
Identificarea, asistența
și returnarea voluntară
a victimelor traficului
de ființe umane
între Elveția și România

Această broșură
este concepută
ca un instrument practic, 
adresat personalului
implicat în combaterea 
traficului de fiinţe umane
în Elveţia și România.





Introducere

Potrivit datelor furnizate de Poliția Federală1 elveţiană, în ultimii ani, România a fost una 
dintre principalele țări de origine a victimelor traficului de ființe umane în scopul exploatării 
sexuale în Elveția. De multe ori, victimele sunt conștiente că vor practica  prostitituția, însă 
sunt induse în eroare cu privire la condițiile oferite. Victimele traficului în scopul exploatării 
sexuale lucrează în cabarete, bordeluri, baruri sau pe străzi. Din cauza numărului relativ 
ridicat de persoane din Romania, Ungaria și Bulgaria care practică prostituţia în Elveţia, 
poliția elveţiană apreciază că numărul real al victimelor traficului de ființe umane din aceste 
ţări este mult mai mare decât cel identificat.

Traficul de ființe umane în scopul exploatării prin muncă este rareori pedepsit în 
Elveția, însă, conform datelor deținute de poliție, există suspiciunea că victimele lucrează 
ca îngrijitoare, ca personal de serviciu, în agricultură, dar și în industria hotelieră și a 
restaurantelor și în sectorul construcțiilor.

În ultimii ani, în orașele elvețiene a apărut fenomenul de cerșetorie forțată, ca formă 
a traficului în scopul exploatării prin muncă. De asemenea, pe parcursul anului 20122 s-a 
raportat creșterea numărului de copii din România, Ungaria și Bulgaria care au fost obligați 
la cerșetorie sau la comiterea de furturi din magazine. 

În prezent, victimele de origine română, traficate în Elveția, provin atât din zone rurale, 
cât și din zone urbane. Victimele sunt recrutate prin rețele de crimă organizată, membri ai 
familiei sau prin metoda Lover Boy.3 

În această broșură se regăsesc informații referitoare la drepturile și asistența victimelor, 
dar și la returnarea asistată a victimelor traficului de ființe umane identificate în Elveția. De 
asemenea, broșura conține și date privind drepturile și asistența de care beneficiază aceste 
victime după întoarcerea în România.

1Raportul anual al Poliției Federale (fedpol) 2012: http://www.fedpol.admin.ch/content/dam/data/sicherheit/jahresberichte/jabe-2012-f.pdf. 
Data ultimei accesări 30.10.2013
2US Trafficking in Persons Report 2013: http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2013/index.htm. Data ultimei accesări 
30.10.2013.
3Iubiți „falși” care câștigă încrederea femeilor și le obligă/conving să se supună diferitelor forme de exploatare.



Elveția
A. Mecanisme de referire pentru asistența acordată victimelor în Elveția

Ca urmare a structurii federale a Elveţiei, unele dintre principalele competențe în combaterea 
traficului de ființe umane, respectiv procedurile de urmărire judiciară, măsurile legale privind 
cetățenii străini și asistența acordată victimelor, revin cantoanelor. Prin urmare, nu există un mecanism 
național unic de referire, care să asigure accesul victimelor la asistență, ci mai multe mecanisme 
de cooperare și referire la nivel de canton. În prezent, 16 cantoane dispun de un mecanism de 
cooperare și referire și organizează regulat mese rotunde, în cadrul cărora diferiți reprezentanți 
ai instituțiilor guvernamentale și neguvernamentale (poliție, procuratură, organizații de asistență 
pentru victime etc.) poartă discuții în vederea îmbunătățirii cooperării. Actualmente, cantoanele 
pregătesc un mecanism de cooperare și referire: Aargau, Berna, Basel-Land, Basel-Stadt, Freiburg, 
Geneva, Lucerna, Neuchâtel, St Gallen, Solothurn, Schwyz, Ticino, Valais, Vaud și Zurich. Fiecare 
canton dispune de cel puţin un centru de consiliere care este accesibil victimelor.

Printre cele mai importante drepturi ale victimelor traficului de ființe umane din Elveția se numără:

� Permis de ședere. Victimele și martorii traficului de ființe umane pot beneficia de o perioadă 
de recuperare și reflecție de cel puțin 30 de zile. În cazul în care cooperează cu autoritățile, 
acestea pot rămâne în Elveția pe întreaga durată a procedurilor judiciare. De asemenea, 
permisul de ședere se poate acorda și în cazul unor probleme personale deosebite. Cooperarea 
cu autoritățile nu constituie o condiție indispensabilă. Cetățenilor europeni li se poate acorda 
permisul de ședere în conformitate cu Acordul privind libera circulație a persoanelor.

� Dreptul la informare și consiliere. Orice persoană a cărei integritate mentală, fizică și sexuală 
a fost afectată în mod direct ca urmare a unei infracțiuni comise în Elveția are dreptul la 
consiliere și asistență gratuită. Victima va primi informații privind drepturile sale și va 
beneficia de asistență medicală, psihologică, socială, financiară și juridică.

� Dreptul de a solicita despăgubiri și compensații financiare. Victima sau rudele sale au dreptul la 
compensații financiare sau despăgubiri pentru daune legate de dizabilități sau moartea victimei.

� Dreptul la protecție. Toate victimele traficului de persoane beneficiază de protecție fizică. 
Victimele traficului de ființe umane și martorii implicați în proceduri judiciare federale și 
cantonale pot beneficia de protecție și după finalizarea acestora și pronunţarea hotărârilor 
judecătorești, conform măsurilor de protecţie extra-procedurală  a martorilor. 

B. Asistența disponibilă în Elveția
Asistența acordată victimelor

Victimele traficului de ființe umane beneficiază de asistență adaptată situației personale și nevoilor 
individuale, conform Legii naționale privind sprijinirea victimelor. În Elveția victimele traficului de persoane 
pot opta pentru asistență guvernamentală sau neguvernamentală. Trei organizații neguvernamentale 
specia-lizate, respectiv FIZ Advocacy, Support for Migrant 
Women and Victims of Trafficking (Asociația pentru sprijinirea 
femeilor imigrante și a victimelor traficului de ființe umane), 
Foyer „Coeur des Grottes” și Antenna Mayday acordă asistență 
specifică victimelor traficului de ființe umane (a se vedea 
secțiunea D pentru mai multe detalii). De asemenea, în fiecare 
canton există mai multe centre care acordă consiliere personală 
prin telefon sau la sediul centrelor. Există cel puțin un centru de consiliere pentru victime în fiecare canton. 
Victima poate alege biroul din partea căruia primește ajutor. Adresa la care puteți consulta lista tuturor 
centrelor cantonale de consiliere se află în caseta  din partea dreaptă.

Asistența acordată victimelor  
(Centre regionale de consiliere (LAVI)  

http://www.sodk.ch/en/fachbereiche/familien-
und-gesellschaft/opferhilfe/wwwopferhilfe-

schweizch/counselling-centres/



Asistența pentru returnare

Potrivit Legii federale privind cetățenii străini, Biroul Federal pentru Migrație (BFM) acordă 
asistență victimelor și martorilor traficului de ființe umane, precum și dansatoarelor de cabaret 
supuse exploatării, în vederea returnării voluntare și a reintegrării în țara de origine (sau într-o țară 
terță). Serviciul de asistență pentru returnare este implementat la nivel mondial în cooperare cu 
Organizația Internațională pentru Migrație (OIM). Asistența pentru returnare se acordă persoanelor 
din grupul țintă care nu dispun de mijloace financiare  proprii. De asemenea, se acordă asistență 
pentru returnare victimelor traficului de ființe umane care au fost exploatate în afara Elveției și care, 
în prezent, locuiesc în această țară.

Sunt oferite următoarele servicii: 

� Informare privind perioada de recuperare și posibilitățile de reintegrare în țara de origine;

� Organizarea drumului de întoarcere în colaborare cu administrația locală a cantonului în 
cauză și cu swissREPAT/OIM;

� Asistență financiară inițială în valoare de 1.000 CHF pentru fiecare adult;

� Un ajutor suplimentar, în natură, în valoare de 5.000 CHF pentru un proiect de reintegrare;

� Asistență medicală în vederea returnării (de exemplu, medicamente, referirea victimelor 
traficului de ființe umane pentru un program de reabilitare);

� Asistență post-returnare. În România, asistența post-returnare este organizată de OIM 
București prin intermediul unui ONG partener, al ANITP sau prin intermediul unei organizații 
desemnate de ANITP. Decizia privind organizația responsabilă pentru acordarea asistenței 
post-returnaredepinde de mai mulți factori, respectiv locul returnării, nevoile speciale ale 
victimei sau serviciile sociale oferite de organizație.

C. Proceduri pentru asigurarea accesului victimelor la asistență și la returnarea asistată 
în România

Există un mecanism de referire pentru acele victime ale traficului de ființe umane care doresc să 
beneficieze de returnare asistată oferită de Biroul Federal pentru Migrație (BFM). În ceea ce privește 
returnarea din Elveția în România, mecanismul include următoarele etape și organizații:

   



D. Actori implicați în identificarea, asistența și returnarea
voluntară a victimelor traficului de ființe umane. Contacte.
În Elveția nu există o linie telefonică specială care poate fi apelată dacă există o suspiciune de 

trafic de ființe umane sau dacă a fost identificată o victimă. Este contactată direct poliția locală a 
cantonului (117) sau ONG-ul specializat.

Parchetul Federal
În cadrul Parchetului Federal, Unitatea pentru traficul de 

ființe umane/ trafic de migranți funcționează ca punct naţional 
focal pentru organele de urmărire penală din Elveția și din 
străinătate în vederea investigării acestor infracțiuni. Ea sprijină 
și coordonează procedurile de anchetă și menţine o rețea 
extinsă. Această unitate este punctul de primire a notificărilor 
privind suspiciunile de trafic de ființe umane. De asemenea, 
Parchetul Federal asigură schimbul de informații între organele 
de urmărire penală, prin intermediul birourilor delegate ale 
acestora, Europol și Interpol. 

Unitatea elvețiană de coordonare pentru combaterea 
traficului de ființe umane și a traficului de migranți (KSMM)

KSMM este coordonatorul național pentru dezvoltarea de 
strategii și instrumente în vederea combaterii traficului de ființe 
umane și a traficului de migranți. Unitatea cuprinde autorități și 
agenții federale și locale, precum și organizații neguvernamentale 
și interguvernamentale. Secretariatul permanent se află în cadrul 
Biroului Federal al Poliției. În cadrul KSMM funcționează structuri 
și rețele specializate pentru combaterea și prevenirea traficului de 
ființe umane și a traficului de migranți în Elveția. Principalul său 
obiectiv este acela de a asigura o protecție sporită victimelor și de 
a a-i aduce pe făptași în fața justiției. De asemenea, KSMM este 
centrul de analiză și principalul punct de contact și coordonare 
pentru cooperarea internațională la nivel strategic.

Biroul Federal pentru Migrație (BFM)
BFM asigură servicii specializate de returnare asistată victimelor 

traficului de ființe umane și dansatoarelor de cabaret care au fost 
exploatate.

Serviciile cantonale de consiliere în vederea returnării
Serviciile de consiliere în vederea returnării (SCR) reprezintă 

o rețea de parteneri ai BFM care oferă consiliere privind 
returnarea asistată la nivelul cantonului. În funcție de canton, 
aceste servicii sunt asigurate de o agenție administrativă, 
respectiv departamentul pentru migrație de la nivel local sau de o 
organizație neguvernamentală, precum Crucea Roșie sau Caritas. 
De obicei, consilierea în vederea returnării include oferirea de 
informații potențialilor beneficiari, furnizate în mod confidențial. 
SCR transmit solicitările de returnare asistată către BFM.

Organizația Internațională pentru Migrație (OIM)
OIM este principala organizație interguvernamentală din 

domeniul migrației, colaborând îndeaproape cu partenerii 
guvernamentali, interguvernamentali și neguvernamentali. 

Departamentul Federal de Justiție 
și Poliție (FDP)
Biroul Federal de Poliție fedpol
Parchetul Federal
Unitatea pentru traficul de ființe 
umane/ trafic de migranți
Nussbaumstrasse 29
CH-3003 Berna
http://www.fedpol.admin.ch
Telefon:  +41 (0)31 323 11 23 

+41 (0)58 463 11 23

Unitatea elvețiană de coordonare 
pentru combaterea traficului de 
ființe umane și a contrabandei cu 
imigranți (KSMM) 
Biroul Federal al Poliției fedpol 
Nussbaumstrasse 29 
CH-3003 Berna
http://www.ksmm.admin.ch
persoană de contact: Boris 
Mesaric, responsabil unitate
Telefon:  +41 (0)31 323 57 02

+41 (0)58 463 57 02
E-mail: stab-ksmm@fedpol.admin.ch

Biroul Federal pentru Migrație
Departamentul de returnare și 
asistență pentru returnare
Quellenweg 6
CH-3003 Bern-Wabern
http://www.bfm.admin.ch
Telefon:  +41 (0)31 325 11 11

+41 (0)58 465 11 11

Serviciile locale de consiliere 
pentru returnare din Elveția
http://www.bfm.admin.ch/
content/dam/data/migration/
rueckkehr/rueckkehrfoerderung/
rueckkehrberatung/liste-rkb-df.pdf

OIM Berna
Thunstrasse 11
Postfach 216
CH-3000 Berna 6 
http://www.ch.iom.int
Persoană de contact: Claire Vésy
Telefon: +41 (0)31 350 82 11
E-mail: iombern@iom.int



Printre altele, OIM Berna implementează serviciul de returnare asistată victimelor traficului de ființe 
umane, finanțat de BFM.

FIZ Advocacy and Support for Migrant Women and Victims of Trafficking (FIZ - Asociația pentru 

sprijinirea femeilor imigrante și a victimelor traficului de ființe umane)

FIZ susține protecția și drepturile femeilor imigrante care 
sunt victime ale violenței și exploatării. Programul FIZ Makasi 
acordă consiliere și asistență victimelor traficului de femei 
potrivit Legii naționale pentru sprijinirea victimelor. Programul 
asigură intervenție în situații de criză și consiliere psiho-socială, 
cazare într-un adăpost și informații privind drepturile victimelor. 
De asemenea, FIZ Makasi însoțește victimele femei în cadrul 
procedurilor judiciare și le ajută să se integreze în societatea 
elvețiană sau să se  întoarcă în mod voluntar în țările lor de 
origine. FIZ are dreptul să însoțească femeile care sunt victime 
ale traficului de ființe umane, în cadrul procedurilor judiciare, 
în următoarele cantoane: Berna, Basel-Stadt, Basel-Landschaft, 
Freiburg, Lucerna, Obwalden, Solothurn, Schwyz, Thurgau și 
Zurich.

Foyer „Coeur des Grottes”

Foyer „Coeur des Grottes”  este o fundație din Geneva 
care oferă servicii de cazare și însoțire femeilor aflate în situații 
precare, indiferent dacă sunt singure sau însoțite de copii. „Coeur 
des Grottes” oferă următoarele servicii: însoțire zilnică și cazare, 
asistență pentru întocmirea documentelor administrative, 
educație sau formare și asistență pentru returnare.

May Day SOS Ticino

Antenna MayDay a fost înființată în 1996, cu scopul de 
a-i ajuta pe imigranți. De asemenea, Antenna MayDay oferă 
sprijin persoanelor care practică prostituția asigurând asistență 
medicală și consiliere socială sau juridică. Totodată, Antenna 
MayDay asistă și consiliază victimele traficului de ființe umane 
identificate în cantonul Ticino.

Centrul de asistență pentru victime de la nivelul cantonului 
(pentru victimele tuturor infracțiunilor)

În fiecare canton există mai multe centre care asigură 
consiliere personală prin telefon sau în sediul propriu. În fiecare 
canton există cel puțin un centru pentru consilierea victimelor. 
Unele sunt centre de consiliere generală, altele sunt centre de 
consiliere specializată (de exemplu pentru copii și adolescenți 
sau femei). Victima poate alege biroul din partea căruia va primi 
ajutor.

FIZ -  Asociaţia pentru sprijinirea 
femeilor imigrante și a victimelor 
traficului de fiinţe umane 
Badenerstrasse 682
CH-8048 Zurich
http://www.fiz-info.ch
Telefon: +41 (0)44 436 90 00
E-mail: contact@fiz-info.ch

Foyer «Coeur des Grottes»
Rue de l’Industrie 14
CH-1201 Geneva
http://www.coeur.ch
Persoană de contact: Evelyne 
Gosteli
Telefon: +41 (0)22 338 24 80
E-mail: info@coeur.ch

May Day SOS Ticino
Antenna MayDay 
Via Merlina 3a
CH-6962 Viganello
Persoană de contact: Monica 
Marcionetti
Telefon: +41 (0)91 973 70 67
E-mail: may.day@sunrise.ch

Asistenţă pentru victime  
(Centre cantonale de consiliere 
(LAVI)  
http://www.sodk.ch/en/
fachbereiche/familien-und-
gesellschaft/opferhilfe/
wwwopferhilfe-schweizch/
counselling-centres/



România

De la începutul anului 2000, România s-a alăturat eforturilor și inițiativelor internaționale de 
combatere a traficului de ființe umane prin actualizareacadrului legislativ care include cele mai 
recente forme ale traficului de ființe umane,instituții judiciare, administrative și specializate pe 
asistență socială, precum și prin dezvoltarea de politici publice care vizează creșterea capacității de 
reacție în ceea ce privește traficul de ființe umane.

Pentru o mai bună coordonare a politicilor de combatere a traficului la nivel național, dar și 
pentru a asigura sinergia între entitățile guvernamentale și reprezentanții societății civile implicați 
în combaterea traficului de ființe umane, în 2006 a fost înființată Agenția Națională Împotriva 
Traficului de Persoane (ANITP), în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. ANITP este organismul 
coordonator pentru toate măsurile de combatere a traficului de persoane în România.

A. Drepturile victimelor în România 

Victimele au dreptul să primească informații referitoare la drepturile lor și la modalitatea de 
a le accesa.

� Dreptul la o perioadă de reflecție de până la 90 de zile, pentru a-și putea reveni și a ieși 
de sub influența traficanților, precum și pentru a putea lua o decizie informată privind 
cooperarea cu autoritățile competente.

� Dreptul la recuperare fizică, psihologică și socială. Se asigură asistență pentru toate victimele 
traficului de ființe umane, fără discriminare, indiferent de tipul de exploatare și de decizia 
lor de a participa la procedurile judiciare sau nu.

� Dreptul la asistență juridică gratuită. Victimele au dreptul să primească informații privind 
condițiile și procedurile de obținere a asistenței juridice.

� Dreptul la despăgubiri financiare din partea statului. Victimele au dreptul la informații 
privind condițiile de acordare a despăgubirilor financiare, modul de completare a cererii și 
documentele necesare.

� Dreptul la protecție. Victimele traficului de ființe umane beneficiază de protecție fizică. 
Persoanele care furnizează informații decisive pentru identificarea și condamnarea 
făptașilor pot fi incluse în programul de protecție a martorilor.

� Dreptul la coordonare în timpul procedurilor judiciare. Programul de coordonare a victimelor 
a fost inițiat de ANITP în 2006. Programul vizează crearea unui cadru coordonat pentru 
victimele traficului de ființe umane care sunt martori sau părți vătămate într-un proces 
penal, prin intermediul coordonării instituționale a celor implicați în combaterea traficului 
de ființe umane, astfel încât victimele să fie încurajate să participe la procedurile judiciare. 
Programul asigură menținerea unei legături permanente cu victimele, pentru a le furniza 
informații cu privire la drepturile și la serviciile la care au dreptul, cu privire la procedurile 
judiciare, precum și informații actualizate privind evoluția cazului. 

B. Asistența disponibilă în România

Victimele traficului de ființe umane beneficiază de asistență în funcție de propria situație și 
de nevoile identificate, în urma unei evaluări inițiale și a unei analize cuprinzătoare a fiecărui caz. 
Victimele pot fi asistate de furnizori de servicii sociale din mediul public sau privat. De asemenea, 
aceste entități pot colabora pentru furnizarea de servicii de asistență în parteneriat. Toate victimele 
traficului de ființe umane au dreptul la asistență și protecție, fără discriminări, indiferent de tipul de 
exploatare și de decizia lor de a participa la procedurile judiciare sau nu.



Serviciile sociale furnizate victimelor traficului de ființe umane sunt următoarele:

� informare și consiliere socială;

� cazare într-un adăpost administrat de stat sau de organizaţii neguvernamentale;

� acoperirea nevoilor de bază;

� asistență medicală;

� consiliere psihologică;

� asistență judiciară;

� asistență financiară și materială;

� consiliere profesională;

� asistență educațională;

� activități recreative.

C. Proceduri pentru asigurarea accesului la servicii de asistență în România 

Mecanismul național de identificare și recomandare



D. Instituții implicate în identificarea
și repatrierea victimelor traficului de ființe umane. Contacte

Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane (ANITP)

Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane are la bază 
o abordare conceptuală unică în rândul instituțiilor române și 
dispune de o echipă multidisciplinară, construită pentru a răspunde 
trăsăturilor specifice ale fenomenului traficului de persoane.

Agenția are misiunea de a unifica eforturile diferitelor instituții 
guvernamentale competente în acest domeniu și este deschisă 
unei cooperări extinse cu reprezentanții societății civile implicați 
în prevenirea traficului de ființe umane și în asistența victimelor. 
Totodată, Agenția stimulează acțiunile comune ale acestor actori, 
înregistrând rezultate tot mai vizibile în reducerea fenomenului.

ANITP este o structură specializată responsabilă cu coordonarea, evaluarea și monitorizarea la 
nivel național a implementării politicilor de combatere a traficului de ființe umane și de protecție și 
asistență pentru victime, de către instituțiile publice. Agenția 
cooperează cu organizații neguvernamentale și interguverna-
mentale din România și din străinătate, pentru o mai bună 
informare a populației privind traficul de ființe umane și 
consecințele sale.

Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane (ANITP) 
este punctul național de contact pentru referirea transnațională 
a victimelor. Astfel, ANITP asigură asistență pentru repatrierea 
voluntară a victimelor referite transnațional, de alte entități. 
Reprezentanții tuturor celor 15 centre regionale (din Alba Iulia, 
Bacău, Brașov, București, Constanța, Craiova, Cluj Napoca, Galați, 
Iași, Oradea, Pitești, Ploiești, Suceava, Timișoara și Târgu Mureș) 
asigură evaluarea inițială în vederea identificării nevoilor de 
asistență specializată ale victimelor și asigură referirea imediată 
către prestatorii de servicii sociale. După referire, ei monitorizează 
asistența acordată victimei și țin permanent legătura pentru a 
facilita accesul acesteia la justiție. Programul de coordonare în 
procedurile penale este disponibil pentru victimele care aleg 
să participeîn procesul penal. Prin acesta se asigură asistență 
emoțională, protecție și consiliere juridică pentru o decizie 
informată în ceea ce privește aspectele juridice.

Ambasada României în Elveția și secția consulară
Personalul diplomatic sau personalul misiunii consulare poate 

elibera documente de călătorie pentru repatrierea victimelor în 
România și înștiințează ANITP și Poliția de frontieră cu privire la 
repatrierea victimei, în vederea primirii la graniță.

Autoritatea Naţională pentru Drepturile Copilului și Adopţie - 
Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice

Autoritatea desfășoară activitățile pentru repatriere a copiilor 
români neînsoțiți de pe teritoriul altor state, precum și a victimelor 
traficului de ființe umane care sunt minore și monitorizează 
măsurile de protecție acordate acestora.

Agenția Națională Împotriva 
Traficului de Persoane (ANITP)

Str. Ion Câmpineanu nr. 20, et. 5
Sector 1, București, România

http://anitp.mai.gov.ro

Telefon: +40 (0)21 311 89 82
+40 (0)21 313 31 00

Fax: +40 (0)21 319 01 83

E-mail: anitp@mai.gov.ro

Linie de asistență:
0 800 800 678
(din România)

sau
+40 21 313 31 00

(din străinătate)

Date de contact ale tuturor 
Centrelor regionale ale ANITP 

http://anitp.mai.gov.ro/en/index.
php?pagina=contact

Ambasada României
Kirchenfeldstrasse 78
CH - 3005 Berna
http://bern.mae.ro
Telefon: +41 (0)31 352 35 22
E-mail: ambasada@roamb.ch

Secția consulară
Brunnadernstrasse 20
CH - 3006 Berna
Telefon: +41 (0)31 352 35 21
Fax: +41 (0)31 352 35 51
E-mail: consulat@roamb.ch

Autoritatea Naţională pentru 
Drepturile Copilului și Adopţie 
Bdul G-ral Gheorghe Magheru 
nr. 7
Sector 1, RO-010322 București
http://www.copii.ro
Telefon: +40 (0)21 315 36 33
Fax: +40 (0)21 312 74 74
E-mail: office@anpfdc.ro



DCCO
Șos. Stefan Cel Mare nr. 13-15, 
Sector 2
Telefon: +40 (0)21 208 25 25
E-mail: crimaorg@politiaromana.ro, 
combating_thb@politiaromana.ro

Direcția de Combatere a Criminalității Organizate (DCCO) 
DCCO este o unitate specializată a Inspectoratului General 

al Poliției Române care desfășoară activități de combatere a 
criminalității organizate la nivel național.

Serviciul de combatere a traficului de persoane face parte 
din DCCO, iar printre principalele sale responsabilități se numără 
dezvoltarea proactivă a activităților de anchetă privind traficul de 
ființe umane și trafic de migranți.

Serviciul de combatere a traficului de persoane este constituit dintr-o unitate centrală situată în 
București, cu competențe naționale în ceea ce privește anchetarea și urmărirea penală a traficului 
de ființe umane, și din 15 unități regionale răspândite pe tot teritoriul țării, permițând astfel o 
identificare timpurie a potențialelor victime și o reacție mai promptă în cazul identificării retroactive 
a victimelor și a repatrierii acestora în România. În cadrul anchetelor din acest domeniu, ofițerii 
specializați colaborează îndeaproape cu procurorii și cu organismele de protecție a victimelor.

Serviciul de combatere a traficului de persoane coordonează cooperarea internațională la 
nivelul poliției, iar în domeniul traficului de ființe umane interacționează în mod regulat cu organele 
de punere în aplicare a legii, cu agențiile regionale și internaționale.

După analiza individuală a fiecărui caz sunt puse la dispoziție măsuri de protecție a martorilor. 
De asemenea, în parteneriat cu instituțiile competente, pot fi implementate măsuri suplimentare de 
asistență pe parcursul anchetei și al procedurilor judiciare.

Direcția Generală pentru Asistență Socială
și Protecția Copilului (DGASPC)

Este constituită la nivelul fiecărui județ, cu misiunea de a 
pune în aplicare politicile și măsurile de asistență și protecție 
socială la nivel local. Specialiștii desemnați drept responsabili 
de caz coordonează activitățile concepute pentru recuperarea 
și reintegrarea victimelor, în funcție de evaluarea nevoilor și de 
dorințele victimei.

OIM România
Programele implementate în prezent de OIM în România sunt 

returnarea voluntară asistată, relocarea refugiaților, evaluarea 
medicală, transportul asistat și integrarea cetățenilor țărilor terțe.

ONG-uri din România cu adăposturi
ADPARE
Asociația pentru Dezvoltarea Practicilor Alternative de 

Reintegrare și Educație (ADPARE) asigură asistență psihologică, 
reintegrare și asistență (juridică) în timpul procedurilor judiciare.

GENERAȚIE TÂNĂRĂ TIMIȘOARA
Dezvoltă programe pentru prevenirea traficului de ființe 

umane, oferă asistență psihologică și medicală victimelor și 
dezvoltă programe pentru reintegrarea victimelor traficului de 
ființe umane.

ASOCIAȚIA BETANIA
Asigură asistență, consiliere și reintegrare în comunitate 

pentru victimele traficului de ființe umane.

Multe alte ONG-uri activează în diferite părți ale țării și pun la 
dispoziție diferite tipuri de servicii.

Date de contact pentru toate 
DGASPC
http://www.copii.ro/directii.
html#DGASPC

OIM România
Strada Viitorului nr. 11
București, România
http://www.oim.ro
Telefon: +40 (0)21 210 30 50 
E-mail: iombucarest@iom.int

ADPARE BUCUREȘTI
Persoană de contact: 
Gina Stoian
Telefon/Fax: +40 (0)21 253 29 04
adpare.eu
E-mail: adpare@adpare.eu

GENERAȚIE TÂNĂRĂ 
TIMIȘOARA
Str. Molidului 8
RO - 300244 Timișoara
Persoană de contact:
Mariana Petersel
Telefon: +40 (0)25 628 23 20
http://www.generatietanara.ro 
E-mail: office@generatietanara.ro

BETANIA
Str. Nordului, nr. 19 bis
RO - 600241 Bacău
Telefon: +40 (0)23 420 60 16
Fax: +40 (0)23 458 60 02
http://www.asociatiabetania.ro
E-mail: office@asociatiabetania.ro



Această broșură reprezintă una dintre activitățile proiectului PIP, este concepută și editată de Sandra Blättler și a fost 
publicată de ANITP în luna iulie 2014. Scopul broșurii este acela de a furniza informații specialiștilor din domeniul

combaterii traficului de ființe umane în România și Elveția în vederea facilitării cooperării.

„P(revenire),  I(dentificare), P(rotecție) – adresat sistemului antitrafic din România” este co-finanțat de Elveţia prin 
intermediul Programului de Cooperare Elveţiano-Român, în vederea eliminării disparităţilor socio-economice în 
cadrul Uniunii Europene Lărgite. Proiectul este supervizat de DCAF, prin intermediul Organismului Intermediar 

Elveţian pentru Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare și Cooperare. 

PROGRAMUL DE COOPERARE ELVEŢIANO-ROMÂN
SWISS-ROMANIAN COOPERATION PROGRAMME


