.2019-30.06.2019)

Profilul victimei adulte de gen masculin:






Are între 18 și 50 de ani
Are studii liceale sau gimnaziale
Este în general necăsătorit
Este în cele mai multe situații din Brașov, Bacău, Vaslui, Arad
Provine mai degrabă din mediul rural

Profilul victimei adulte de gen feminin:





Are între 18 și 25 de ani
Are studii liceale sau gimnaziale
Este necăsătorită
Este în general din Brăila, Galați, Sălaj, Iași sau Dolj

Profilul victimei minore:






Este de gen feminin
Are între 15 și 17 de ani
Provine mai degrabă din mediul rural
Are studii gimnaziale
Este în general din Dolj, Bacău, Iași, Dâmbovița, Bihor

