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INTRODUCERE
Răspândirea fenomenului traficului de persoane a condus la conturarea unor iniţiative anti-trafic şi la
dezvoltarea unor mijloace de intervenţie: constituirea unui cadru legal, realizarea unor activităţi de
prevenire, protecţie şi urmărirea vinovaţilor în justiţie.
Pare de neînţeles ca la începutul acestui secol practica primitivă de a cumpăra şi vinde fiinţe umane să
existe. Realitatea ne demonstrează însă că acest fenomen este în creştere şi continuă să producă
îngrijorare prin multiplele încălcări ale drepturilor omului şi prin efectele dezastruoase asupra persoanelor
traficate (traume fizice şi psihice).
Pentru a preîntâmpina efectele negative ale traficului, dar şi pentru a oferi un suport persoanelor care au
ajuns să fie traficate, s-au iniţiat legi şi s-au întreprins acţiuni prin structuri guvernamentale. De
asemenea, sectorul non-profit, organizaţii care activează la nivel mondial sau regional au decis să îşi
includă printre obiective şi lupta contra acestui fenomen apreciat ca o formă modernă de sclavie.

DEFINIŢIA TRAFICULUI DE PERSOANE
Definiţia oficială a traficului de persoane, aşa cum este ea formulată în Protocolul Naţiunilor Unite
(Convenţia de la Palermo, 2000) şi în Legea privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane2,
este: “recrutarea, transportarea, transferarea, adăpostirea sau primirea de persoane, prin ameninţare sau
prin utilizarea forţei sau a altor forme de constrângere, prin răpire, escrocare, înşelăciune sau abuz de
putere, prin utilizarea unei poziţii vulnerabile, prin darea sau primirea de bani sau de beneficii pentru
obţinerea consimţământului unei persoane care are control asupra alteia, în scopul exploatării.
Exploatarea include cel puţin prostituţia sau alte forme de exploatare sexuală, muncă sau servicii forţate,
sclavia sau practici similare sclaviei, servitutea sau prelevarea de organe”.

UN SCURT ISTORIC AL TRAFICULUI CU FEMEI
Traficul cu femei a intrat în atenţia comunităţii internaţionale la sfârşitul secolului al XIX-lea. În acea
perioadă în majoritatea ţărilor se înregistra o tendinţă de intensificare a fenomenului de trafic. Această
problemă a devenit subiectul principal al congresului internaţional dedicat luptei împotriva traficului de
femei, care a avut loc la Londra în 1899. În 1904, la Paris, majoritatea statelor europene au semnat un
acord internaţional cu privire la lupta împotriva „sclaviei albe”, adică a traficului de femei. Această
sintagmă a apărut ca reacţie la problema femeilor din Marea Britanie, care erau forţate să se prostitueze
în Europa continentală. Ulterior, statele europene au semnat alte două acorduri de cooperare privind
protejarea femeilor şi prevenirea traficului de persoane (în 1910 şi 1921).
În 1933 a fost adoptată Convenţia Internaţională cu privire la Interzicerea Traficului de Femei, iar în 1949
nou înfiinţata Adunare Generală a ONU a adoptat Convenţia pentru Reprimarea Traficului cu Fiinţe
Umane şi a Exploatării Prostituţiei Semenilor. Următorul pas important a fost adoptarea de către
Adunarea Generală a ONU, în 1979, a Convenţiei asupra Eliminării Tuturor Formelor de Discriminare faţă
de Femei (CEDAW), care a intrat în vigoare în 1981. Articolul 6 al Convenţiei stipulează obligaţia statelor
de a adopta şi de a aplica în practică legislaţie „pentru reprimarea sub toate formele existente a traficului
de femei şi exploatării prostituării femeii”.
2
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A urmat Declaraţia ONU privind Eliminarea Violenţei Împotriva Femeilor, adoptată de Adunarea Generală
a ONU în 1993. Acest document a identificat traficul de femei precum şi prostituţia forţată ca o formă de
violenţă împotriva femeilor ce trebuie combătută şi eradicată. În 1997 la Haaga (Olanda) a avut loc
Conferinţa Ministerială Europeană, în cadrul căreia a fost adoptată o Declaraţie Ministerială cuprinzând
recomandările europene privind măsurile efective de prevenire şi de combatere a traficului de femei în
scopul exploatării sexuale. Pe lângă Convenţia ONU cu privire la Combaterea Criminalităţii Organizate
Transfrontaliere, adoptată în noiembrie 2000, a fost introdus un protocol important referitor la prevenirea,
suprimarea şi pedepsirea traficului cu persoane, în special a celui cu femei şi copii (Protocolul de la
Palermo). Una din anexele Convenţiei face referire la combaterea traficului de persoane şi conţine o
primă definiţie a traficului recunoscută pe plan internaţional.
Trebuie menţionat că un rol important în combaterea traficului de femei îl are Interpolul. Secretariatul
General al Interpolului răspunde la solicitările ţărilor-membre prin punerea la dispoziţie a informaţiei
necesare pentru a urmări, în conformitate cu legea, persoanele care se ocupă cu traficul de fiinţe umane.

STATISTICI CU PRIVIRE LA NUMĂRUL PERSOANELOR TRAFICATE
Nu există date exacte cu privire la numărul de persoane traficate. Toate evaluările generale realizate de
guverne, agenţii internaţionale, ONG-uri conţin date diferite, care sunt greu de verificat şi care variază
potrivit contextului şi sursei de informare. Acest lucru se datorează în special caracterului transfrontalier
al fenomenului şi dificultăţilor întâmpinate în depistarea reţelelor de traficanţi.
De exemplu, potrivit unui raport3 al Departamentului de Stat al SUA, anual pe plan mondial sunt traficate
între 800.000 şi 900.000 de persoane. Conform datelor OIM 4 din 1997, aproximativ 175.000 de femei şi
fete au fost traficate din Centrul şi Estul Europei şi Noile State Independente. Datele publicate recent de
OIM arată că 120.000 de femei şi copii sunt traficaţi în UE în fiecare an, mai ales prin Balcani5.

MIGRAŢIA ŞI TRAFICUL
Există o serie de factori care contribuie la răspândirea fenomenului traficului. Printre aceşti factori se
numără lipsa de informare cu privire la oportunităţile de angajare în străinătate, aşteptările exagerate ale
imigranţilor şi apariţia şi răspândirea de informaţii false. La factorii prezentaţi mai sus se pot adăuga
gradul scăzut de şcolarizare al celor ce emigrează, lipsa abilităţilor practice, precum şi înclinaţia de a
avea încredere în intermediari care promit să aranjeze trecerea frontierei şi un loc de muncă bine plătit în
schimbul unei părţi din profiturile viitoare.
Condiţiile care favorizează traficul au fost scoase în evidenţă într-o serie de studii realizate în ţările de
origine şi au fost menţionate în repetate rânduri de ONG-urile care se ocupă de problemele persoanelor
traficate. Aceste condiţii se referă la lipsa cunoştinţelor despre viaţa în Vest, precum şi a legăturilor cu cei
de acolo, lipsa oportunităţilor de angajare în ţară, gradul scăzut de educaţie.
În concluzie, în timp ce condiţiile economice precare şi situaţia socială şi politică instabilă a ţărilor în
tranziţie sunt factorii principali care îi determină pe migranţi să părăsească ţara de origine în căutarea
unui loc de muncă bine plătit, politicile imigraţioniste restrictive combinate cu discriminarea femeilor, lipsa
3
4

5
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resurselor economice de bază şi a informaţiilor veridice despre viaţa în Occident, sunt factorii
suplimentari care măresc gradul de vulnerabilitate a femeilor.

PROSTITUŢIA ŞI TRAFICUL
Femeile care se prostituează în ţara lor de origine sunt cele mai expuse riscului de a fi traficate. Industria
sexului în ţări precum Bulgaria, Moldova şi România este organizată după principii oarecum
asemănătoare. Prostituţia locală este controlată aproape în întregime de proxeneţi şi se bazează pe un
sistem de trafic intern.
Creşterea cererii pentru serviciile prostituatelor reprezintă unul dintre efectele secundare ale prezenţei
trupelor internaţionale de menţinere a păcii în fostele zone de conflict armat din Balcani. Femeile
provenind din ţările sărace din regiune constituie o sursă stabilă pe piaţa prostituţiei forţate. Dificultatea
tragerii la răspundere a traficanţilor se datorează faptului că sistemul de organizare al reţelelor de trafic
este bine pus la punct şi sprijinit de funcţionarii locali corupţi. La acestea se adaugă un cadru legislativ
lacunar de pedepsire a traficanţilor şi de protejare a victimelor, realitate specifică majorităţii ţărilor de
origine, dar şi de destinaţie.
Principalele ţări de destinaţie în Europa de Sud Est sunt Bosnia şi Herţegovina, fosta Republică
Iugoslavă (în special regiunea Kosovo) şi Macedonia, datorită prezenţei în zonă a trupelor internaţionale
de menţinere a păcii. Este interesant de notat că Croaţia, cu o situaţie economică mai bună şi fără trupe
internaţionale pe teritoriul său, nu reprezintă o destinaţie sau o sursă importantă de femei şi copii traficaţi.
Există situaţii în care multe femei pleacă în străinătate pentru a practica prostituţia. Cu toate acestea, ele
nu cunosc contextul în care vor face acest lucru, nu sunt conştiente de faptul că nu vor avea nici un
control asupra propriei persoane, asupra numărului clienţilor, că nu vor putea alege cum, când, cu cine şi
în ce condiţii vor lucra. Indiferent că ele au plecat din ţară conştiente sau nu că se vor prostitua, drepturile
fundamentale ale acestor persoane sunt încălcate sistematic prin abuzul fizic şi psihic la care sunt
supuse, prin sechestrare, obligare la întreţinerea de relaţii sexuale neprotejate, prin înfometare şi privarea
de resurse materiale.

EFORTURILE ROMÂNIEI PENTRU COMBATEREA TRAFICULUI DE FIINŢE UMANE
România este, în special, o ţară de origine şi de tranzit pentru victimele traficului internaţional de
persoane.
Printre măsurile statului român împotriva traficului cu persoane se regăsesc adoptarea Legii nr. 678/2001
privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane şi a Planului Naţional de Combatere a Traficului
de Fiinţe Umane adoptat prin HG nr. 1216/2001.
Legea adoptată stipulează măsurile care vor fi implementate pentru prevenirea traficului, incriminează
traficul şi activităţile conexe cu pedepse corespunzătoare, stabileşte un sistem de protecţie şi asistenţă
pentru victime şi, de asemenea, fixează cadrul pentru cooperarea internaţională în lupta împotriva
traficului de fiinţe umane.
Planul Naţional stabileşte în detaliu activităţile care vor fi întreprinse pentru îndeplinirea obiectivelor
legate de combaterea traficului, agenţiile guvernamentale cu atribuţii în domeniu, precum şi partenerii de
implementare, de exemplu organizaţii internaţionale sau organizaţii neguvernamentale locale.
Ministerul Educaţiei şi Cercetării desfăşoară programe educaţionale de prevenire a traficului pentru
părinţi şi copii, în special pentru categoriile cu risc crescut de a fi traficate.
Direcţia Generală de Combatere a Crimei Organizate şi Antidrog (DGCCOA) şi Biroul OIM România au
finalizat proiectul unui Protocol de cooperare privind repatrierea, asistenţa şi reintegrarea socială a
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victimelor traficului cu fiinţe umane.
În urma recomandărilor primite din partea Uniunii Europene începând cu anul 2001 au fost adoptate
măsuri ferme de securizare şi monitorizare a frontierei de stat a României.
Ambasadele şi consulatele României din ţările cunoscute ca destinaţii ale victimelor traficului primesc
instrucţiuni adecvate cu privire la modul de implementare a prevederilor Legii nr.678/2001, subliniindu-se
în special următoarele aspecte:
 Afişarea de materiale de informare pentru persoanele traficate asupra drepturilor lor;
 Informarea cetăţenilor români, prin mijloace adecvate, cu privire la legislaţia internă a ţării gazdă;
 Acordarea asistenţei şi protecţiei necesare pentru victimele traficului; asistarea victimelor
traficului intră în responsabilitatea consulului;
 În prezent, ambasadele şi consulatele colaborează strâns cu ONG-uri şi organizaţii internaţionale
implicate în combaterea traficului.

IMPLICAREA ORGANIZAŢIILOR NONGUVERNAMENTALE DIN ROMÂNIA ÎN
PREVENIREA ŞI COMBATEREA TRAFICULUI DE FIINŢE UMANE-TIPURI DE
RĂSPUNS
Organizaţiile nonguvernamentale din România se implică în combaterea traficului de fiinţe umane în
special în activităţi de asistenţă pentru reintegrarea victimelor.
Gama de servicii oferită de o organizaţie nonguvernamentală este mai extinsă sau mai restrânsă
în funcţie de experienţa organizaţiei respective, de resursele pe care le are la dispoziţie. Varianta optimă
în procedura de asistenţă pentru victimele traficului în cazul ONG-urilor partenere cu OIM este descrisă
ca o gamă de servicii care se acordă fiecărei persoane în baza nevoilor individuale semnalate.
Serviciile acordate victimelor în cadrul planului de intervenţie sunt:
a. Consiliere psihologică pentru ameliorarea tulburărilor datorate şocului posttraumatic. În urma
evaluării psihologice, dacă starea persoanei asistate o impune, cazul e transmis şi unui medic
psihiatru.
b. Asistenţă socială, pe baza obiectivelor fixate în planul de intervenţie:
- Asistenţă medicală de urgenţă – analize pentru bolile cu transmitere sexuală, test HIV, control
ginecologic, dermato-veneric, stomatologic. Consiliere şi sprijin pentru conectarea la sistemul
asigurărilor medicale prin Casele Judeţene de Asigurări de Sănătate;
- Asistenţă pentru procurarea actelor de identitate – majoritatea victimelor se întorc în ţară fără
acte de identitate, traficanţii oprindu-le actele pentru a le face mai vulnerabile;
- Asistenţă pentru reinserţia şcolară;
- Consiliere vocaţională (sprijin pentru a urma un curs de calificare, mediere pentru găsirea unui
loc de muncă);
- Vizite la domiciliu. Consilierea victimei şi a familiei acesteia pentru reintegrarea în familie – în
multe cazuri mediul familial este unul abuziv sau familia etichetează greşit victima, nedorind să o
reprimească dacă aceasta a plecat de acasă fără acordul părinţilor. Implicarea familiei în
rezolvarea problemelor victimei;
- Ajutor material de urgenţă (hrană, îmbrăcăminte, altele), după caz;
- Ajutor în cazul în care persoana asistată nu are locuinţă (de exemplu, închirierea unei locuinţe pe
perioada în care urmează studii de calificare, contribuţie la plata chiriei);
- Identificarea şi utilizarea altor resurse, intermediere în raporturile cu diferite instituţii (de exemplu,
pentru a beneficia de venitul minim garantat);
- Colaborarea cu Direcţiile Judeţene pentru Protecţia Copilului şi Adopţie (23% dintre victime sunt
minore, multe dintre victime au copii sau există cazuri când în familia victimei sunt şi alţi fraţi
neglijaţi sau abuzaţi);
- Consiliere juridică (în special în relaţie cu infracţiunea de trecere ilegală a frontierei).
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În cadrul activităţii de asistenţă acordată victimelor trebuie remarcată preocuparea unor
organizaţii care au început să pună accentul pe trecerea de la statutul de victimă spre cel de persoană
care să dobândească o anumită independenţă, independenţă tradusă şi prin asigurarea inserţiei pe piaţa
muncii. În acest sens, unele organizaţii au subliniat importanţa asigurării independenţei financiare a
persoanelor traficate şi de aici accentul pe organizarea unor cursuri care să asigure angajarea sau
iniţierea unor afaceri.
În ultimii ani, sectorul nonguvernamental românesc a început să fie interesat de componenta de
prevenire, conştient de faptul că aceasta este la fel de importantă ca şi cea de reintegrare a victimelor.
Costurile pe termen lung al activităţii de prevenire sunt mai mici, în comparaţie cu cele de reintegrare,
prevenţia fiind cea mai sigură metodă de diminuare a traficului cu persoane.

CONCLUZII
Traficul cu femei constituie o infracţiune, considerată în dreptul internaţional, ca parte a crimei
internaţionale organizate. Combaterea acestui fenomen necesită o abordare multidisciplinară, care să
implice organele legislative, cele judiciare, de asistenţă psihologică şi socială, sistemul educaţional, de
sănătate, precum şi alţi actori interesaţi de această problematică.
Creşterea nivelului de conştientizare pe problematica traficului în rândul femeilor şi fetelor din
grupurile de risc va permite multor tinere să evite capcanele întinse de traficanţi. Sondajele de opinie
publică arată că multe femei nu cunosc adevăratele condiţii de pe piaţa muncii din ţările de destinaţie,
precum şi riscurile legate de migraţia ilegală şi de angajarea ilegală la muncă peste hotare. Aceste
informaţii trebuie diseminate, în special, prin metode interactive – discuţii şi seminarii.
Acest manual conţine informaţii utile în realizarea unor sesiuni de formare de către educatori şi
profesori pe problematica prevenirii traficului de persoane.

!!!
-

Ghidul abordează în special problematica traficului cu femei, şi nu pe cea generală a traficului cu
persoane. Tratarea la un nivel mai general nu ne-ar fi permis analiza în adâncime a particularităţilor
traficului cu femei.

-

Perspectiva din care este tratat subiectul traficului cu femei este aceea a drepturilor femeilor ca
drepturi ale omului, cu accent pe normele internaţionale în domeniu.

-

Sintagma „traficul cu femei” va cuprinde referiri la prostituţie forţată, exploatarea economică şi socială
a femeilor.

-

Se impune delimitarea noţiunii de prostituţie, de cea de trafic cu femei. Indiferent de faptul că femeile
vândute sunt de cele mai multe ori forţate să se prostitueze, punerea semnului de egalitate între
aceste fenomene sociale complică identificarea mecanismelor eficace de prevenire. În acest sens
trebuie evitată înlocuirea strategiei de combatere a traficului de fiinţe umane cu strategia de
combatere a prostituţiei. Această distincţie reprezintă un factor important nu numai în plan practic,
dar şi din punctul de vedere al protecţiei drepturilor omului.

-

Amploarea fenomenului traficului cu femei este direct legată de existenţa unei „clienteli” care
beneficiază de serviciile persoanelor traficate. În acest sens, una din metodele posibile de acţiune
este şi incriminarea persoanelor care recurg la serviciile victimelor traficului, persoane care nu fac
parte din reţeaua de trafic propriu-zisă.
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De multe ori este exprimată opinia potrivit căreia „femeile care pleacă peste hotare ştiu ce le
aşteaptă”. Indiferent de scopul pentru care ele ajung în străinătate, nici una nu ştie că va fi abuzată
(bătută, violată, umilită etc.), sechestrată, înfometată, că i se vor lua actele şi banii şi că va fi tratată
ca o marfă. Nu este corectă divizarea victimelor în cele care „au ştiut” şi cele care nu „au ştiut”,
pentru că altfel multe victime vor fi blamate în loc să fie ajutate.

Acest material a fost completat cu informaţii din următoarele surse:
„Trafficking in Human Beings in Southeastern Europe” de Barbara Limanowska, publicat de UNICEF, 2002;
Cercetare comprehensivă privind posibilitatea de dezvoltare a proiectelor Centrului Parteneriat pentru Egalitate pe
linia de program “Traficul de Fiinţe Umane” de Nicoleta Jureschi şi Alexandru Postu, CPE, 2002.
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TEME, ACTIVITĂŢI, TERMINOLOGIE

Tema

Titlul
activităţii/
exerciţiului
“Interese şi
aşteptări”

Durata

“Provocarea”

15 - 20
minute

2. Etape ale traficului cu femei;
documente juridice referitoare la
această infracţiune

“Să rupem
lanţul!”

20 minute

3. Cauze ale migraţiei femeilor din
ţară; modalităţi de racolare a
victimelor
4. Riscurile muncii ilegale peste
hotare
5. Exploatarea femeii ca obiect
sexual – studiu de caz

“Capcane”

25 minute

“Soare şi nori”

15 – 25
minute
30 minute

Muncă ilegală

6. Prejudecăţi sociale legate de
plecarea femeilor la muncă în
străinătate

“Mituri şi realităţi”

20 – 30
minute

Prejudecată socială
Mit
Stereotip public

7. Efectele traficului cu femei la nivel
personal şi social

“Cine suportă
consecinţele?”

30 minute

8. Informaţii utile femeilor care
pleacă la muncă peste hotare

“Învaţă-i pe
ceilalţi!”

20 – 30
minute

Grup cu risc crescut
Program de reabilitare şi
asistenţă pentru victime
Licenţă de funcţionare
Contract de muncă

9. Modalităţi prin care o victimă a
traficului cu femei poate obţine
ajutor

“Ce putem să
facem noi?”

50 minute

10. Posibilităţile unei femei traficate
de a fi protejată şi sprijinită

“E dreptul meu!”

20 – 30
minute

11. Măsuri de combatere a traficului
cu femei

“Ce pot face eu?”

20 – 30
minute

12. Experienţa ONG-urilor din
România în combaterea traficului cu
femei
13. Rememorarea şi sintetizarea
informaţiilor despre fenomenul
traficului cu femei

“Experienţa
ONG-urilor din
România”
“Cutia
înţelepciunii”

15 minute

1. Introducere în problematica
traficului cu femei

“Nu sunt o marfă”

15 minute

20 – 25
minute

Terminologia
implicată
Aşteptări
Motivaţie
Nevoi practice
Decizie
Riscuri
Lipsă de informare
Trafic cu femei
Racolare
Plasare
Exploatare
Documente juridice
Migraţie
Modalităţi de racolare

Sclavie sexuală
Sclavie economică

Organizaţie
nonguvernamentală
Organizaţie guvernamentală
Asistenţă acordată victimelor
Drepturile femeilor abuzate
Obligaţii ale organelor statului
Posibilităţi ale ONG-urilor
Combatere a traficului
Acţiuni individuale
Eforturi conjugate
Reţea de sprijin

Sinteza informaţiilor
Evaluare
Beneficii
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INTERESE ŞI AŞTEPTĂRI

Nivelul de complexitate

Exerciţiu introductiv

Scopul exerciţiului

Permite identificarea motivaţiei de participare la acest curs;

Mărimea grupului de lucru

Participă toţi membrii şi membrele grupului: 25 persoane;

Durata

15 minute

Concepte operaţionale

aşteptări, motivaţie, nevoi practice;

Obiective

Activitatea îi va sprijini pe participanţi şi paricipante:
- să-şi exprime aşteptările, interesele, nevoile legate de această temă;
- să folosească rezultatele acestei activităţi ca mijloc de evaluare la
finalul trainingului;

Materiale necesare

foi de flip-chart, markere;

Scenariul activităţii

1. Participanţii sunt rugaţi de moderator să-şi exprime aşteptările şi
interesele legate de tema prevenirii traficului cu femei, să identifice
căror nevoi practice le pot răspunde informaţiile propuse, să prezinte
motivaţia participării la acest curs;
2. Ordinea prezentărilor este aleatoare, toţi membrii grupului urmând
să-şi spună părerea;
3. Răspunsurile vor fi consemnate de formator pe o foaie de flip-chart
pe 3 coloane (interese, aşteptări, nevoi practice);

Analiza activităţii

Concluzia formatorului:
Astfel, fiecare dintre voi a înţeles ce aşteaptă de la acest training.
Sperăm ca următoarele activităţi să ne ajute să împlinim aceste aşteptări.

Sugestii de lucru pentru
formatori

Este bine ca foaia cu răspunsuri să rămână afişată în sala de curs până
la sfârşitul trainingului când se poate reveni la acest exerciţiu şi împreună
cu membrii grupei se poate evalua măsura în care cei prezenţi au obţinut
ceea ce au dorit, dacă formarea şi-a atins scopul.
În cazul în care activitatea se desfăşoară cu elevi - se poate renunţa la
coloana „nevoi practice”, consemnându-se numai interesele şi aşteptările
legate de curs.
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PROVOCAREA

Nivelul de complexitate

Exerciţiu introductiv

Scopul exerciţiului

Familiarizarea participanţilor şi participantelor cu grupul şi cu tema
traficului cu femei.

Modul de organizare al
grupului

Se discută în grupul mare: 25 participanţi şi participante (de preferinţă
aşezaţi în formă de cerc).

Durata

15 - 20 de minute

Concepte

decizie, riscuri, lipsă de informare;

Obiectivele activităţii

Activitatea permite participanţilor şi participantelor:
- să se prezinte în faţa celorlalţi membri ai grupului;
- să iniţieze un prim contact cu ceilalţi;
- să-şi focalizeze atenţia asupra problematicii traficului cu femei.

Materiale necesare

coli albe, pixuri;

Scenariul activităţii

1. Formatorul va explica faptul că următorul exerciţiu permite membrilor
grupului să se cunoască între ei şi să iniţieze un prim contact cu tema
propusă;
2. Se împart colile albe şi pixurile;
3. Timp de 5 minute fiecare participant are sarcina să se gândească la
ţara unde i-ar plăcea să muncească pentru un anumit timp. Alegerea
făcută şi motivele acesteia vor fi scrise individual pe colile primite;
4. După ce sarcina a fost îndeplinită, participanţii sunt rugaţi să-şi
prezinte numele şi opţiunea făcută în faţa grupului. Poate începe cine
doreşte, toţi participanţii urmând să-şi spună punctul de vedere;
5. La finalul prezentărilor, moderatorul propune să ridice mâna:
- Cei care cunosc limba ţării respective;
- Cei care cunosc tradiţiile culturale şi religioase ale ţării
nominalizate;
- Cei care sunt familiarizati cu legislaţia din ţara respectivă;
Cei care deja au fost în ţara pe care au numit-o.

Analiza activităţii



Se poate observa că cei mai mulţi dintre participanţi nu cunosc nici
limba şi nici legislaţia ţării în care ar dori să plece la muncă. Exerciţiul
făcut este un bun exemplu pentru a înţelege mecanismul deciziilor
riscante pe care le iau multe dintre persoanele care pleacă să
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muncească în străinătate cu speranţa unui trai mai bun.
Întrebări pentru discuţii:
- Credeţi că tinerele care pleacă din ţară în căutarea unei vieţi mai
bune sunt informate în privinţa a ceea ce le aşteaptă în
străinătate?
- Care sunt riscurile la care se supun tinerele femei din România
care pleacă să lucreze în ţări pe care le cunosc atât de puţin?
Care credeţi că a fost motivul pentru care am ales să facem
prezentările în acest mod?
Exerciţiul stimulează interesul şi captează atenţia asupra lipsei de
informaţii şi a uşurinţei cu care se iau uneori decizii importante pentru
întreaga viaţa.


Sugestii de lucru pentru
formatori

Comentariu:
 Adeseori oamenii le condamnă pe tinerele care decid să plece la muncă
în străinătate. Se consideră că acestea ştiu despre riscurile deciziei pe
care au luat-o şi că ele îşi asumă aceste riscuri. În realitate însă cele mai
multe dintre femei pleacă din ţară fără să cunoască riscurile reale,
motivate fiind de dorinţa de a-şi câştiga existenţa. Riscurile la care se
supun sunt sporite de faptul că ele nu cunosc aspecte importante ale vieţii
din ţările în care doresc să ajungă (limba, legislaţia, tradiţiile).
 Decizia tinerelor de a pleca în străinătate este luată într-un context în
care alte informaţii sunt importante pentru ele. Exemple:
 informaţii despre situaţia unor persoane care au reuşit în
străinătate;
 situaţia în care ele se află când iau decizia de a pleca este atât de
grea, încât li se pare că nimic altceva nu poate fi mai rău;
În etapele următoare ale cursului, ne propunem să discutăm şi să
analizăm mijloacele de a preveni această modalitate de exploatare a
fiinţelor umane: traficul cu femei.
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SĂ RUPEM LANŢUL!

Nivelul de complexitate

Exerciţiu pentru definirea problemei;

Scopul exerciţiului

-

oferă o privire de ansamblu asupra problemei traficului cu femei;
familiarizează participanţii la curs cu documente juridice referitoare
la traficul cu femei;

Modul de organizare al
grupului

-

iniţial: lucrul în grupuri mici: 4-5 persoane;
discuţiile finale în grupul mare;

Durata

20 de minute;

Concepte

infracţiunea de trafic cu femei, etape ale traficului, documente juridice
referitoare la traficul cu femei;

Obiectivele activităţii

Activitatea îi va sprijini pe participanţi şi participante:
- să analizeze si să definească din perspectivă proprie
semnificaţia sintagmei “trafic cu femei”;
- să-şi identifice trăirile şi emoţiile provocate de discutarea acestui
fenomen social;
- să cunoască şi să analizeze aspecte ale legislaţiei naţionale şi
internaţionale legate de acest subiect;
- să analizeze succint etapele de formare a unei reţele de trafic;
să identifice căi posibile de intervenţie pentru blocarea acestui
mecanism infracţional;
Coli de flip-chart, markere, fişele de lucru nr. 1 şi 2;

Materiale necesare
Scenariul activităţii

1. Formatorul
prezintă
faptul că presa abundă de articole
senzaţionale privitoare la exploatarea femeilor ca prostituate sau
prin vinderea acestora ca sclave în ţări străine.
2. Timp de 3 minute, participanţii - împărţiţi în grupuri de 4-5 persoane,
sunt rugaţi să găsească, prin metoda brainstormingului, cât mai
multe asociaţii de idei şi raţionamente pe care le sugerează
sintagma ”trafic cu femei”. Răspunsurile vor fi consemnate pe foi
mari albe cu ajutorul markerelor.
După terminarea activităţii, fiecare grupă va desemna un raportor
care să prezinte în faţa celorlalţi rezultatul activităţii;
3. Moderatorul sintetizează informaţiile obţinute de la toate echipele,
completând pe flip-chart o imagine comună a ceea ce înseamnă
traficul cu femei pentru membrii grupului.
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4. Se distribuie fişa de lucru nr. 1 şi timp de 5 minute cele două texte
se citesc individual (Protocolul Convenţiei ONU împotriva
criminalităţii transnaţionale organizate şi Legea 678/2001);
5. Pornind de la sarcina anterioară şi cu ajutorul noilor materiale se
analizează în grup înţelesul noţiunii de „trafic cu femei”;
6. Cu ajutorul definiţiilor menţionate, moderatorul realizează pe o foaie
de flip-chart schema fragmentării pe etape a procesului de trafic
(vezi fişa de lucru nr. 2 -“Verigile lanţului infracţional”);
7. Apoi, solicită participanţilor să răspundă la întrebarea: “Ce acţiuni
credeţi că pot fi întreprinse în fiecare etapă pentru a rupe lanţul
traficanţilor de femei?”. Se discută în grup şi se consemnează pe
flip-chart.
Analiza activităţii

Se vor compara materialele realizate iniţial de grupe cu diagrama
”Verigile lanţului infracţional”:
- Există asemănări între informaţiile obţinute prin metoda
brainstormingului şi etapele fenomenului definite prin textele de
lege?
- Ce asociaţii de raţionamente şi idei au fost făcute cel mai
frecvent în activitatea pe grupe?
- Ce aţi simţit discutând despre femei ca obiecte sexuale?
- Care ar putea fi motivul că atunci când vorbim despre traficul cu
femei în cele mai dese cazuri vizăm mai ales utilizarea lor în
industria sexului?
- Ce acţiuni credeţi că sunt asociate cu traficul cu femei?
- Ce părere aveţi despre etapele identificate ale traficului cu
femei?
- Care ar fi intervenţia cea mai eficientă pentru destrămarea
“lanţului infracţional”? La nivelul cărei verigi a lanţului ar trebui
ea să se realizeze? Unde credeţi că s-ar situa - ca metodă de
intervenţie- cursul nostru?
Concluzia formatorului:
Problema traficului cu fiinţe umane este cauzată atât de factori
economici, cât şi sociali. Traficul cu femei constituie, în primul rând, o
infracţiune şi fiecare infracţiune atrage după sine măsuri penale:
 În ce priveşte ajutorul pe care îl putem oferi persoanelor care
au căzut deja în capcana promisiunilor false ale traficanţilor, de
a le oferi o „viaţă mai bună”, primul pas este acela ca ele să
înţeleagă cu adevărat situaţia în care se află, iar apoi să fie
asistate, ajutate să ia hotărările cele mai potrivite pentru viitorul
lor.
 Informaţiile despre etapele traficului cu persoane pot avertiza o
femeie care doreşte să muncească în străinătate asupra
pericolelor potenţiale şi o pot ajuta să ia măsuri pentru a se
proteja. Ca urmare, obiectivul principal al trainingului nostru va fi
cunoaşterea şi înţelegerea fenomenului de trafic cu femei şi
sprijinirea combaterii lui.

Sugestii de lucru pentru
formatori

Este bine ca definiţiile textelor de lege să fie scrise din timp pe o foaie
mare de hârtie şi expuse în sală pentru a putea fi consultate de câte ori
este nevoie.

16

Prevenirea traficului cu fiinţe umane

17

FIŞA DE LUCRU NR. 1

Informaţii pentru
desfăşurarea activităţii

Extras din Protocolul Convenţiei ONU împotriva criminalităţii
transnaţionale organizate (Monitorul Oficial al României, nr. 813 din 8
noiembrie 2002):
Art. 3 a) expresia trafic de persoane indică recrutarea, transportul,
transferul, adăpostirea sau primirea de persoane, prin ameninţare de
recurgere sau prin recurgere la forţă ori la alte forme de constrângere, prin
răpire, fraudă, înşelăciune, abuz de autoritate sau de o situaţie de
vulnerabilitate, ori prin oferta sau acceptarea de plăţi ori avantaje pentru a
obţine consimţământul unei persoane având autoritate asupra alteia în
scopul exploatării.
Legea nr. 678/2001:
Art.12 – (1) Constituie infracţiunea de trafic de persoane recrutarea,
transportarea, transferarea, cazarea sau primirea unei persoane, prin
ameninţare, violenţă sau prin alte forme de constrângere, prin răpire,
fraudă ori înşelăciune, abuz de autoritate sau profitând de imposibilitatea
acelei persoane de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa, ori prin oferirea,
darea, acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase, pentru
obţinerea consimţământului persoanei care are autoritate asupra altei
persoane, în scopul exploatării acestei persoane.
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FIŞA DE LUCRU NR. 2

“Verigile” lanţului infracţional în traficul cu fiinţe umane
Cum putem ajuta o victimă a traficului în fiecare din aceste etape?

Recrutare
Transport
Plasare la
traficanţi

Vânzarea
Ameninţări
Exploatare
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”CAPCANE”
FOLOSITE PENTRU RACOLAREA FEMEILOR

Nivelul de complexitate

Exerciţiu pentru analiza problemei;

Scopul exerciţiului

Analiza mecanismului traficului cu femei din perspectiva raportului: cauze ale
migraţiei - moduri de racolare.

Modul de organizare al
grupului

-

Durata

25 de minute;

Concepte

cauze ale migraţiei, modalităţi de racolare;

Obiectivele activităţii

Activitatea îi va sprijini pe participanţi şi participante:
- să identifice şi să analizeze motivaţia migraţiei femeilor din
România, care ajung să fie exploatate de traficanţii de femei;
- să identifice moduri posibile prin care traficanţii de femei îşi
racolează victimele;

Materiale necesare

coli de flip-chart, markere, ziare cu pagini de oferte şi cereri de muncă;

Scenariul activităţii

1. Se formeaza 4 echipe de lucru. Două dintre ele vor avea de identificat
motivele pentru care pleacă unele femei din România, celelalte două
vor încerca să găsească modalitaţile de racolare a victimelor de către
traficanţii de femei. Se va lucra în grup, iar răspunsurile vor fi
consemnate pe foi de flip-chart (timp de lucru: 10 minute);
2. După expirarea timpului, fiecare grupă îşi desemnează un raportor care
va prezenta celorlalţi rezultatele activităţii grupului.

Analiza activităţii

-

lucrul în echipe de 5-6 membri/ membre;
discuţii finale în grupul mare;

Care sunt cele mai frecvente motive identificate de voi?
Dacă a câştiga bani, a-şi ajuta familia, a-şi face o carieră sunt cauze
frecvente ale migrării, de ce aceste plecări au uneori un final atât de
trist?
Putem să ajutăm femeile care se află în astfel de situaţii?
Pot statul şi societatea civilă să facă ceva pentru a neutraliza cauzele
migrării tinerelor peste hotare?
Cine credeţi că se află în spatele activităţilor de racolare a femeilor din
ţara noastră?
Cum putem, concret, să ajutăm o femeie să nu ajungă niciodată în
situaţia de a fi vândută şi exploatată peste hotare?
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Comentariul formatorului:
 Astfel, sunt puse în circuit sume enorme de bani care ajung în mâinile
traficanţilor şi ale celor care se ocupă cu racolarea. Pentru asta sunt create
agenţii ilegale de angajare/încadrare în muncă şi firme „de o singură zi”, iar
în ziare sunt difuzate informaţii false privind posibilităţi de angajare peste
hotare. Totuşi, în cele mai dese cazuri delincvenţii recurg şi la modalitatea
de racolare a femeilor prin tehnica de selectare individuală. Astfel, cei care
racolează le caută pe femei în locuri publice (de exemplu, în discoteci) unde,
aparent întâmplător, fac cunoştinţă cu potenţiala victimă. Persoanele care
racoleaza pot să stabilească relaţii cu „candidatele” posibile şi prin
intermediul cunoscuţilor comuni, al rudelor şi al vecinilor. Traficanţii profită în
multe cazuri de vulnerabilitatea afectivă a tinerelor, împrietenindu-se cu
acestea, câştigându-le încrederea şi afecţiunea. Promisiunile pe care aceştia
le fac se referă, în cele mai multe cazuri, la continuarea relaţiei şi la
îmbunătăţirea situaţiei în care se află.
Credem că trebuie să informăm opinia publică, mai ales femeile tinere,
asupra pericolului de a deveni victime ale traficului de fiinţe umane. Este
important ca tinerele care doresc să se angajeze în străinătate să fie atente
la documentele persoanelor care le promit un loc de muncă peste hotare, să
le ceară să prezinte certificatul autentificat de către notar privind dreptul de a
face angajări dincolo de graniţele ţării. Agenţia de încadrare în muncă peste
hotare trebuie să posede licenţă pentru o astfel de activitate.
Exemplu de anunţ - capcană din ziar:
“Se caută fete dispuse să lucreză în Germania sau Italia, max 28 de ani,
înalte, foarte drăguţe, muncă uşoră, ambient rafinat, cu contract de muncă,
cheltuiele plătite, cazare şi masă asigurate, salariu 2.000 € pâna la 4.000 €
pe lună”. (anunţ din presa românească).

Evaluarea activităţii

În grupele deja formate, se distribuie participanţilor pagini de ziar cu oferte
şi cereri de muncă.
Timp de 10 minute participanţii vor identifica anunţurile cu risc de a fi
capcane pentru racolarea femeilor în scopul exploatării peste graniţă.

Sugestii de lucru pentru
formatori

Echipele formate pot purta denumiri simbolice de continente sau ţări, lucru
care întăreşte considerarea dimensiunii universale a fenomenului.
(variantă: gruparea participanţilor pe echipe se poate realiza după
extragerea unor bileţele cu nume de ţări sau continente)
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“SOARE ŞI NORI”

Nivelul de complexitate

Exerciţiu pentru analiza problemei;

Scopul exerciţiului

Conştientizarea riscurilor muncii ilegale peste hotare;

Modul de organizare al
grupului
Durata

Activitate în grupul mare: 25 participanţi şi participante;

Concepte

muncă ilegală, riscuri, alternative;

Obiectivele activităţii

Activitatea îi va sprijini pe participanţi şi participante:
- să analizeze diferenţa dintre speranţele pe care le au victimele
traficului şi realitatea cu care ele se confruntă ulterior;
- să cunoască şi să identifice riscurile la care se supun femeile care
pleacă ilegal la muncă peste hotare.

Materiale necesare

coli de flip-chart, markere, fişa de lucru;

Scenariul activităţii

1. Moderatorul desenează pe o coală mare un cerc înconjurat de raze
“soarele”, ca simbol al speranţei de mai bine a multor femei care vor
să muncească în străinătate.
2. Prin metoda brainstormingului, participanţii vor trebui să găsească
tipurile de muncă bine plătite peste hotare. Răspunsurile vor fi
consemnate de moderator pe “discul” solar.
3. După 3 minute de lucru, participanţii vor identifica în acelaşi fel
răspunsuri la întrebarea: “Ce tipuri de servicii credeţi că li se oferă în
străinătate femeilor plecate la muncă ilegal?” (încă 3 minute).
Aceste răspunsuri vor fi scrise de moderator pe “razele” cercului
desenat.
4. Se observă şi se discută diferenţele dintre aşteptările femeilor la
plecarea din ţară şi realităţile întâmpinate în străinătate.
5. Moderatorul va desena un “nouraş” lângă “soarele” iniţial şi va
solicita participanţii să îl completeze, în mod similar, cu riscurile
muncii ilegale peste hotare.
6. După realizarea sarcinii se împarte fişa de lucru (vezi Informaţii
pentru exerciţiu) şi se compară riscurile identificate de grup cu cele
consemnate în material.

Analiza activităţii

“Soarele” nostru chiar încălzeşte? Nu este cumva unul iluzoriu, rece,
umbrit de “norii“ incertitudinii? Merită oare tinerele plecate la muncă “la
negru” să trăiască aceste experienţe?

15-25 de minute;
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Comentariul formatorului:
 “După cum se poate observa există o mare diferenţă între iluzia
soarelui cald cu care femeile pleacă să muncească în străinătate şi
realitatea rece, pe care multe dintre ele o trăiesc dureros”.
 S-au analizat într-un exercitiu precedent motivele plecării fetelor şi
femeilor peste hotare pentru a lucra ilegal. Uneori situaţia lor devine
dramatică. Singure, fără ajutor, exploatate ca sclave, ele ajung să
regrete că au făcut acest pas.
 Sigur, ideal pentru cei ce pleacă peste hotare ar fi să obţină o slujbă
legală şi bine plătită. De ce este însă nevoie pentru aceasta? Cum
anume se pot dobândi în România studiile sau calificările necesare
unor asemenea posturi?”
Sugestii de lucru pentru
formatori

Se pot introduce exemple de experienţe ale unor femei de succes din
ţara noastră, precum şi ideea că există şi în ţară alternativa unei instruiri
potrivite, a unei perfecţionări profesionale permanente, eventual a unei
mici afaceri proprii etc.
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FIŞA DE LUCRU

Informaţii utile
desfăşurării activităţii

Consecinţele posibile ale încadrării ilegale în muncă:
- amendă;
- expulzare;
- muncă dificilă, cu retribuţie mică;
- lipsa protecţiei judiciare peste hotare:
 muncă nenormată (uneori câte 18-20 ore pe zi), alteori fără
zile de odihnă;
 neacordarea concediilor medicale;
 riscul de a nu fi plătit cu salariul promis;
- lipsa asistenţei medicale şi a medicamentelor de strictă necesitate;
- riscul de accidentare la locul de muncă şi lipsa compensaţiilor pentru
accidente industriale;
- atmosferă de teamă, violenţă, constrângere şi umilinţă.

Chiar la sosirea legală în altă ţară, există riscul de a te găsi într-o situaţie
ilegală în următoarele cazuri:
- când persoana respectivă rămâne pentru mai mult timp în ţară decât
este prevăzut de termenul stabilit;
- când, posedând doar viza de tranzitare, persoana rămâne în ţara
străină pentru a munci;
- când se încadrează în muncă după ce a sosit cu viză de turist;
- când, sosind în vizită sau la studii, se angajează la lucru fără
autorizarea organelor statale din ţara respectivă;
- când, profitând de “transparenţa” graniţelor, cu viza de turist pentru
o anumită ţară se duc să se angajeze în altă ţară.
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“NU SUNT O MARFĂ!”

Nivelul de complexitate

Exerciţiu pentru analiza problemei;

Scopul exerciţiului

Examinarea unei situaţii concrete de exploatare a femeii ca obiect
sexual;

Modul de organizare al
grupului

-

împărţirea grupului în 6 echipe;
discuţiile finale în grupul mare.

Durata

30 minute;

Concepte

sclavia sexuală sau economică, riscuri privind sănătatea femeii
exploatate sexual;

Obiectivele activităţii

Activitatea îi va sprijini pe participanţi şi participante:
- să analizeze o situaţie concretă de trafic cu femei;
- să construiască tipologii ale personajelor implicate în procesul
de trafic;
- să analizeze raportul costuri-beneficii-motivaţie pentru fiecare
personaj al situaţiei prezentate;
- să cunoască riscurile privind sănătatea femeii exploatate sexual
şi / sau economic;

Materiale necesare

Fişele de lucru nr. 1 şi nr. 2, coli de flip-chart, markere;

Scenariul activităţii

Se împarte fişa de lucru nr. 1: “Studiu de caz” pe care moderatorul o va
citi cu voce tare.
Membrii grupului formează 6 echipe. Fiecare echipă va primi o foaie de
flip-chart şi un marker şi va avea sarcina să analizeze şi să
caracterizeze câte un personaj al situaţiei date, distribuit aleator (se
poate face prin tragere la sorţi). Personajele sunt: redactorul ziarului
în care este publicat anunţul de angajare, reprezentanta firmei,
şoferul, patronul, turistul care beneficiază de servicii sexuale, fatavictimă.
Timp de 10 minute, fiecare echipă va construi portretul personajului
respectiv, eventual imaginându-i înfăţişarea, realizând o scurtă
istorie a vieţii acestuia, dar având în vedere şi următoarele aspecte:
motivaţia lui, legalitatea sau ilegalitatea activităţii întreprinse, dacă
are sau nu principii morale, ce câştigă şi ce riscă implicându-se în
“lanţul” traficului cu persoane etc.
Se vor delega reprezentanţi ai fiecărei echipe pentru a prezenta grupului
mare caracterizările făcute.
Moderatorul va sublinia riscurile în privinţa sănătăţii cu care se confruntă
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o femeie implicată în industria sexului. Se împarte fişa de lucru nr. 2:
“Riscuri pentru sănătatea femeii exploatate ca obiect sexual” şi se
discută în grupul mare.
Cum v-aţi simţit empatizând cu personajul vostru?
Cine credeţi că a avut de câştigat cel mai mult din această situaţie?
Cine a pierdut cel mai mult? Cine a riscat?
Cu ce s-a ales fata din povestirea noastră?

Analiza activităţii






Sugestii de lucru pentru
formatori

Moderatorul va sugera echipelor de lucru, în etapa caracterizării
personajelor, să fie creativi, dar şi realişti în imaginarea şi descrierea
acestora.
Grupul trebuie ajutat să conştientizeze faptul că toate personajele din
această povestire au obţinut anumite beneficii, în timp ce fata nu a
câştigat nimic. Dimpotrivă, ea şi-a periclitat sănătatea, viitorul, libertatea,
respectul de sine etc.
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FIŞA DE LUCRU NR. 1

Informaţii utile
desfăşurării activităţii

“Nu sunt o marfă oarecare”-studiu de caz.
„În urma anunţului dat în ziar, holul firmei era neîncăpător pentru toţi doritorii
de a pleca la muncă în străinătate. În ciuda aglomeraţiei, reprezentanta
firmei era foarte binevoitoare şi amabilă cu toată lumea, servind chiar cu
cafea femeile mai drăguţe. Ea promitea diverse job-uri: îngrijirea bătrânilor
şi a copiilor, femeie de serviciu în restaurante etc. Avea o înfăţişare plăcută
şi vorbea cu voce calmă. Spunea că firma va suporta toate costurile legate
de eliberarea paşapoartelor, precum şi biletul de avion până în ţara de
destinaţie”.
Din relatările unei fete de 18 ani:
„În trei zile paşaportul era gata, iar peste alte câteva zile, împreună cu încă
trei fete, am trecut frontiera într-un camion şi am ajuns într-un orăşel. Am
fost conduse într-un apartament dintr-un bloc cu multe etaje. În locuinţă, trei
bărbaţi şi o femeie ne-au examinat ca pe o marfă oarecare. “Pentru asta
dau 500$, pentru aia - 450$, iar pentru brunetă - 700$” – spunea unul dintre
ei. Şoferul care ne-a adus nu se grăbea să ne anunţe ce se întâmplă – el şia numărat banii şi a plecat.
Am rămas fără bani şi fără acte de identitate. Abia atunci am înţeles că am
fost vândute.
„Haideţi să facem cunoştinţă”, ne-a îndemnat “proprietarul” nostru. “De
acum încolo voi sunteţi ale mele şi veţi lucra pentru mine ca să-mi
recuperez banii pe care i-am dat pentru fiecare dintre voi”.
Am fost forţate să stăm pe marginea unei autostrăzi şi să oferim servicii
sexuale turiştilor străini şi şoferilor de camioane care treceau pe acolo.
În total, pe autostradă ieşeau zilnic în jur de 30 de fete care fuseseră
înşelate de aceeaşi firmă. Pentru orice abatere eram bătute cu cruzime.
Şeful ne amintea permanent că nimeni nu este interesat de soarta noastră
şi eram tratate ca nişte animale. Nu aveam acte de identitate şi nu
cunoşteam limba.”
Material reprodus din presă
Personajele:
1. Redactorul ziarului
2. Reprezentanta firmei
3. Şoferul
4. Proxenetul-patronul
5. Turistul străin
6. Fata.
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FIŞA DE LUCRU NR. 2

Informaţii utile
desfăşurării activităţii

Riscurile pentru sănătatea femeii care este exploatată sexual:










contaminare cu HIV/ SIDA;
infectare cu boli cu transmitere sexuală;
sterilitate;
traume psihice (depresie, anxietate, tulburări de comportament etc.);
vătămare a organelor genitale,
cronicizare a unor afecţiuni datorită tratamentului medical întârziat
sau lipsei acestuia;
stres cronic datorat traiului într-un mediu infracţional;
dependenţa de droguri sau alcool.
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ANEXA

"Ajutor! Suntem răpite. Vă rugăm, luaţi legătura cu familiile noastre"
Un grup de românce sechestrate într-un bordel din Spania au fost salvate dupa ce au reuşit să transmită
autorităţilor un bilet prin care solicitau ajutorul.
Poliţiştii spanioli au eliberat 12 românce, care fuseseră sechestrate şi obligate să se prostitueze într-un
club de noapte de lângă Cordoba, după ce două dintre ele i-au înmânat unui client un bilet prin care
solicitau ajutorul, relatează cotidianul ABC. Biletul, scris în limba română, conţinea rugăminţile disperate
ale tinerelor: "Ajutor! Suntem răpite şi nu putem scăpa. Vă rugăm, luaţi legătura cu familiile noastre!".
Poliţiştii au răspuns apelului primit şi au intervenit în forţă la clubul de noapte "Casablanca" din
Penarroya, unde i-au reţinut pe doi dintre proxeneţi şi le-au eliberat pe cele 12 femei sechestrate.
Cele două tinere care au scris biletul şi au semnat denunţul au fost incluse într-un program de protecţie
a martorilor. Datorită lipsei circumstanţiale a procurorului, cei doi traficanţi, un tată şi fiul său, de origine
română, urmează să fie judecaţi în libertate. Gica T., de 42 ani, şi Ionuţ Cosmin T., de 20 ani, sunt
acuzaţi, deocamdată, de sechestrare de persoane şi proxenetism. Autorităţile spaniole au anunţat că
este vorba de unul dintre cele mai dramatice cazuri de trafic cu femei înregistrate în regiune.

“Monica, sclavă sexuală pentru militarii NATO din Bosnia”
La 19 ani ai săi, absolventă de liceu filologic în Bucureşti şi vorbind curent engleza şi franceza, ea a fost
convinsă de cel pe care îl considera logodnicul său să plece la muncă în Italia, ca să strângă banii
necesari pentru nunta lor. În realitate însă, a fost dusă în Bosnia, unde a fost forţată să danseze şi să se
culce cu clienţii barului în care lucra.
Alături de o altă româncă, Elena, în cămăruţa căreia a fost cazată, Monica trebuia să satisfacă sexual,
între orele 19.00 şi 7.00, cel puţin opt clienţi.
„Erau mulţi străini, soldaţi şi poliţişti. Cei mai mulţi dintre ei erau americani şi germani. Bineînţeles, i-am
rugat, şi pe poliţişti, şi pe soldaţi, să mă ajute. Însă absolut toţi mi-au spus că nu pot să facă nimic,
pentru că n-ar fi trebuit să vină acolo şi dacă s-ar afla asta ar avea necazuri“, povesteşte Monica.
Mărturia româncei este confirmată şi de Richard Monk, fost comandant (între 1998 si 2000) al IPTF din
Bosnia. Potrivit acestuia, militarii din forţele de menţinere a păcii din Bosnia apelau deseori la
prostituate, chiar dacă ştiau cã sunt victime ale traficului cu carne vie: „Eu personal cunosc un caz când
un ofiţer al IPTF trăia efectiv cu o fată de 14 ani“.
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MITURI ŞI REALITĂŢI

Nivelul de complexitate

Exerciţiu pentru analiza problemei traficului cu femei;

Scopul exerciţiului

-

identificarea unor prejudecăţi sociale ce contribuie la plecarea femeilor la
muncă ilegală în străinătate;
încurajarea unei atitudini critice faţă de miturile existente cu privire la
plecarea femeilor la muncă peste hotare.
echipe de 5-6 participanţi şi participante;
discuţiile finale în grupul mare.

Modul de organizare al
grupului

-

Durata

20- 30 de minute;

Concepte

mituri, stereotipuri, prejudecăţi sociale cu privire la plecarea femeilor la muncă
în străinătate;

Obiectivele activităţii

Activitatea îi va sprijini pe participanţi şi participante:
- să cunoască prejudecăţi sociale cu privire la plecarea femeilor la muncă în
străinătate;
- să analizeze mituri ce persistă în societate şi influenţează plecarea
femeilor la muncă peste hotare;
- să verifice şi să argumenteze nonvaliditatea unui stereotip public privind
plecarea femeilor la muncă, ilustrându-l cu exemple imaginare.
coli de flip-chart, markere, săculeţ pentru extrageri, fişele de lucru nr. 1, 2 , 3,
4 şi 5;

Materiale necesare
Scenariul activităţii

1. Se formează 4 grupe a 5-6 participanţi;
2. Fiecare grupă primeşte o coală de flip-chart şi un marker;
3. Pentru fiecare grupă se desemnează un voluntar pentru a extrage
dintr-un săculeţ una din fişele de lucru nr. 1, 2, 3, 4 pe care se află un
stereotip public, un mit (idee preconcepută care circulă în societate),
cu privire la plecarea femeilor la muncă în străinătate;
4. După citirea biletului, membrii echipelor vor contesta mitul respectiv,
imaginând un scenariu (o poveste) care să argumenteze creativ
concluzia la care au ajuns. Timpul de lucru: 10 minute.
Scenariul propus poate fi prezentat şi sub formă de joc de rol, desen,
scenetă sau orice altă modalitate de exprimare aleasă de către grup.
5. La final, echipele vor prezenta pe rând grupului mare rezultatul
activităţii efectuate. Moderatorul va completa informaţiile rezultate cu
cele prezentate în fişa de lucru nr. 5.
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Din ce cauză credeţi că aceste stereotipuri funcţionează în societatea noastră?
Concluzia instructorului
Fiecare dintre noi este responsabil pentru viaţa şi pentru viitorul său, după
cum fiecare dintre noi are dreptul la liberă alegere. De aceea, înainte de a lua
o decizie, trebuie analizate argumentele pro şi contra. Argumentele se
bazează pe informaţii care ne ajută să luăm o decizie justă, o decizie care să
răspundă intereselor personale.
Opiniile pe care le avem despre anumite persoane sau situaţii nu coincid
întotdeauna realităţii. De aceea este necesar să obţinem cât mai multe
informaţii relevante înainte de a pune o etichetă unei persoane. Este
important, de asemenea, să avem o atitudine deschisă, tolerantă şi fără
prejudecăţi faţă de victimele traficului cu femei.

Sugestii de lucru
pentru formatori

Asiguraţi-vă că membrii grupului au înţeles ce este un „stereotip”, o
„prejudecată”, un „mit”!
Introducerea instructorului
În societatea românească există anumite opinii preconcepute care sunt
interiorizate de marea majoritate a oamenilor şi considerate ca fiind adevărate.
Afirmaţiile/opiniile respective poartă denumirea de stereotipuri publice.
Stereotipurile îi împiedică pe oameni să se înţeleagă unii pe alţii, să găsească
posibilităţi de ieşire din impas şi să facă primii paşi spre soluţionarea
problemelor. Stereotipurile sunt denumite şi mituri, întrucât acestea îngrădesc
posibilitatea de a vedea realitatea aşa cum este ea, ele oferind o reprezentare
distorsionată a realităţii.
Astfel de mituri există şi în ce priveşte traficul cu femei.

Variantă posibilă

În funcţie de timp şi numărul participanţilor, se poate folosi şi metoda alegerilor
forţate.
Moderatorul explică faptul că va da citire unor propoziţii, iar participanţii trebuie
să se orienteze spre spaţii diferite ale camerei, corespunzând părerilor pro sau
contra despre problema discutată.
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FIŞE DE LUCRU

FIŞA DE LUCRU NR.1
Prezentaţi argumente prin care să contestaţi următorul mit: „Munca la negru peste hotare te
îmbogăţeşte”.

FIŞA DE LUCRU NR. 2
Prezentaţi argumente care contestă mitul potrivit căruia „Căsătoria cu un străin înseamnă rezolvarea
tuturor problemelor pe care le ai”.

FIŞA DE LUCRU NR. 3
Prezentaţi contestarea mitului: „Toate fetele care pleacă să muncească în străinătate ştiu ce le aşteaptă
odată ajunse acolo”. (adică tinerele care pleacă din ţară sunt conştiente că vor oferi servicii sexuale).

FIŞA DE LUCRU NR. 4
Prezentaţi argumente care contestă mitul că „O femeie poate pleca din ţară ca să lucreze ca prostituată,
iar peste câteva luni se poate întoarce acasă cu o sumă importantă de bani”.
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FIŞA DE LUCRU NR. 5

Contestarea miturilor
I. “Munca la negru peste hotare te îmbogăţeşte”.
Multe tinere nu realizează faptul că atunci când sunt transportate ilegal într-o altă ţară, ele nu mai
beneficiază de drepturile legale cu care erau obişnuite în ţara de origine. Din momentul în care victimele
traficului traversează frontiera, ele sunt deposedate de actele de identitate şi, spre surprinderea lor, se
trezesc în situaţia de a fi sclave în mâinile unui proxenet fără scrupule.
Condiţiile de angajare pe piaţa muncii sunt foarte dure, mai ales pentru femeile imigrante. De cele mai
multe ori, acestea trebuie să se mulţumească cu condiţii grele de muncă şi cu o remunerare mai mult
decât modestă.
Multe femei sunt ţinute închise şi forţate să se prostitueze 24 de ore din 24, în timp ce toţi banii câştigaţi
îi revin proxenetului. Este oare posibil aşa ceva? Nu demult în ţară au revenit două fete care fuseseră
prinse într-o reţea de trafic în Turcia. Timp de un an, fetele au locuit în subsolul murdar al unei case, în
care întreţineau relaţii sexuale cu clienţii. În acest subsol, ele au trecut şi prin două avorturi...

II." Căsătoria cu un străin îţi va rezolva toate problemele pe care le ai.”
Când femeia se căsătoreşte cu un străin, ea se poate confrunta cu multe probleme, deoarece
majoritatea agenţiilor matrimoniale nu dispun de licenţă şi, de aceea, activitatea acestora este foarte
greu de ţinut sub control. Din acest motiv:
- Întrucât agenţiile matrimoniale nu sunt obligate să-şi verifice clienţii, se întâmplă ca printre
aceştia să fie şi persoane violente, cu antecedente penale, care suferă de dereglări mentale,
maniaci etc. Unii dintre ei nu au un loc de muncă şi caută femei care să lucreze pentru ei (ca
prostituate), iar alţii profită de copiii femeilor în scopuri sexuale. De exemplu, în anul 2000 poliţia
din Belgia a deschis un proces penal împotriva unui cetăţean belgian, care obişnuia să vină în
România prin intermediul agenţiilor matrimoniale aparent pentru a-şi găsi partenera de viaţă. În
timp ce le făcea curte femeilor, acesta locuia împreună cu ele şi obişnuia să le filmeze copiii în
diverse poziţii indecente (de multe ori aplicând forţa), iar apoi vindea aceste materiale video
firmelor care aveau site-uri pornografice.
- Unele agenţii matrimoniale sunt folosite ca paravan pentru comercializarea sexului. În astfel de
cazuri, femeia aflată peste hotare se află sub controlul total al soţului sau al proxenetului. După
ce intră în ţara respectivă ca soţie legitimă, ea poate ajunge direct într-un bordel.
- Există agenţii matrimoniale care recrutează fete din rândul familiilor sărace din regiunile
defavorizate pentru căsătorie, unde femeile mor din cauza sărăciei, lipsei condiţiilor elementare
de viaţă şi a condiţiilor foarte grele în care muncesc (în Serbia unele firme se ocupă cu
transportarea fetelor din România din localităţile rurale pierdute pe culmile munţilor).
- În unele ţări, femeilor li se cere să-şi schimbe religia; atunci când se căsătoreşte cu un
musulman, femeia poate deveni una din multele soţii ale acestuia.
- Uneori, femeia este folosită în calitate de „instrument” pentru naşterea unui copil. Potrivit legilor
din unele ţări, copilul poate aparţine fie mamei, fie tatălui, şi din momentul naşterii el are
cetăţenia ţării respective. Astfel, copilul rămâne pe teritoriul ţării, iar mama acestuia poate fi
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expulzată. De multe ori se întâmplă ca, după naşterea copilului, acesta să fie păstrat de soţ, iar
mama să fie expulzată în România sau, şi mai rău, să fie vândută şi forţată să se prostitueze.

III.”Toate fetele ştiu ce le aşteaptă peste hotare (cu alte cuvinte, toate fetele sunt conştiente de
faptul că vor trebui să se prostitueze”).




În primul rând, nici o persoană nu-şi poate dori să fie vândută, abuzată (bătută, violată, umilită etc.),
sechestrată etc. şi nu poate accepta de bunăvoie această situaţie;
Chiar dacă pleacă pentru a se prostitua, nimeni nu poate accepta să o facă în condiţiile abuzive
impuse de traficanţi;
Există şi traficul cu femei în alte scopuri decât exploatarea sexuală: muncă forţată, donarea forţată
de organe, mame surogat (femei folosite pentru naşterea copiilor).

IV. „O femeie poate pleca peste hotare să se prostitueze, iar după câteva luni se poate întoarce
acasă cu o importantă sumă de bani”.
Plecând din ţară cu ideea că va munci peste hotare câteva luni ca prostituată, femeia consideră că se va
putea apăra de pericolele întîlnite acolo. Însă, de cele mai multe ori, câştigul obţinut este foarte mic, iar
violenţa şi disperarea o însoţesc pe toată perioada aflării sale în străinătate.
În realitate, atunci când ajunge în ţara de destinaţie, victimei traficului i se spune că trebuie să
muncească pentru a-şi plăti datoriile (de obicei, o sumă exagerat de mare) pentru transport şi pentru a-i
restitui proxenetului suma de bani cheltuită pentru cumpărarea ei. În afară de aceasta, cea mai mare
parte a veniturilor pe care le obţine îi revine tot proxenetului. De cele mai multe ori, victimele traficului se
întorc acasă mai sărace decât au plecat, având mari probleme de sănătate, fiind afectate atât fizic cât şi
psihic. Aceasta în cazul când revin totuşi acasă...
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CINE SUPORTĂ CONSECINŢELE?

Nivelul de complexitate

Exerciţiu pentru analiza problemei;

Scopul exerciţiului

Conştientizarea efectelor traficului cu femei atât la nivel personal, cât şi
la nivel social;

Modul de organizare al
grupului

-

participanţii şi participantele se vor grupa în 4 echipe;
discuţiile finale în grupul mare;

Durata

30 de minute;

Concepte

efectele traficului de femei la nivel social,
femeilor din grupurile de risc;

Obiectivele activităţii

Activitatea îi va sprijini pe participanţi şi participante:
- să identifice consecinţele negative ale traficului cu femei asupra:
victimei, familiei acesteia, anturajului (persoanelor apropiate),
societăţii;
- să compare intervenţia pentru eliminarea cauzelor cu intervenţia în
vederea atenuării consecinţelor, ca grad de importanţă în stoparea
fenomenului de trafic cu femei;

Materiale necesare

markere, coli de flipchart, decupaje din reviste şi ziare, foarfeci, lipici,
hârtie colorată/ post-it;

Scenariul activităţii

1. Participanţii formează 4 echipe de lucru;
2. Fiecare echipă primeşte un marker, o coală mare albă, foarfeci,
lipici, reviste şi ziare, hârtie colorată;
3. Timp de 15 minute, grupele vor avea de determinat şi reprezentat,
sub forma unui colaj, folosind materialele primite, efectele traficului
cu femei asupra:
- victimei (grupa nr. 1);
- familiei acesteia (grupa nr. 2);
- persoanelor din anturajul victimei: prieteni, cunoscuţi etc. (grupa
nr. 3);
- societăţii (grupa nr. 4);
4. După expirarea timpului se revine în grupul mare unde câte un
reprezentant al fiecărei echipe va prezenta tuturor rezultatele
activităţii efectuate.

informarea şi educarea
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Dintre toate consecinţele identificate, care credeţi că sunt cele
mai grave, cel mai greu de reparat?
 Pentru fiecare femeie traficată, câte persoane credeţi că au de
suferit? Dar de câştigat?
 Ce este mai important: să acţionăm pentru eliminarea cauzelor
traficului cu femei, sau să îndreptăm aceste eforturi către
neutralizarea efectelor acestuia?
Ce părere aveţi despre nevoia de informare şi educare a fetelor şi
femeilor din grupurile de risc? Care ar fi persoanele ce prezintă un
risc crescut de a deveni victime ale traficului cu femei?
Comentariul moderatorului:
 Problema traficului cu femei ne afectează pe fiecare dintre noi, mai
ales prin consecinţe precum:
 creşterea numărului de copii orfani;
 creşterea incidenţei bolilor cu transmitere sexuală;
 neîncrederea în funcţionarea eficientă a sistemului juridic şi de
protecţie (poliţia);
 insecuritate privind respectarea drepturilor omului;
 costuri ridicate legate de reintegrarea socială a victimelor
traficului;
 impact psihologic negativ.


 Pentru a atenua gravitatea problemei, eforturile trebuie canalizate în
primul rând spre identificarea cauzelor plecării femeilor peste hotare. De
asemenea, sunt necesare măsuri de informare şi educare a femeilor şi
fetelor din grupurile de risc. Pe de altă parte, trebuie luate în calcul şi
consecinţele traficului de femei. În acest sens, sunt foarte importante
programele de reabilitare şi asistenţă pentru victimele traficului cu femei,
precum şi măsurile privind încadrarea acestora pe piaţa forţei de muncă
din România etc.
Variantă posibilă

Dacă timpul pe care-l aveţi la dispoziţie este limitat, discutarea
consecinţelor traficului cu femei se poate desfăşura şi sub forma unui
tabel pe care membrii grupului, împărţiţi în echipe de lucru, îl vor
completa lipind în fiecare coloană post-it-uri (de o anumită culoarespecifică fiecărei echipe) cu informaţiile necesare:

Consecinţele traficului cu femei
Pentru
femei

Pentru familie

Pentru anturajul
victimei

Pentru societate
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ÎNVAŢĂ-I PE CEILALŢI!

Nivelul de complexitate

Exerciţiu pentru identificarea soluţiilor problemei;

Scopul exerciţiului

Cunoaşterea unor informaţii care le vor ajuta pe femeile care vor să muncească
în străinătate să se protejeze de traficanţii de persoane;

Modul de organizare al
grupului

Participă toţi membrii şi membrele grupului;

Durata

20-30 de minute;

Concepte

necesitatea diseminării informaţiilor utile femeilor care pleacă la muncă peste
hotare, metoda “învaţă-i pe ceilalţi”;

Obiectivele activităţii

Activitatea îi va sprijini pe participanţi şi participante:
- să experimenteze modalităţi de diseminare a informaţiilor utile femeilor
care doresc să muncească în străinătate;
- să cunoască o listă de informaţii utile femeilor care vor să se încadreze
legal în muncă în străinătate;

Materiale necesare

“Cutia sfaturilor”, bileţele cu “sfaturi”, coli albe, pixuri, fişa de lucru, premiu
pentru Campionul sfaturilor;

Scenariul activităţii

1. La îndemnul moderatorului, fiecare participant va extrage din “Cutia
sfaturilor” un bileţel;
2. Timp de 2 minute participanţii citesc şi memorează mesajul primit;
3. Moderatorul va propune acestora să se ridice de pe scaune, iar pentru
următoarele 5 minute, să se plimbe prin spaţiul sălii, urmând ca de fiecare
dată când întâlnesc un alt coleg/colegă să-i împărtăşească acestuia/
acesteia într-o formă accesibilă informaţia aflată pe bileţelul propriu. Condiţia
principală a acestei etape a exerciţiului este ca fiecare participant să încerce
să transmită sfatul său cât mai exact şi cât mai multor membri ai grupului.
4. După expirarea timpului, grupul se reuneşte, membrii săi reluîndu-şi locurile
pe scaune.
5. Următorul pas este ca fiecare să noteze individual, pe o foaie albă distribuită
de moderator, toate sfaturile pe care le-a primit în timpul exerciţiului (timpul
de lucru – 3 minute);
6. După finalizare, moderatorul va împărţi membrilor grupului fişa de lucru;
7. Exerciţiul continuă prin compararea individuală de către fiecare participant
a numărului de sfaturi memorate (notate pe foaie) precum şi a exactităţii
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acestora, cu informaţiile consemnate în fişa de lucru. Pe baza acestei
analize se va desemna şi un câştigător: “Campionul sfaturilor”.
Important: Timpul de lucru pentru fiecare etapă a exerciţiului va fi cronometrat!
Analiza activităţii







Sugestii de lucru
pentru formatori

Care dintre toate sfaturile primite vi se pare cel mai important în “lupta”
împotriva traficului cu femei?
De ce credeţi că am optat pentru această metodă de lucru (“Învaţă-i pe
ceilalţi”) ?
Care consideraţi că ar fi cel mai eficient mod de difuzare a acestor
sfaturi pentru a ajunge la cât mai multe fete şi femei din România?
Cum ar putea fiecare dintre voi să contribuie la răspândirea acestor
informaţii utile?
Unde se poate adresa o femeie care intenţionează să plece la muncă
peste hotare pentru a obţine aceste informaţii?

Pentru confecţionarea bileţelelor cu sfaturi, se vor distribui informaţiile din fişa de
lucru, astfel încât pe fiecare bileţel să apară consemnat câte un singur punct al
fişei (sau o singură idee, în funcţie de numărul participanţilor). Dacă numărul de
participanţi este prea mare, unele bilete se pot repeta.
Câştigătorul – „Campionul sfaturilor” va fi recompensat cu un obiect simbolic.
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FIŞA DE LUCRU

Sfaturi pentru încadrarea legală în muncă (peste hotare)
1. Dacă v-aţi hotărât să plecaţi la muncă peste hotare prin intermediul unei agenţii de plasare de
forţă de muncă în străinătate, atunci verificaţi, în primul rând, dacă firma respectivă deţine o
licenţă de funcţionare.
2. Solicitaţi de la reprezentanţii firmei care v-au promis să vă angajeze în străinătate să vă
prezinte licenţa şi să vă furnizeze o copie după acest document. Este foarte important ca
datele să corespundă cu cele pe care vi le-au oferit reprezentanţii firmei: denumirea, adresa,
perioada de funcţionare.
3. Verificaţi dacă în biroul firmei este afişată lista de servicii pe care le prestează.
4. Cereţi să vi se prezinte contractul de colaborare cu firma de peste hotare, care trebuie să fie
legalizat în ţara unde urmează să vă angajaţi.
5. Când sunteţi abordaţi de un „agent”, trebuie să cunoaşteţi numele şi prenumele persoanei
respective. Acesta trebuie să vă prezinte o procură legalizată de notar care îi dă dreptul să
recruteze personal pentru angajare în străinătate.
6. Luaţi legătura cu secţia comercială a Ambasadei sau Consulatului din ţara în care vă pregătiţi
să plecaţi. Aflaţi dacă firma sau persoana respectivă există în realitate şi dacă puteţi avea
încredere în acestea.
7. Cereţi un număr de telefon de la reprezentanţa din străinătate a firmei care urmează să vă
angajeze şi nu ezitaţi să sunaţi acolo. Interesaţi-vă dacă aceasta are încheiat un contract cu
firma din România şi care sunt condiţiile de intrare în această ţară pentru cetăţenii români.
8. Când vi se oferă un loc de muncă, trebuie să semnaţi un contract de muncă şi să nu vă limitaţi
la o simplă promisiune.
9. Citiţi cu atenţie contractul de angajare sau de studii în străinătate, precum şi notele de subsol
sau de sfârşit. Vă recomandăm, de asemenea, să consultaţi un jurist.
Contractul trebuie întocmit în limba pe care o cunoaşteţi! Nu este recomandabil să-l plătiţi pe
intermediar înainte de a fi semnat contractul.
10. Un contract de angajare/ de studii în străinătate trebuie să cuprindă următoarele informaţii:
- ţara de reşedinţă;
- numele angajatorului sau al firmei cu toate datele de contact: adresa, numărul de
telefon şi de fax;
- descrierea muncii şi a condiţiilor de muncă;
- condiţiile de remunerare;
- condiţiile de locuit (eventual);
- termenul de valabilitate a contractului;
- condiţiile de protecţie socială;
- condiţiile de sejur în ţara de destinaţie şi informaţii despre persoana responsabilă
din acea ţară, despre responsabilităţile acestei persoane;
11. Dacă firma care vă facilitează angajarea peste hotare vă obligă să achitaţi taxa pentru
documentaţie de transport, solicitaţi chitanţa de plată. Ar fi bine, de asemenea, să transferaţi
aceşti bani în contul curent al firmei deschis la o bancă. Numai aşa veţi putea dovedi în viitor
că aţi realizat această plată.
12. Nivelul de salarizare care vi se propune trebuie analizat cu foarte mare atenţie. Este important
să ştiţi dacă acesta este la nivelul salariilor din ţara respectivă. Aceste informaţii pot fi obţinute
la Ambasada acelei ţări din România.
Cea mai bună metodă de a primi banii este prin contul personal în bancă. Acesta poate fi deschis
în România. Informaţii suplimentare pot fi obţinute la orice bancă.
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CE PUTEM SĂ FACEM NOI?

Nivelul de
complexitate

Exerciţiu pentru identificarea căilor de soluţionare a problemei;
Exerciţiu cu grad sporit de dificultate;

Scopul exerciţiului

Încurajarea unei atitudini de sprijin faţă de victimele traficului cu femei;

Modul de organizare
al grupului

-

4 echipe de lucru;
discuţiile finale - în grupul mare;

Durata

50 de minute;

Concepte

organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale implicate în ajutorarea
victimelor traficului cu femei, tipuri de asistenţă;

Obiectivele activităţii

Activitatea îi va sprijini pe participanţi şi participante:
- să cunoască posibilităţile unei victime a traficului cu femei de a primi
ajutor în străinătate sau la întoarcerea în ţară;
- să cunoască organizaţii specializate în ajutorarea femeilor şi tipurile de
asistenţă pe care acestea le oferă;
- să cunoască modalităţi concrete de căutare a unei femei care a
dispărut în străinătate;

Materiale necesare

Coli de flip-chart, markere, fişele de lucru nr. 1, 2, 3, 4;

Scenariul activităţii

1. Participanţii se grupează în 4 echipe de lucru;
2. Fiecare echipă primeşte un marker şi o foaie de flip-chart;
3. Moderatorul împarte fiecărui grup câte o fişă de lucru nr. 1 şi citeşte cu
voce tare “Cazul Mihaela”;
4. După lecturare se solicită:
a. grupei nr. 1: să identifice de unde ar putea primi ajutor
Mihaela, aflată în străinătate în mâinile traficanţilor de femei;
b. grupei nr. 2: de unde ar putea primi asistenţă Mihaela la
întoarcerea în România;
c. grupei nr. 3: care sunt problemele cu care s-ar confrunta
eroina povestirii la revenirea în ţară;
d. grupei nr. 4: modalităţi prin care sora Mihaelei, rămasă în
România, ar putea-o
căuta pe aceasta, dispărută în
străinătate;
Timpul de lucru: 15 minute.
5. Câte un reprezentant al fiecărei echipe va expune în faţa grupului
rezultatele activităţii efectuate;
6. Moderatorul distribuie fişa de lucru nr. 2. Se analizează comparativ
rezultatele activităţii primei grupe de lucru;
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7. Se distribuie fişa de lucru nr. 3, pe baza căreia se evaluează
activitatea grupei a patra;
8. Se distribuie fişa de lucru nr. 4 pe care moderatorul o va citi cu voce
tare şi se discută comparativ activitatea grupelor nr. 2 şi 3.
Analiza activităţii

Comentariul formatorului:
 O victimă a traficului cu femei poate obţine asistenţa de care are nevoie.
Tot ce trebuie să facă este să cunoască datele de contact ale unor organizaţii
care oferă astfel de servicii. De asemenea, se impune crearea unui sistem
unitar de reabilitare pentru victimele traficului cu femei.
 Câte din informaţiile prezentate în acest exerciţiu vă erau deja
cunoscute?
 Cum putem face ca ele să ajungă la cât mai multe femei şi fete
împiedicându-le să devină victime ale traficului?
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FIŞA DE LUCRU NR. 1

Cazul Mihaela
„Mihaela N. este din Hunedoara şi are 22 de ani. Am întâlnit-o pe o străduţă din Italia, când deodată în
spatele meu am auzit vorbindu-se româneşte. Se certa cu un client. Am intrat în vorbă cu ea şi mi-a spus că
„face trotuarul” de 4 ani, că viaţa la colţ de stradă este foarte grea, dar că şi mai greu îi e să se întoarcă
acasă. Lucra pentru un proxenet împreună cu alte câteva fete din Europa de Est, toate aduse prin
înşelăciune cu promisiunea că vor fi angajate ca dansatoare în baruri italiene. Mi-a spus că n-are acte, că e
bolnavă şi că îi este foarte dor de ţară unde mai are doar o soră. Am fost întrerupţi de un individ solid foarte
supărat, care s-a uitat urât la mine întrebându-mă în italiană dacă vreau ceva de la „fata” lui. Am salutat-o
din ochi şi am plecat promiţându-mi în gând să o revăd şi să încerc să o ajut .
Din povestirea unui student român, bursier la Roma

41

Prevenirea traficului cu fiinţe umane

42

FIŞA DE LUCRU NR. 2

Cum poate fi ajutată o femeie exploatată sexual şi economic când se află pe teritoriul altui stat ?
1. În primul rând, se va apela la ajutorul Ambasadei şi Consulatului României. Cu părere de rău, bugetul
acestora nu permite acordarea ajutorului material. În schimb, acestea acordă asistenţă în eliberarea
documentelor provizorii care să confirme cetăţenia şi să le permită femeilor să se întoarcă acasă.
2. În perioada aflării lor pe teritoriul unui alt stat, femeile pot apela la serviciile centrelor specializate, care
oferă asistenţă victimelor traficului cu persoane. Aceste centre asigură victimelor adăpost, asistenţă
materială, medicală şi juridică, asigură serviciile de traducere, întreprind măsuri necesare pentru
declanşarea urmăririi penale împotriva traficanţilor, iau legătura cu ambasada/consulatul pentru
facilitarea întoarcerii femeilor în ţară.
3. Acest gen de servicii este acordat şi de organizaţiile de femei şi de cele care se ocupă cu promovarea
Drepturilor Omului în general.
4. Persoana respectivă poate întreba de adăposturile pentru femei (de exemplu, în Germania, astfel de
adăposturi există în aproape toate oraşele).
5. De asemenea, bisericile şi alte organizaţii cu caracter religios oferă şi ele ajutor femeilor în suferinţă.
6. Trebuie anunţată şi implicată Poliţia. De multe ori, victimele se tem să apeleze la Poliţie. În realitate,
în toate ţările Uniunii Europene Poliţia le protejează şi le ajută pe victimele traficului cu persoane.
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FIŞA DE LUCRU NR. 3

Modalităţi de căutare a unei femei care a dispărut în străinătate
1. În cazul în care soţia dvs., fiica, o altă rudă sau cunoştinţă n-au dat nici un semn după ce au
plecat în străinătate, adresaţi-vă imediat cu o cerere la sectorul de poliţie din circumscripţia unde
locuiţi sau la Direcţia Regională pentru Combaterea Crimei Organizate şi Antidrog din cadrul
Ministerului de Interne. Însă chiar dacă vă veţi adresa unui alt departament al Ministerului de
Interne, cererea dvs. va ajunge oricum la organul competent. De aceea, întocmiţi cererea în scris
şi anexaţi o poză recentă a persoanei dispărute.
2. Sesizaţi poliţia, povestiţi ce s-a întâmplat şi prezentaţi toate informaţiile care ar putea ajuta poliţia
în găsirea persoanei dispărute:
- Expuneţi cu exactitate tot ce ştiţi în legătură cu intenţiile femeii de a pleca la muncă
în străinătate. De exemplu, dacă aţi vorbit cu ea la telefon descrieţi ce v-a spus că
avea de gând să facă în viitorul apropiat, şi anume: dacă avea de gând să-şi
păstreze locul de muncă, să-şi găsească un alt serviciu sau să se întoarcă acasă.
Amintiţi-vă ce acte şi-a luat cu ea, cu cine dintre conaţionali comunica, adresele şi
telefoanele acestora.
- Dacă aveţi informaţii în legătură cu locul unde se află femeia, nu uitaţi să le
menţionaţi în cerere. Acestea ar putea cuprinde un număr de telefon sau o adresă.
Dacă aţi telefonat deja acolo, notaţi rezultatele: cine v-a răspuns şi ce anume a spus
acea persoană. Cine a răspuns la întrebările dvs. – români sau străini? Cum s-a
prezentat persoana cu care aţi discutat?
- De asemenea, indicaţi în cerere dacă femeia respectivă a mai fost plecată în
străinătate fără a-şi anunţa rudele şi prietenii. Dacă acest lucru s-a mai întâmplat,
verificaţi locurile posibile unde s-ar putea afla persoana respectivă. Dacă aţi făcut
deja acest lucru, care au fost rezultatele? Nu uitaţi să treceţi şi adresele respective.
- Indicaţi câteva trăsături distinctive ale persoanei date, starea sănătăţii acesteia,
caracterul femeii, dacă a avut obiecte preţioase asupra sa (o importantă sumă de
bani sau bijuterii), cu ce era îmbrăcată, adăugaţi şi o poză recentă a acesteia.
- Amintiţi-vă dacă femeia avea paşaport, pentru ce ţară a obţinut viză, în ce ţară
intenţiona să plece şi cu ce mijloc de transport (tren, avion, autocar).
- Dacă aveţi informaţii sigure precum că femeia şi-a găsit de lucru în străinătate prin
intermediul unei firme intermediare, indicaţi în cerere adresa şi telefonul firmei de
peste hotare. Această informaţie este foarte importantă.
- Expuneţi în cerere toate informaţiile privind intenţiile şi caracterul persoanei
respective, pe care le deţineţi din relatările rudelor şi prietenilor.
- Explicaţi cu cine comunica femeia respectivă înainte de a pleca, cine ar putea
cunoaşte planurile ei; indicaţi datele de contact ale acestor oameni pentru ca poliţiştii
să poată lua legătura cu ei.
- Dacă deţineţi copii ale documentelor de identitate ale femeii pe care ştiţi că le-a luat
cu ea, anexaţi la cerere o copie a acestora. Acestea pot fi copii xerox după paşaport,
contract/e de muncă, bilete de călătorie, certificat de asigurare.
3. Acţiunile dvs. după depunerea cererii:
 Ofiţerul de serviciu este obligat să preia şi să înregistreze cererea dvs. Este important să vă
notaţi numărul sub care a fost înregistrată cererea. Dacă aceasta n-a fost înregistrată, formal
ea nu există.
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Cererea urmează să fie analizată de şeful departamentului unde a fost depusă. El/ ea va
decide ce urmează să se întâmple în continuare. Desigur, vă puteţi adresa direct şefului cu
condiţia să vă înscrieţi în prealabil în audienţă. (Codul penal)
Termenul de luare a deciziei – între 3 şi 10 zile.
În baza datelor furnizate în cerere, după examinarea acesteia poliţia va decide dacă există
suficiente dovezi pentru a declanşa procedura de urmărire în justiţie. Dacă se demonstrează
că femeia este victima unei crime, poliţia va începe cercetările şi va lansa o investigaţie
preliminară. În acelaşi timp, se vor întreprinde măsuri operative de căutare.
În caz contrar, se ia decizia de clasare a cazului sau acesta este transferat unui alt
departament spre analiză.

Atenţie! Activitatea poliţiei se află sub controlul Parchetului General. Acolo se pot depune plângeri
împotriva ofiţerilor care nu respectă legea.
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FIŞA DE LUCRU NR. 4

Organizaţii care oferă servicii de asistenţă victimelor traficului cu persoane

ORGANIZAŢIA
Asociaţia Femeilor Împotriva Violenţei –
ARTEMIS (Cluj)
Fundaţia Conexiuni Deva
Organizaţia Internaţională pentru Migraţii
PRO FAMILIA Bistriţa

Salvaţi Copiii

Reaching Out

CONTACT
artemis@rdslink.ro
Str. Baba Novac nr.23/1 Cluj-Napoca, tel-fax: 0264.192.689
exiuni@mail.recep.ro
Aleea Crinilor, bl. TC2, parter, Deva, tel: 0254.230.359
iombucarest@iom.int
tel: +40 21 231 3179, fax:+40 21 230 3614
profamilia@lycos.com
Str. N. Titulescu 21, Bistriţa
tel: 0263.233.101, tel-fax: 0263 233.366; 0263 233 877
rosc@mb.roknet.ro
Intrarea Ştefan Furtună 3, sector 1, Bucureşti
tel.: 021 212 61 76
Centrul de Consiliere pentru Copil şi Familie
tel.: 021 260 01 63
reachingoutrom@yahoo.com
Str. Câmpineanu, nr. 4, Piteşti, tel. 0722 298 042
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E DREPTUL MEU!

Nivelul de complexitate

Exerciţiu pentru identificarea căilor de soluţionare a problemei;

Scopul exerciţiului

Conştientizarea dreptului şi posibilităţii unei femei traficate de a fi protejată şi
sprijinită, atât de către organe ale statului cât şi de
asociaţii
nonguvernamentale specializate în acordarea acestui tip de asistenţă.

Modul de organizare al
grupului
Durata

-

în echipe de lucru de 5- 6 participanţi şi participante;
discuţiile finale în grupul mare;

20- 30 de minute;

Concepte

Drepturile femeilor abuzate în traficul cu femei, obligaţiile instituţiilor statului şi
posibilităţile organizaţiilor nonguvernamentale de a oferi asistenţă femeilor
traficate;

Obiectivele activităţii

Activitatea îi va sprijini pe participanţi şi participante:
- să distingă între tipurile de servicii pe care le pot oferi sau sunt
obligate să le ofere diferite organizaţii nonguvernamentale şi instituţii
ale statului, femeilor victime ale traficului cu persoane;
- să precizeze drepturile şi posibilităţile de acţiune pe care le au
femeile- victime ale traficului de persoane;

Materiale necesare

coli de flip chart, markere, fişa de lucru, 4 pungi cu biletele cu informaţii,
lipici;

Scenariul activităţii

1. Participanţii şi participantele formează 4 echipe de lucru a câte 56 persoane;
2. Fiecărui grup format i se distribuie o coală mare albă pe care
este desenat un tabel (vezi Sugestii de lucru pentru formatori) şi
o pungă cu bilete amestecate, conţinând atât
drepturile
victimelor traficului, cât şi obligaţiile şi posibilităţile de ajutor ale
instituţiilor implicate în asistenţa acestora.
3. Timp de 10-15 minute, sarcina fiecărei echipe va fi de a lipi în
coloanele tabelului primit, biletele corespunzătoare cu drepturi şi
obligaţii;
4. După expirarea timpului, una dintre echipe va prezenta varianta
proprie de completare a tabelului, iar celelalte o vor compara cu
rezultatele lor. În cazul în care informaţiile diferă, divergenţele
sunt discutate şi se caută un consens.
5. Evaluarea finală se realizează după ce moderatorul va împărţi
participanţilor fişa de lucru cu informaţiile complete, care se va
discuta apoi în grup.

Analiza activităţii




Avem nevoie de acest tip de informaţii? Cu ce ne pot fi ele de
folos?
Au nevoie de aceste informaţii cetăţenii români aflaţi în
străinătate? Dacă au, cum le pot obţine?
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Schema-tabel ce trebuie completată de către echipele de lucru:
Femeia

Organizaţia
nonguverna
mentală

Organe ale
statului (ex.:
Poliţie,
Procuratură)

Consulatul sau
Ambasada
României peste
hotare

Pentru confecţionarea biletelor cu drepturi şi obligaţii, fişa de lucru va fi
divizată în porţiuni mici, în aşa fel încât pe fiecare dintre acestea va apărea
un singur punct. Toate biletele obţinute vor fi amestecate şi distribuite într-o
pungă specială membrilor echipelor (4 echipe înseamnă 4 pungi cu bilete
amestecate).
Trebuie făcută specificarea că unele drepturi şi obligaţii se potrivesc mai
multor coloane.
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FIŞA DE LUCRU

Drepturi, obligaţii şi posibilităţi

1. O femeie din România aflată peste hotare poate sau este obligată:
- să se adreseze poliţiei şi să obţină un certificat de pierdere a paşaportului;
- să scrie o cerere prin care să confirme pierderea paşaportului;
- să se înregistreze la Consulatul Român din ţara de destinaţie;
- să aibă copii xerox ale tuturor actelor de identitate sau, cel puţin, după buletin sau paşaport;
- să anunţe la poliţie pierderea paşaportului indiferent cum a dispărut acesta: a fost furat, sustras
sau pierdut;
- să-şi comande poze de mărimi corespunzătoare pentru documente;
- să ştie câteva adrese ale organizaţiilor neguvernamentale, care pot oferi ajutor femeilor în ţara
respectivă;
- să cunoască numerele de telefon ale Consulatelor României din ţara de destinaţie.
2. Instituţia consulară (Ambasada) a României peste hotare poate sau este obligată:
- să elibereze certificate de întoarcere în România;
- să trimită o interpelare la serviciul de paşapoarte din localitatea unde persoana îşi are
domiciliul, pentru a confirma identitatea femeii şi alte date din paşaport pe baza documentelor
prezentate;
- să accepte pentru păstrare bani, obiecte preţioase, hârtii de valoare şi documente care aparţin
cetăţenilor români;
- să-i viziteze pe cetăţenii români aflaţi în arestul poliţiei, reţinuţi sau care îşi ispăşesc pedeapsa;
- pentru un anumit timp, pot reprezenta interesele persoanei în instituţiile statului-reşedinţă
temporară, dar nu au dreptul s-o elibereze de responsabilitate juridică în conformitate cu legile
ţării în care se află şi nu oferă servicii de avocatură;
- pot să autentifice notarial sau să legifereze anumite documente;
- să acorde asistenţă la întoarcerea în România a cetăţenilor români, precum şi a
corespondenţei sau bagajelor prin intermediul mijloacelor de transport ale României sau care
se îndreaptă spre teritoriul României;
- sunt obligate să respecte legislaţia statului - reşedinţă temporară şi convenţiile internaţionale
(în special, în ceea ce priveşte cerinţele igienice şi sanitare), care se referă la cetăţenii români
aflaţi în arest, reţinuţi, suspectaţi de a fi comis o crimă sau supuşi altor sancţiuni care limitează
libertatea persoanei, sau îşi ispăşesc pedeapsa sub formă de privaţiune de libertate;
- să informeze femeile despre specificul legislaţiei din ţara-reşedinţă temporară;
- să verifice acurateţea informaţiilor.
3. ONG-urile din străinătate au posibilitatea:
- să ofere consultaţii juridice referitoare la legalitatea angajării şi şederii pe teritoriul ţării de
destinaţie, precum şi la revenirea în patrie;
- să ofere consultanţă şi sprijin în probleme sociale;
- să acorde asistenţă psihologică;
- să acorde ajutor financiar şi material;
- să asigure servicii de sănătate şi să acorde asistenţă medicală;
- să se preocupe de reabilitarea femeilor care au devenit victime ale traficului cu persoane;
- să acorde sprijin femeilor, când acestea doresc să se adreseze instanţelor oficiale;
- să le asigure cu informaţia juridică necesară;
- să acorde sprijin în stabilirea contactelor cu poliţia şi cu organele de justiţie;
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să medieze relaţia cu organele de justiţie;
să organizeze vizite în instituţiile cu acces limitat, în care sunt ţinuţi cei expulzaţi şi să acorde
ajutor celor care-şi ispăşesc pedeapsa;
să ofere adăpost temporar;
să asiste persoanele la întoarcerea lor în patrie;
să ofere consultanţă cu privire la acţiunile ce trebuie întreprinse în caz de urgenţă;
să contribuie la însuşirea limbii şi la cunoaşterea particularităţilor naţionale ale ţării.

4. Organele de drept ale statului (Poliţia, Procuratura) de peste hotare pot şi sunt obligate:
- s-o protejeze pe femeie în faţa ameninţărilor venite din partea traficanţilor;
- să-i dea în judecată pe traficanţii de fiinţe umane;
- să declanşeze o urmărire operativă, atunci când un cetăţean străin este dat dispărut;
- să le ancheteze pe rudele stabilite în aceeaşi ţară şi pe cunoştinţele persoanei dispărute;
- la primirea interpelării de la Consultatul României din străinătate sau de la Interpol, să
desfăşoare acţiuni de urmărire operativă pe teritoriul ţării de origine şi să pună la dispoziţie
informaţiile rezultate în urma acestor investigaţii;
- să colaboreze cu Interpolul în vederea căutării femeilor dispărute;
- să asigure protecţia martorilor.

49

Prevenirea traficului cu fiinţe umane

50

CE POT FACE EU?

Nivelul de complexitate

Exerciţiu pentru identificarea căilor de soluţionare a problemei;
Exerciţiu cu dificultate sporită;

Scopul exerciţiului

Să încurajeze măsurile /acţiunile individuale de combatere a traficului cu
femei;

Modul de organizare al
grupului

-

lucru în echipe de 5-6 participanţi şi participante;
discuţii finale în grupul mare;

Durata

20-25 de minute;

Concepte

Acţiuni concrete de combatere a traficului cu femei, eforturi conjugate;

Obiectivele activităţii

Activitatea îi va sprijini pe participanţi şi participante să:
- identifice acţiuni concrete, la îndemâna oricui, prin care se poate
împiedica exploatarea sexuală si economică a femeilor prin traficul
cu fiinţe umane;
- identifice metode posibile de stopare a fenomenului de trafic cu
femei la nivel local, naţional, internaţional.

Materiale necesare

coli de flip-chart, markere, 4 cutii de carioci;

Scenariul activităţii

1. Se formează 4 echipe de lucru care vor primi câte o coală mare
albă şi câte o cutie de carioci;
2. Moderatorul va propune echipelor 1 şi 2 să identifice măsurile
concrete ce ar trebui adoptate la nivel naţional (grupa 1) şi
internaţional (grupa 2), prin care se poate stopa fenomenul de
trafic; grupele 3 şi 4 vor identifica separat acţiuni simple ce pot fi
întreprinse de fiecare persoană pentru a contribui la prevenirea
traficului cu femei.
Modalitatatea de exprimare a răspunsurilor la această sarcină va fi
numai sub formă de desen.
Timpul de lucru: 10 minute.
3. După scurgerea timpului de lucru, grupele vor prezenta desenele
efectuate prin intermediul reprezentanţilor desemnaţi.

Analiza activităţii




Sugestii de lucru pentru
formatori

Care dintre acţiunile de prevenire a traficului cu femei identificate şi
desenate de voi credeţi că sunt cele mai eficiente?
Dar cele mai necesare?

Pentru clarificarea sarcinilor de lucru ale grupelor 1 şi 2, formatorul va oferi
câteva exemple de măsuri concrete ce sunt adoptate la nivel naţional
(activităţi de prevenţie a traficului cu femei organizate de Poliţie, campanii
ale mass media pentru conştientizarea pericolului, cursuri susţinute pe
această temă) şi internaţional (acţiuni de securizare a frontierelor).
Comentariul formatorului:
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Fără îndoială, soluţionarea unei probleme globale cum este traficul cu
fiinţe umane implică eforturi conjugate ale comunităţii internaţionale.
Creşterea nivelului de viaţă în România va determina scăderea fluxului de
persoane care pleacă la muncă în străinătate. Pe de altă parte, fiecare
dintre cei prezenţi poate contribui la reducerea amplorii acestui fenomen.
Numai eforturile tuturor membrilor societăţii vor duce la diminuarea
numărului de femei care sunt traficate.
Informaţii utile
Desfăşurării activităţii

Moderatorul poate completa rezultatele activităţii grupelor cu alte informaţii
noi:
Ce anume poate face fiecare dintre noi pentru soluţionarea problemei
traficului?
 să diseminăm informaţia cu privire la traficul cu persoane la locul de
muncă, distribuind vederi, broşuri, articole de ziar etc.;
 să amenajăm la locul de muncă un stand informaţional, unde să
afişăm informaţii cu privire la riscurile migraţiei ilegale;
 să cooperăm cu organizaţiile de femei implicate în combaterea
traficului cu persoane;
 să participăm (chiar şi pe bază de voluntariat) în programe de
contracarare a traficului cu femei;
 să apărăm drepturile femeilor în România;
 să acordăm asistenţă femeilor aflate în căutarea unui loc de muncă
în ţară, precum şi pentru îmbunătăţirea abilităţilor lor profesionale;
 să informăm femeile/ fetele care intenţionează să plece la muncă în
străinătate cu privire la riscurile migraţiei ilegale. De asemenea,
este important să le prevenim la ce poate duce o căsătorie pripită
cu un cetăţean străin.

51

Prevenirea traficului cu fiinţe umane

52

EXPERIENŢA ONG-URILOR DIN ROMÂNIA

Nivelul de complexitate

Exerciţiu pentru identificarea căilor de soluţionare a problemei;

Scopul exerciţiului

Cunoaşterea unor
informaţii
privind activitatea
organizaţiilor
nonguvernamentale din România, care să contribuie la dezvoltarea strategiilor
de acţiune împotriva traficului cu femei;
-

grupe de lucru de 4-5 persoane;
discuţii finale in grupul mare.

Modul de organizare al
grupului
Durata

15 minute;

Concepte

organizaţii nonguvernamentale, reţea de sprijin;

Obiectivele activităţii

Activitatea îi va sprijini pe participanţi şi participante:
- să cunoască reţeaua de organizaţii nonguvernamentale care pot sprijini
victimele traficului cu femei.

Materiale necesare

Fişa de lucru nr. 4 de la exerciţiul “Ajutaţi-o pe Mihaela”;

Scenariul activităţii

1. Participanţii şi participantele vor fi împărţiţi în grupe mici;
2. Moderatorul va distribui fişa de lucru. Un voluntar din fiecare grupă va
citi informaţiile fişei celorlalţi membri ai echipei, iar apoi se va discuta pe
marginea lor;
3. După 10 minute se revine în grupul mare;

Analiza activităţii

În opinia voastră, care sunt punctele cele mai importante de pe listă?
 Consideraţi că statul trebuie să susţină activitatea unor astfel de
organizaţii nonguvernamentale?
 Avem sau nu nevoie de informaţii despre activitatea Centrelor de
prevenire a crizelor din România? Dacă da, de ce?

Informaţii utile
desfăşurării activităţii

Se va folosi fişa de lucru nr. 4 de la exerciţiul “Ajutaţi-o pe Mihaela”.
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„CUTIA ÎNŢELEPCIUNII”

Nivelul de complexitate

Exerciţiu pentru fixarea informaţiilor;

Scopul exerciţiului

Rememorarea şi sintetizarea informaţiilor cu privire la problema traficului cu
femei;
Evaluarea trainingului;

Modul de organizare al
grupului
Durata

Participă toţi membrii şi membrele grupului;

Concepte

Sinteza informaţiilor, evaluare, beneficiile participării la curs;

Obiectivele activităţii

Activitatea îi va spijini pe participanţi şi participante:
- să-şi reaminteasă cele mai importante aspecte legate de problema
traficului cu femei din România, studiate de-a lungul cursului;
- să realizeze o trecere în revistă a informaţiilor obţinute;
- să evalueze beneficiile finalizării acestui curs.

Materiale necesare

o cutie de dimensiune medie, bileţele de hârtie colorată de două culori, carioci,
pixuri;
1. Participanţii se vor aşeza în cerc (de preferinţă pe jos - în cazul în care
condiţiile sălii permit). Se împart carioci, pixuri şi câte 2 bilete de hârtie
diferit colorate fiecărui participant;
2. Moderatorul va plasa în mijlocul cercului format “Cutia înţelepciunii”;
3. Timp de 10 minute, toţi membrii grupului vor completa în felul următor
cele 2 bileţele primite şi le vor introduce apoi în cutie:
 Biletul nr. 1 (prima culoare, aceeaşi pentru toţi): 3 informaţii / idei
care le vin în minte, legate de traficul cu femei, discutate la acest
curs şi utile unei femei care doreşte să plece la muncă în
străinătate, pentru a nu cădea pradă traficanţilor;
 Biletul nr. 2 (a doua culoare): un desen care să reprezinte
simbolic beneficiul participării lor la acest training;
 Semnarea biletelor este opţională.
4. După cele 10 minute de lucru, moderatorul va solicita fiecărui
participant să extragă aleator din cutie câte 2 bilete diferit colorate şi să
le citească în faţa celorlalţi.

Scenariul activităţii

Analiza activităţii

20-25 de minute;






Ce aţi sfătui o prietenă apropiată care ar dori să plece la muncă în
străinătate?
Consideraţi că ceea ce aţi învăţat în cadrul acestui curs vă este
folositor?
Cum v-aţi simţit lucrând în echipă cu ceilalţi?
Dar discutând aspecte legate de traficul cu femei?
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Care consideraţi că este cel mai mare câştig al vostru ca urmare a
participării la acest training?
Evaluând întreaga activitate desfăşurată, în ce măsură s-au împlinit
aşteptările voastre iniţiale? (se vor vizualiza consemnările la exerciţiul
“Interese, aşteptări” afişate în sala de curs)
“Cutia înţelepciunii” poate fi şi desenată pe o foaie de flip-chart, în acest caz
informaţiile fiind scrise de participanţi cu markerul, carioca sau pixul pe hârtie în
spaţiul “cutiei”.


Variantă posibilă

Sugestii de lucru pentru
formatori

Moderatorul va anunţa că acesta a fost momentul bilanţului activităţii, va
mulţumi participanţilor pentru munca lor în echipă de-a lungul tututor orelor de
curs, le va ura succes în eforturile individuale de prevenire a traficului cu femei
si îi va ruga să completeze chestionarul de evaluare.

54

Prevenirea traficului cu fiinţe umane

55

Anexe
Fragmente din CONVENŢIA NAŢIUNILOR UNITE din 15 noiembrie 2000 împotriva
criminalităţii transnaţionale organizate*)
DECRET nr. 482 din 10 decembrie 1954 privind aderarea Republicii Populare Romane la
Convenţia pentru reprimarea traficului cu fiinţe umane si a exploatării prostituirii altuia si
la Protocolul de încheiere, adoptate de Adunarea Generala a Organizaţiei Naţiunilor
Unite la 2 decembrie 1949
HOTĂRÂRE nr. 1216 din 27 noiembrie 2001 privind aprobarea Planului naţional de
acţiune pentru combaterea traficului de fiinţe umane
LEGE nr. 678 din 21 noiembrie 2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de
persoane
PROTOCOL din 15 noiembrie 2000 privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea
traficului de persoane, în special al femeilor şi copiilor, adiţional la Convenţia Naţiunilor
Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate*
Fragmente din DECLARAŢIA UNIVERSALĂ A DREPTURILOR OMULUI
(Adoptată şi proclamată de Adunarea generală a O.N.U. prin Rezoluţia 217 A (III) din 10
decembrie 1948. România a semnat Declaraţia la 14 decembrie 1955 când prin R 955
(X) a Adunării generale a ONU, a fost admisă în rândurile statelor membre.)
CONVENŢIA PENTRU REPRIMAREA TRAFICULUI CU FIINŢE UMANE ŞI A
EXPLOATĂRII PROSTITUŢIEI SEMENILOR
(Aprobată de Adunarea generală a Naţiunilor Unite prin Rezoluţia 317 (IV) din 2
decembrie 1949. Intrată în vigoare la 25 iulie 1951, conform dispoziţiilor art. 24. România
a aderat la Convenţie la 10 decembrie 1954 prin Decretul nr. 482, publicat în „Buletinul
Oficial al României”, Partea I, nr. 46 din 10 decembrie 1954)
ADRESE ŞI DATE DE CONTACT ALE AMBASADELOR statelor considerate ca fiind de
tranzit sau de destinaţie pentru victimele traficului cu persoane

Traficul cu femei în presa românască
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ANEXA 1
Fragmente din CONVENŢIA NAŢIUNILOR UNITE din 15 noiembrie 2000 împotriva
criminalităţii transnaţionale organizate*)

Art. 1: Obiect
Obiectul prezentei convenţii este promovarea cooperării în scopul prevenirii şi combaterii mai eficiente a
criminalităţii transnaţionale organizate.
Art. 5: Incriminarea participării la un grup infracţional organizat
1.Fiecare stat parte adoptă măsurile legislative şi alte măsuri necesare pentru a atribui caracterul de
infracţiune, dacă a fost săvârşită cu intenţie:
a)unuia sau altuia dintre actele următoare sau ambelor, ca infracţiuni distincte de cele care implică o
tentativă de activitate infracţională ori consumarea acesteia:
(i) faptei de a se înţelege cu una sau mai multe persoane în vederea săvârşirii unei infracţiuni grave cu un
scop legat direct ori indirect de obţinerea unui avantaj financiar sau a altui avantaj material şi, când
dreptul intern o cere, implicând un act săvârşit de unul dintre participanţi în baza acestei înţelegeri ori
implicând un grup infracţional organizat;
(ii) participării active a unei persoane care are cunoştinţă fie de scopul şi de activitatea infracţională
generală a unui grup infracţional organizat, fie de intenţia sa de a săvârşi infracţiunile în cauză:
- activităţilor infracţionale ale grupului infracţional organizat;
- altor activităţi ale grupului infracţional organizat, când această persoană ştie că participarea sa va
contribui la realizarea scopului infracţional sus-menţionat;
b)faptei de a organiza, a conduce, a facilita, a încuraja sau a favoriza prin ajutor ori sfaturi săvârşirea unei
infracţiuni grave implicând un grup infracţional organizat.
2.Cunoaşterea, intenţia, scopul, motivarea sau înţelegerea prevăzute la paragraful 1 al prezentului articol
pot fi deduse din circumstanţele de fapt obiective.
3.Statele părţi al căror drept intern subordonează stabilirea infracţiunilor prevăzute la lit. a) (i) a
paragrafului 1 al prezentului articol implicării unui grup infracţional organizat veghează ca dreptul lor
intern să prevadă toate infracţiunile grave implicând grupuri infracţionale organizate. Aceste state părţi,
precum şi statele părţi al căror drept intern subordonează stabilirea infracţiunilor prevăzute la lit. a) (i) a
paragrafului 1 al prezentului articol săvârşirii unui act în baza înţelegerii aduc această informaţie la
cunoştinţa secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite în momentul în care ele semnează
prezenta convenţie sau depun instrumentele lor de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare.
Art. 11: Urmăriri judiciare, judecată şi sancţiuni
1.Fiecare stat parte face ca săvârşirea unei infracţiuni prevăzute la art. 5, 6, 8 şi 23 ale prezentei
convenţii să fie pasibilă de sancţiuni care ţin seama de gravitatea acestei infracţiuni.
2.Fiecare stat parte se străduieşte să facă în aşa fel încât orice putere judiciară discreţionară conferită de
dreptul său intern şi aferentă urmăririlor judiciare pornite împotriva indivizilor pentru infracţiunile prevăzute
de prezenta convenţie să fie exercitată în scopul optimizării eficacităţii măsurilor de descoperire şi de
reprimare a acestor infracţiuni, ţinând seama în modul cuvenit de necesitatea de a exercita un efect de
descurajare în ceea ce priveşte săvârşirea lor.
3.Referitor la infracţiunile prevăzute de art. 5, 6, 8 şi 23 ale prezentei convenţii, fiecare stat parte ia
măsurile corespunzătoare conform dreptului său intern şi ţinând seama în modul cuvenit de dreptul la
apărare, pentru a face în aşa fel încât condiţiile cărora le sunt subordonate deciziile de punere în libertate
în aşteptarea judecăţii sau a procedurii de apel să ţină seama de necesitatea de a se asigura prezenţa
apărătorului în timpul procedurii penale ulterioare.
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4.Fiecare stat parte se asigură că instanţele judecătoreşti sau alte autorităţi competente ţin seama de
gravitatea infracţiunilor prevăzute de prezenta convenţie atunci când examinează eventualitatea unei
liberări anticipate sau condiţionate de persoane recunoscute ca vinovate pentru aceste infracţiuni.
5.Dacă este cazul, fiecare stat parte stabileşte, în cadrul dreptului său intern, o perioadă de prescripţie
prelungită în cursul căreia pot fi pornite urmăriri pentru una dintre infracţiunile prevăzute de prezenta
convenţie, această perioadă fiind mai lungă atunci când autorul prezumat al infracţiunii s-a sustras
justiţiei.
6.Nici o dispoziţie a prezentei convenţii nu aduce atingere principiului conform căruia definirea
infracţiunilor stabilite conform acesteia şi a mijloacelor juridice de apărare aplicabile, precum şi alte
principii juridice care guvernează legalitatea incriminărilor ţin exclusiv de dreptul intern al unui stat parte şi
potrivit căruia infracţiunile respective sunt urmărite şi pedepsite conform dreptului acestui stat parte.
Art. 19: Anchete comune
Statele părţi au în vedere să încheie acorduri sau aranjamente bilaterale sau multilaterale în baza cărora,
pentru cauzele care fac obiectul anchetelor, urmăririlor sau procedurii judiciare în unul sau mai multe
state, autorităţile competente respective pot stabili instanţe de anchetă comune. În absenţa unor
asemenea acorduri sau aranjamente, pot fi hotărâte anchete comune de la caz la caz. Statele părţi
interesate veghează ca suveranitatea statului parte pe teritoriul căruia se desfăşoară ancheta să fie pe
deplin respectată.
Art. 20: Tehnici de anchete speciale
1.Dacă principiile fundamentale ale sistemului său juridic naţional permit, fiecare stat parte, ţinând seama
de posibilităţile sale şi conform condiţiilor prevăzute de dreptul său intern, ia măsurile necesare pentru a
permite să se recurgă în mod corespunzător la livrările supravegheate şi, când consideră potrivit, la alte
tehnici de anchete speciale, cum sunt supravegherea electronică sau alte forme de supraveghere şi
operaţiunile de infiltrare, de către autorităţile sale competente pe teritoriul său în vederea combaterii
eficiente a criminalităţii organizate.
2.În scopurile anchetelor asupra infracţiunilor prevăzute de prezenta convenţie, statele părţi sunt
încurajate să încheie, dacă este necesar, acorduri sau aranjamente bilaterale sau multilaterale
corespunzătoare pentru recurgerea la tehnici de anchete speciale în cadrul cooperării internaţionale.
Aceste acorduri sau aranjamente sunt încheiate şi aplicate cu respectarea deplină a principiului egalităţii
suverane a statelor şi sunt puse în aplicare cu respectarea strictă a dispoziţiilor pe care le conţin.
3.În absenţa acordurilor sau aranjamentelor prevăzute la paragraful 2 al prezentului articol, deciziile de a
se recurge la tehnici de anchete speciale la nivel internaţional sunt luate de la caz la caz şi pot, dacă este
necesar, să ţină seama de înţelegeri şi aranjamente financiare în ceea ce priveşte exercitarea
competenţei lor de statele părţi interesate.
4.Livrările supravegheate la care s-a hotărât să se recurgă la nivel internaţional pot include, cu
consimţământul statelor părţi respective, metode de interceptare a mărfurilor şi de autorizare a urmăririi
dirijării lor, fără modificare sau după sustragerea ori înlocuirea în întregime sau în parte a acestora.
Art. 24: Protecţia martorilor
1.Fiecare stat parte ia, în limita mijloacelor sale, măsuri corespunzătoare pentru a asigura o protecţie
eficace împotriva eventualelor acte de represalii sau de intimidare a martorilor care, în cadrul procedurii
penale, depun mărturie privind infracţiunile prevăzute de prezenta convenţie şi, în caz de nevoie, a
părinţilor lor şi a altor persoane apropiate.
2.Măsurile avute în vedere la paragraful 1 al prezentului articol pot consta mai ales, fără prejudicierea
drepturilor pârâtului, inclusiv dreptul la o procedură normală, în:
a)stabilirea, pentru protecţia fizică a acestor persoane, a unor proceduri privind îndeosebi, după nevoie şi
în măsura posibilităţilor, de a li se oferi un nou domiciliu şi de a li se permite, în caz de nevoie, ca
informaţiile privind identitatea lor şi locul unde se află să nu fie dezvăluite sau ca dezvăluirea lor să fie
limitată;
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b)prevederea unor reguli de probaţiune care să permită martorilor să depună într-un mod care să le
garanteze securitatea, în special să fie autorizaţi să depună mărturie recurgând la tehnici de comunicare
cum sunt legăturile video sau alte mijloace adecvate.
3.Statele părţi au în vedere să încheie aranjamente cu alte state în vederea stabilirii unui nou domiciliu
persoanelor menţionate la paragraful 1 al prezentului articol.
4.Dispoziţiile prezentului articol se aplică de asemenea victimelor, când acestea sunt martori.
Art. 25: Acordarea de asistenţă şi protecţie victimelor
1.Fiecare stat parte ia, în limita mijloacelor sale, măsuri corespunzătoare pentru a da asistenţă şi a
acorda protecţie victimelor infracţiunilor prevăzute de prezenta convenţie, îndeosebi în caz de ameninţare
cu represalii sau de intimidare.
2.Fiecare stat parte stabileşte proceduri corespunzătoare pentru a permite victimelor unor infracţiuni
prevăzute de prezenta convenţie să obţină reparaţii.
3.Fiecare stat parte, sub rezerva dreptului său intern, face în aşa fel încât opiniile şi preocupările
victimelor să fie prezentate şi să fie luate în considerare în stadiile corespunzătoare ale procedurii penale
începute împotriva autorilor unor infracţiuni, într-un mod care să nu aducă prejudicii drepturilor apărării.
Art. 31: Prevenţia
1.Statele părţi se străduiesc să elaboreze şi să evalueze proiectele naţionale, precum şi să pună în
practică şi să promoveze cele mai bune practici şi politici pentru prevenirea criminalităţii transnaţionale
organizate.
2.Conform principiilor fundamentale ale dreptului lor intern, statele părţi se străduiesc să reducă, prin
măsuri legislative, administrative sau alte măsuri potrivite, posibilităţile actuale sau viitoare ale grupurilor
infracţionale organizate de a participa la activitatea pieţei ilicite utilizând produsul infracţiunii. Aceste
măsuri ar trebui să fie axate pe:
a)întărirea cooperării între serviciile de investigaţii şi de reprimare sau între procurori şi entităţile private
interesate, mai ales în industrie;
b)promovarea elaborării de norme şi proceduri care să apere integritatea entităţilor publice şi entităţilor
private interesate, precum şi a codurilor de deontologie pentru profesiunile respective, îndeosebi cele de
jurist, notar, consilier fiscal şi contabil;
c)prevenirea folosirii improprii de către grupurile infracţionale organizate a procedurilor de cerere de
ofertă organizate de autorităţile publice, precum şi subvenţiile şi licenţele acordate de autorităţile publice
pentru o activitate comercială;
d)prevenirea folosirii improprii de către grupurile infracţionale organizate a persoanelor juridice; aceste
măsuri ar putea include:
(i) stabilirea de registre publice ale persoanelor juridice şi fizice implicate în înfiinţarea, gestionarea şi
finanţarea persoanelor juridice;
(ii) posibilitatea de a decădea din dreptul de a conduce persoane juridice pe teritoriul lor, pe o perioadă
rezonabilă, persoanelor recunoscute ca vinovate de săvârşirea infracţiunilor prevăzute de prezenta
convenţie, prin decizii judiciare sau prin orice mijloace adecvate;
(iii) stabilirea de registre naţionale ale persoanelor decăzute din dreptul de a conduce persoane juridice;
şi
(iv) schimbul de informaţii conţinute în registrele menţionate la pct. (i) şi (iii) ale prezentului alineat cu
autorităţile competente ale altor state părţi.
3.Statele părţi se străduiesc să promoveze reintegrarea în societate a persoanelor recunoscute ca
vinovate de infracţiunile prevăzute de prezenta convenţie.
4.Statele părţi se străduiesc să evalueze periodic instrumentele juridice şi practicile administrative
pertinente pentru a determina dacă ele conţin lacune permiţând grupurilor infracţionale organizate să le
folosească într-un mod necorespunzător.
5.Statele părţi se străduiesc să sensibilizeze mai mult publicul asupra existenţei, cauzelor şi gravităţii
criminalităţii transnaţionale organizate şi a ameninţării pe care o reprezintă. Ele pot să o facă, după cum
se cuvine, prin inter-mediul mass-media şi adoptând măsuri destinate să promoveze participarea
publicului la activităţile de prevenire şi de combatere.
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6.Fiecare stat parte comunică secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite numele şi adresa
autorităţii sau autorităţilor susceptibile de a ajuta alte state părţi să ia măsuri de prevenire a criminalităţii
transnaţionale organizate.
7.Statele părţi colaborează, după caz, între ele şi cu organizaţiile regionale şi internaţionale competente
în vederea promovării şi luării măsurilor prevăzute în prezentul articol. Cu acest titlu, ele participă la
proiecte internaţionale pentru prevenirea criminalităţii transnaţionale organizate, de exemplu acţionând
asupra factorilor care marginalizează grupurile sociale, vulnerabile la acţiunea acestei criminalităţi.

*) Traducere.
PROTOCOL privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor şi copiilor,
adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate
PROTOCOL împotriva traficului ilegal de migranţi pe calea terestră, a aerului şi pe mare, adiţional la Convenţia
Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 813 din data de 8 noiembrie 2002
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ANEXA 2
DECRET nr. 482 din 10 decembrie 1954 privind aderarea Republicii Populare Române la
Convenţia pentru reprimarea traficului cu fiinţe umane şi a exploatării prostituirii altuia şi la
Protocolul de încheiere, adoptate de Adunarea Generala a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 2
decembrie 1949
Prezidiul Marii Adunări Naţionale a Republicii Populare Romane, decretează:
Art. unic
Republica Populara Româna adera la Convenţia pentru reprimarea traficului cu fiinţe umane şi a
exploatării prostituirii altuia şi la Protocolul de încheiere, adoptate de Adunarea Generală a Organizaţiei
Naţiunilor Unite la 2 decembrie 1949, cu urmatoarea rezervă la art. 22 din Convenţie:
"Republica Populară Româna nu se considera legată de stipulaţiunile art. 22 în virtutea caruia diferendele
între Parţile Contractante cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentei Convenţii sînt supuse
deciziunii Curţii Internaţionale de Justiţie, la cererea oricareia din Parţile în diferend şi declară că
supunerea unui diferend spre deciziune Curţii Internaţionale de Justiţie necesită, de fiecare dată, acordul
tuturor Părţilor în diferend".
-****Publicat în Buletinul Oficial cu numărul 46 din data de 10 decembrie 1954
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ANEXA 3
HOTĂRÂRE nr. 1216 din 27 noiembrie 2001 privind aprobarea Planului naţional de acţiune
pentru combaterea traficului de fiinţe umane
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Se aprobă Planul naţional de acţiune pentru combaterea traficului de fiinţe umane, prevăzut în anexa
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE
Contrasemnează:
p.Ministru de interne,
Toma Zaharia,
secretar de stat
p.Ministrul justiţiei,
Ioan Alexandru,
secretar de stat
ANEXA Nr. 1: PLANUL NAŢIONAL de acţiune pentru combaterea traficului de fiinţe umane

Obiective

Responsabilitatea
implementăr
ii

Tipul de activitate

Parteneri pentru
imple-mentare

Indicatori de
eficienţă

Termene

Cercetare şi evaluare
• Identificarea
cauzelor de
vulnerabilitate a
persoanelor faţă
de trafic şi ale
formelor de trafic
cu fiinţe umane

• Evaluarea cercetărilor MJ, MI,
existente, identificarea
MAE, MP
datelor şi a informaţiilor
care lipsesc, precum şi
stabilirea obiectivelor de
cercetare

• Identificarea
lipsurilor din
legislaţia în
vigoare, precum şi
din activitatea
instituţiilor care
oferă servicii de

• Realizarea unei baze
de date în domeniul
traficului de fiinţe umane
• Evaluarea periodică a
evoluţiei traficului de
fiinţe umane la nivel
naţional

Pactul de
Stabilitate,
OSCE, Consiliul
Europei,
Uniunea
Europeană,
UNDP, UNICEF,
OIM, Centrul
SECI, ONR,
ONG

Analiza evaluărilor Semesperiodice ale
trial
situaţiei privind
traficul de persoane
la nivel naţional
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protecţie a
grupurilor cu risc
ridicat de a fi
traficate

• Realizarea de cercetări
privind incidenţa şi
formele de trafic, cauzele
de vulnerabilitate,
precum şi în ceea ce
priveşte legislaţia
naţională în materie
• Publicarea unor
rapoarte de cercetare
relevante, statistici şi
informaţii referitoare la
traficul cu fiinţe umane
pe plan naţional şi
internaţional

62

Înfiinţarea Centrului Semes-trul
de resurse pe trafic, II
în cadrul MI
2001

Buletin de informare Semesantitrafic
trial

Conştientizare
• Realizarea
conştientizării de
către societate a
pericolului pe care
îl reprezintă traficul
de fiinţe umane

• Stabilirea codurilor de
conduită pentru
lucrătorii naţionali din
domeniul traficului de
fiinţe umane

MI, MJ,
MEC, MAP,
MAE, MCC,
CNA

Pactul de
Stabilitate,
OSCE, Consiliul
Europei,
Uniunea
Europeană,
UNDP, UNICEF,
OIM,
• Realizarea şi
MAPL, MIP, Centrul SECI,
difuzarea de informaţii, MI, MP, MJ, ONR, ONG,
documentare, materiale MAE, mass- mass-media
video, pliante, panouri media
de informare, la nivel
naţional

• Organizarea de către Reţeaua
membrii reţelei ONG
ONG de
naţionale de profil a
profil
unor conferinţe de
presă la nivel local

Creşterea eficienţei Semes-trul
şi a eficacităţii
I
activităţii lucrătorilor 2002
naţionali în materie

Diversificarea
mijloacelor de
informare şi
sensibilizare a
societăţii în privinţa
traficului de fiinţe
umane
O mai bună
cunoaştere a
fenomenului în
rândul societăţii
Casete video cu
mesaj
Pactul de
O mai bună
Stabilitate,
cunoaştere a
OSCE, Consiliul problematicii în
Europei,
rândul societăţii
Uniunea
Europeană,
UNDP, UNICEF,
OIM, Centrul
SECI, ONR,
ONG, massmedia

Permanent

Permanent

Trimestrial
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• Organizarea de
seminarii cu jurnalişti în
vederea sensibilizării
faţă de tematica
traficului
• Seminarii pe tema
traficului de fiinţe
umane cu personalul
MI, MAE, MJ şi MP
• Conştientizarea
societăţii şi prin
intermediul activităţii
cultelor religioase cu
privire la consecinţele
traficului de fiinţe
umane prin intermediul
cultelor religioase
Antrenarea
comunităţilor în lupta
împotriva traficului de
fiinţe umane
• Educarea
• Organizarea unor
persoanelor care cursuri şi a unei
aparţin grupurilor campanii de informare
cu grad ridicat de privind fenomenul
risc de a fi
traficului de fiinţe
traficate, în scopul umane la nivel naţional
protecţiei acestora

Trimestrial

Creşterea eficienţei
activităţii de
combatere a
traficului de fiinţe
umane
Scăderea traficului
de fiinţe umane din
cadrul comunităţilor

MMSS,
MEC, MAE,
MI, MJ,
MSF, MP

• Realizarea de
programe educative în
scopul întăririi
sentimentului demnităţii
umane şi protecţiei
propriei persoane

MI, MJ,
MEC, MAP,
MAE, MCC,
CNA

• Organizarea de
cursuri privind traficul
de copii

MI, MJ,
MEC, MAP,
MAE, MCC,
CNA
MEC, MI,
MJ, MAP,
MCC

• Realizarea de
programe de educaţie
extraşcolară pentru
părinţi şi copii, privind
combaterea violenţei
împotriva fetelor şi
femeilor
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Pactul de
Stabilitate,
OSCE, Consiliul
Europei,
Uniunea
Europeană,
UNDP, UNICEF,
OIM, Centrul
SECI, ONR,
ONG, massmedia
Pactul de
Stabilitate,
OSCE, Consiliul
Europei,
Uniunea
Europeană,
UNDP, UNICEF,
OIM,
Centrul SECI,
ONR, massmedia

Semestrial

Permanent

O mai bună
Permacunoaştere a
nent
pericolelor pe care
le prezintă
fenomenul traficului
de fiinţe umane
Reducerea
numărului
persoanelor traficate

Modificarea
Permaatitudinilor şi
nent
comportamentelor
persoanelor care
aparţin grupurilor cu
grad ridicat de risc

Scăderea numărului Permacopiilor traficaţi
nent

Scăderea violenţei Permaîmpotriva femeilor şi nent
fetelor, inclusiv a
violenţei în familie
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• Organizarea unei
campanii de informare
şi educare în instituţii
de învăţământ, precum
şi în cadrul
comunităţilor
vulnerabile, referitoare
la bolile cu transmitere
sexuală
• Asigurarea
• Formarea
protecţiei
specialiştilor în
victimelor traficului domeniul migraţiei,
drepturilor omului şi al
traficului de persoane

MEC, MSF,
MAP, MCC

MI, MJ,
MEC, MAP,
MP, MCC,
CNA

• Consilierea
MMSS,
persoanelor aflate în
MEC, MAP
căutarea unui loc de
muncă cu privire la
riscurile pe care le
prezintă traficul de fiinţe
umane
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Reducerea
Permanumărului de cazuri nent
de boli cu
transmitere sexuală
şi HIV/SIDA

Pactul de
Stabilitate,
OSCE, Consiliul
Europei,
Uniunea
Europeană,
UNDP, UNICEF,
OIM, Centrul
SECI, ONR,
ONG, massmedia, OIM,
Reţeaua ONG
Antitrafic

Creşterea numărului Semes-trul
persoanelor
I
calificate în
2002
domeniul migraţiei,
drepturilor omului şi
al traficului de fiinţe
umane

Creşterea numărului Permade persoane care
nent
beneficiază de
informare

Ameliorarea situaţiei sociale şi economice
a persoanelor cu risc ridicat de a fi traficate
• Îmbunătăţirea
statutului
economic şi social
al persoanelor cu
risc de a fi traficate

• Realizarea de statistici
diferenţiate pe sexe
privind angajările în
sectoarele economiei
naţionale

• Organizarea de
programe de prevenire
a analfabetismului şi
abandonului şcolar şi
de educare permanentă
• Promovarea de
programe pentru
combaterea sărăciei şi
şomajului

MEC,
MMSS,
Institutul
Naţional de
Statistică

Banca Mondială,
Pactul de
Stabilitate,
Consiliul Europei,
Uniune a
Europeană, ONG
de profil

Stabilirea gradului Lunar
de implicare în
viaţa economică
a persoanelor
care aparţin unor
grupuri
vulnerabile, în
special a femeilor
tinere
Scăderea
Permanumărului de
nent
copii care
abandonează
şcoala
Creşterea
numărului de
adulţi care se
integrează în
activităţi
economice
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• Dezvoltarea de
MMSS,
programe educaţionale, MEC, MSF
de sănătate şi
psihologice, având
drept ţintă grupurile de
risc, copiii străzii şi
copiii instituţionalizaţi

• Identificarea şi
stabilirea măsurilor
pentru prevenirea
cauzelor care
generează traficul
de persoane

• Acţiuni de eliminare a MMSS
şomajului

• Integrarea
egalităţii de gen în
sfera protecţiei
sociale a familiei şi
în programul de
măsuri pentru
prevenirea şi
combaterea
marginalizării

• Programe pentru
MMSS,
combaterea formelor de MSF, MAP
discriminare şi violenţă
la locul de muncă
• Accesul egal al
femeilor şi bărbaţilor la
măsuri active de
integrare a lor pe piaţa
muncii

• Acţiuni pentru
dezvoltarea zonelor
defavorizate din punct
de vedere economic

• Programe speciale de
reconversie
profesională a forţei de
muncă feminine
• Stimularea agenţilor
economici pentru
atragerea forţei de
muncă feminine
• Măsuri de prevenire a
căsătoriilor de
convenienţă şi a
căsătoriilor sub vârsta
legală, încheiate în
vederea traficului
• Dezvoltarea de
programe privind
dreptul la libera
circulaţie a persoanelor

MMSS,
ANOFM,
AJOFM

MI

Banca Mondială,
Pactul de
Stabilitate,
Consiliul Europei,
Uniunea
Europeană, ONG
de profil

Scăderea
numărului de
persoane care
compun grupurile
de risc Scăderea
numărului de
copii traficaţi din
categoria copiilor
străzii şi
instituţionalizaţi
Banca Mondială,
Scăderea
Pactul de
procentului
Stabilitate, Uniunea şomajului în
Europeană
România
Reducerea
zonelor
defavorizate din
punct de vedere
economic
ONG, mass-media, Reducerea
comunităţile locale numărului de
femei vulnerabile
de a fi traficate
Scăderea
numărului de
cazuri de
discriminare şi
violenţă la locul
de muncă
Scăderea
numărului
căsătoriilor
formale

MEC, MI,
societăţile
comerciale
certificate să
recruteze forţa de
muncă pentru
străinătate,
Camera de Comerţ
şi Industrie

Scăderea
numărului de
persoane care
circulă ilegal în
străinătate
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Permanent

Permanent

Permanent

Trimestrial

Permanent

Liberalizarea
forţei de muncă şi
reducerea
şomajului în
rândul
persoanelor cu
risc ridicat de a fi
traficate
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• Organizarea de burse
periodice cu locuri de
muncă, la nivel naţional
şi local
• Acţiuni de identificare
a pieţelor de migranţi şi
trafic de persoane
• Reducerea
posibilităţilor de
eludare a legii prin
activităţi conexe
sau susceptibile de
a degenera în
trafic de fiinţe
umane

• Introducerea
obligativităţii eliberării
de către Ministerul
Culturii şi Cultelor a
atestatului pentru
derularea activităţii de
impresariat artistic
• Nepublicarea
anunţurilor publicitare
de natură să aducă
atingere drepturilor şi
libertăţilor
fundamentale ale
omului

M C C,
registrul
comerţului,
MJ
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Camera de Comerţ
şi Industrie,
organizaţiile
patronale
Comunităţile
Diminuarea
locale, ONG de
activităţii pieţelor
profil
de migranţi şi
trafic de persoane
ONG de profil
Reducerea
Permanumărului de
nent
persoane traficate
prin activitatea de
impresariat
artistic

CNA,
Autoritatea
Naţională
pentru
Protecţia
Consumatori
lor

Gradul de
respectare a
drepturilor şi
libertăţilor fiecărei
persoane

Asistarea, returnarea şi reintegrarea socială a victimelor
• Asigurarea
exercitării dreptului
de întoarcere în
ţara de origine

• Asigurarea
protecţiei
victimelor traficului

• Încheierea şi
îmbunătăţirea
acordurilor de
cooperare bi/multilaterale pentru
returnarea victimelor
traficului
• Facilitarea returnării
victimelor traficului
• Asigurarea pentru
victimele traficului de
fiinţe umane de
adăposturi, consiliere
socială, psihologică,
juridică şi medicală

MI, MAE,
OIM, ONG
MJ, MSF,
specializate
MEC,
MMSS, MTS

Implementarea
acordurilor

Permanent

Pactul de
Creşterea capacităţii Semes-trul
Stabilitate,
de asistare a
I
OSCE, Consiliul victimelor
2002
Europei,
Uniunea
Europeană,
UNDP, UNICEF,
OIM, Centrul
SECI, ONR,
ONG, massmedia, cultele
religioase
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• Dezvoltarea reţelei
naţionale a centre lor
de informare,
consiliere, asistare şi
de adăpostire a
victimelor traficului

MI, MAE,
MJ, MSF,
MEC,
MMSS, MTS

• Formarea de personal
specializat care
lucrează cu victimele
traficului, prin programe
de instruire Elaborarea
unui ghid de lucru

Pactul de
Stabilitate,
OSCE, Consiliul
Europei,
Uniunea
Europeană,
UNDP, UNICEF,
OIM, Centrul
SECI, ONR,
ONG, massmedia, cultele
religioase
Pactul de
Stabilitate,
OSCE, CE, UE,
UNDP, UNICEF,
OIM, SECI,
ONR, ONG,
mass-media,
culte religioase,
Romtelecom

• Înfiinţarea unei linii
telefonice de urgenţă
(hot-line) pentru victime

• Sprijinirea
femeilor şi copiilor
- victime ale
traficului - în
procesul
recuperării fizice şi
psihice, precum şi
în ceea ce priveşte
integrarea lor în
societate

• Asigurarea asistenţei
juridice şi psihosociale, pe cât posibil în
limba maternă a
victimei
• Furnizarea de
MAE, MI
OIG, ONG de
programe alternative
profil, UNHCR
pentru victimele
traficului care aleg să
nu se întoarcă în ţara
de origine
• Educarea familiilor şi MAP, MCC, OIM, ONG de
a comunităţii împotriva cultele
profil, massstigmatizării şi învinuirii
media
victimelor religioase
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Îmbunătăţirea
Semes-trul
condiţiilor de
I
asistare a victimelor 2001

Îmbunătăţirea
Semes-trul
activităţii de
I
asistenţă şi protecţie 2001
a victimelor

Îmbunătăţirea
activităţii de
asistenţă şi protecţie
acor- dată de ONG

Integrarea victimelor Permaîn comunităţile
nent
locale

Reforma legislativă
• Evaluarea
• Întocmirea unui studiu MI, MJ, CRJ MP
legislaţiei existente asupra reglementărilor
în domeniu
existente cu privire la
traficul de fiinţe umane

Stabilirea lipsurilor
existente în
legislaţia naţională

Semes-trul
II
2001
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• Armonizarea
legislaţiei naţionale
cu legislaţia
comunitară în
materie

• Incriminarea
infracţiunilor
complementare
traficului de fiinţe
umane

• Elaborarea unui
proiect de lege privind
combaterea traficului
de fiinţe umane

• Elaborarea unui
proiect de lege pentru
combaterea crimei
organizate
• Elaborarea unui
proiect de lege a
probaţiunii
• Elaborarea unui
proiect de lege privind
protecţia victimelor
• Elaborarea unui
proiect de lege privind
protecţia martorilor
• Elaborarea unui
proiect de lege privind
utilizarea
investigatorilor sub
acoperire în domeniul
crimei organizate
• Elaborarea unui studiu
privind legăturile
existente între acţiunile
de trafic de fiinţe
umane şi cele privind
spălarea banilor,
corupţia, proxenetismul,
lipsirea de libertate
• Elaborarea unor
reglementări privind
controlul prostituţiei
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MJ, MI, MP, ONG de profil,
MIE
IRDO, CRJ

Alinierea legislaţiei Semes-trul
naţionale la nivelul I
legislaţiei şi practicii 2002
comunitare şi
internaţionale în
materie

M I, MFP,
Oficiul
Naţional
pentru
Prevenirea
Spălării
Banilor

Evaluarea veniturilor Semes-trul
ilicite obţinute în
II
urma săvârşirii
2002
infracţiunilor conexe
traficului de fiinţe
umane

MJ, MP, ONG
de profil, IRDO

MJ, MI, MP, ONG, IRDO,
MMSS
MAP

Reglementarea
privind controlul
prostituţiei

Semes-trul
II
2002

Aplicarea legii
• Pregătirea
personalului
însărcinat cu
aplicarea noilor
instrumente în
această materie

• Derularea de
programe de instruire
specială pentru
lucrătorii sociali,
medicali, cadre
didactice, în spiritul
însuşirii noilor metode
de lucru şi al cooperării
eficiente cu organele
judiciare cu atribuţii
antitrafic

MI, MEC,
MMSS, MJ,
MAE, MSF,
MTS, MCC

Pactul de
Stabilitate, OSCE,
Consiliul Europei,
Uniunea
Europeană, UNDP,
UNICEF, OIM,
Centrul SECI,
ONR, ONG

Formarea şi
specializarea
personalului în
această materie

Semestrial
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• Instruirea diplomaţilor,
consulilor şi lucrătorilor
de vamă pentru
aplicarea rapidă şi
eficientă a măsurilor
antitrafic de persoane
• Programe de instruire
pentru îmbunătăţirea
cooperării dintre poliţie
şi ONG
• Instruirea avocaţilor în
reprezentarea
victimelor traficului
• Instruirea ofiţerilor de
control al
paşapoartelor, de
poliţie de frontieră şi din
cadrul autorităţilor de
imigrări pentru
identificarea traficanţilor
şi a posibilelor victime
ale traficului şi pentru
luarea măsurilor
necesare
• Instruirea ofiţerilor de
poliţie, a procurorilor şi
judecătorilor în ceea ce
priveşte investigarea,
urmărirea penală şi
judecarea infracţiunilor
de trafic de persoane
• Elaborarea unei noi
metodologii de lucru
antitrafic şi
implementarea acesteia
în activitatea centrelor
zonale
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Noi metodologii şi Semestrul
instrucţiuni în
II2002
vederea creşterii
eficienţei activităţii
şi cooperării
pentru
reintegrarea şi
recuperarea postpenală a
infractorilor

• Elaborarea unui ordin
de linie către centrele
zonale privind modul de
lucru cu victimele
traficului şi cooperarea
cu ONG locale
• Instruirea ofiţerilor din MI
echipa naţională
antitrafic pentru
însuşirea noii
metodologii şi a
ordinului de linie
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• Modernizarea
bazei automate de
date din reţeaua
DGCCOA şi
stabilirea unei
conexiuni
electronice cu
centrele zonale de
combatere a crimei
organizate

• Dotarea cu
tehnică operativă
şi de calcul
performantă a
echipei naţionale
de combatere a
traficului din cadrul
centrelor zonale
• Securizarea
controlului la
trecerea frontierei
de stat

• Securizarea
controlului la
trecerea frontierei
de stat

• Programe pentru
reintegrarea şi
recuperarea infractorilor
• Implementarea unui
software de analiză a
informaţiilor, necesar
accesului şi aportului
de date operative
• Stabilirea unei
conexiuni de poştă
electronică între
centrele zonale şi între
acestea şi grupul de
coordonare şi
conducere de la nivel
central
• Unificarea bazelor
naţionale de
date(evidenţa
populaţiei, cazier
judiciar, evidenţă
operativă)
• Dotarea echipei
naţionale cu computere
performante,
imprimante, scanere,
consumabile, precum şi
cu orice alte mijloace
necesare realizării
sarcinilor în acest
domeniu
• Analiza urgentă a
datelor operative
existente privind traficul
la frontieră şi punctarea
în concret a zonelor
vulnerabile la trecerile
ilegale ale sectoarelor
de frontieră
• Măsuri operative
speciale de
supraveghere a zonelor
vulnerabile identificate
• Securizarea
documentelor de
călătorie
• Dotarea materială a
formaţiunilor de poliţie
de frontieră din
sectoarele predispuse
traficului
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MJ, MMSS,
MI
MI

Pactul de
Stabilitate, OSCE,
Consiliul Europei,
Uniunea
Europeană, UNDP,
UNICEF, OIM,
Centrul SECI,
ONR, ONG

MI, MAP

Pactul de
Stabilitate, OSCE,
Consiliul Europei,
Uniunea
Europeană, UNDP,
UNICEF, OIM,
Centrul SECI,
ONR, ONG

MI

Modernizarea
metodelor şi
mijloacelor de
muncă

Semes-trul
II
2001

Permanent

MI

MI, MAP

Pactul de
Stabilitate, OSCE,
Consiliul Europei,
Uniunea
Europeană, UNDP,
UNICEF, OIM,
Centrul SECI,
ONR, ONG
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Cooperarea şi coordonarea internaţională
• Realizarea de
programe pentru
asigurarea
cooperării şi
coordonării
internaţionale
împotriva traficului
de fiinţe umane

• Acordarea de
asistenţă tehnică,
financiară şi de
specialitate

• Participarea la
acţiunile de
cooperare
internaţională în
domeniul
investigării
infracţiunilor de
trafic de persoane
şi al anchetării

• Desfăşurarea de
acţiuni în comun între
Task Force înfiinţat pe
problematica traficului
de fiinţe umane, SECI
şi FBI
• Realizarea unui
schimb eficient de
informaţii operative prin
intermediul Centrului
SECI la Bucureşti
• Cooperarea cu OIM şi
cu reţeaua
internaţională de ONG
în vederea unei
circulaţii rapide a
informaţiilor operative
rezultate din cazurile de
victime asistate
• Asigurarea asistenţei
de specialitate pentru
elaborarea actelor
normative
• Asigurarea asistenţei
financiare pentru
realizarea programelor
de instruire
• Asigurarea asistenţei
de specialitate pentru
expertizarea proiectelor
de acte normative
• Asigurarea asistenţei
de specialitate pentru
implementarea actelor
normative
• Efectuarea de
anchete transfrontaliere
în comun cu autorităţile
altor state, precum şi
de anchete speciale în
domeniul traficului de
fiinţe umane

Centrul
SECI, MI

FBI, OIM

Semes-trul
II
2001

MI, MJ, MP,
MAE,
MMSS,
MEC, MIE,
MFP,
Delegaţia
Comisiei
Europene,
SECI, OIM,
ONG de
profil

Pactul de
Stabilitate, OSCE,
Consiliul Europei,
Uniunea
Europeană, UNDP,
UNICEF, OIM,
Centrul SECI,
ONR, ONG

Semes-trul
II
2001

MI, MJ, MP,
MAE,
MMSS,
MEC, MIE,
M F P,
Delegaţia
Comisiei
Europene,
SECI, OIM,

Pactul de
Stabilitate, OSCE,
Consiliul Europei,
Uniunea
Europeană, UNDP,
UNICEF, OIM,
Centrul SECI,
ONR, ONG

Eficientizarea
acţiunilor de
cooperare
internaţională în
domeniul
prevenirii şi
combaterii
traficului de
persoane

Semes-trul
II
2002
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infractorilor,
precum şi la
acţiunile de
protecţie a
victimelor traficului
de fiinţe umane

ONG de
• Încheierea unor
acorduri de extrădare profil
pentru cazurile de trafic
de fiinţe umane

• Încheierea unor
acorduri bi/multilaterale cu statelesursă, precum şi cu
statele de destinaţie ale
persoanelor traficate
• Monitorizarea
procesului returnării
persoanelor traficate în
ţara de origine, precum
şi a procesului
recuperării şi
reintegrării lor sociale
• Nominalizarea unui
punct naţional focal MI
pentru cercetări şi
raportări

• Organizarea unor
întâlniri de lucru privind
problematica traficului
de fiinţe umane, între
procurorii şi poliţiştii din
ţările de destinaţie,
tranzit şi sursă
• Realizarea unei reţele
de ofiţeri de poliţie de
legătură din România în
ţările în care se
manifestă pregnant
traficul de fiinţe umane
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Asigurarea
Permareturnării în
nent
condiţii de
siguranţă, în ţara
de origine, a
persoanelor
traficate
Punct naţional
focal activ

Personal de
ambasadă instruit
în furnizarea
asistenţei juridice
reciproce

Formarea
corpului ofiţerilor
de legătură ai
poliţiei române în
problema
traficului de fiinţe
umane
Creşterea
comunicării,
cooperării şi
schimbului de
informaţii între
organele
specializate ale
acestor ţări
Participarea la
acţiunile
internaţionale de
prevenire,
investigare şi
cercetare a
cazurilor de trafic
de persoane

• Includerea în
mandatul ofiţerilor de
legătură ai poliţiei care
desfăşoară activităţi în
afara ţării a
problematicii traficului
de fiinţe umane
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• Includerea în
activitatea misiunilor
diplomatice române în
străinătate a
problematicii traficului
de fiinţe umane

ANEXA Nr. 2: (la planul naţional de acţiune) LISTA cuprinzând abrevierile folosite în Planul
naţional de acţiune pentru combaterea traficului de fiinţe umane

Nr.
Abrevierea
crt.
folosită
1.
MI
Ministerul de Interne
2.
MJ
Ministerul Justiţiei
3.
MAE
Ministerul Afacerilor Externe
4.
MP
Ministerul Public
5.
MEC
Ministerul Educaţiei şi Cercetării
6.
MAP
Ministerul Administraţiei Publice
7.
MMSS
Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale
8.
MSF
Ministerul Sănătăţii şi Familiei
9.
MCC
Ministerul Culturii şi Cultelor
10.
MIE
Ministerul Integrării Europene
11.
MTS
Ministerul Tineretului şi Sportului
12.
MFP
Ministerul Finanţelor Publice
13.
MIP
Ministerul Informaţiilor Publice
14.
ONG
Organizaţii neguvernamentale
15.
OIM
Organizaţia Internaţională pentru Migraţie
16.
CNA
Consiliul Naţional al Audiovizualului
17.
SECI
Iniţiativa sud-est europeană
18.
ONR
Oficiul Naţional pentru Refugiaţi
19.
UNDP
Programul PHARE Antidrog
20.
ANPCA
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului şi Adopţie
21.
CRJ
Comisia de Resurse Juridice
22.
FBI
Biroul Federal de Investigaţii
23.
UNICEF
Comitetul Internaţional pentru Copii din cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite
24.
ANOFM
Autoritatea Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
25.
AJOFM
Autoritatea judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă
26.
OSCE
Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa
27.
OIG
Organizaţie interguvernamentală
28.
IRDO
Institutul Român pentru Drepturile Omului
29.
UNHCR
Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi
30.
DGCCOA
Direcţia Generală de Combatere a Crimei Organizate şi Antidrog
Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 806 din data de 17 decembrie 2001
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ANEXA 4
LEGE nr. 678 din 21 noiembrie 2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
Prezenta lege reglementează prevenirea şi combaterea traficului de persoane, precum şi protecţia şi
asistenţa acordată victimelor unui astfel de trafic, care constituie o violare a drepturilor persoanei şi o
atingere a demnităţii şi integrităţii acesteia.
Art. 2
În prezenta lege, termenii şi expresiile de mai jos au următorul înţeles:
1. prin trafic de persoane se înţelege faptele prevăzute la art. 12 şi 13;
2. prin exploatarea unei persoane se înţelege:
a) executarea unei munci sau îndeplinirea de servicii, în mod forţat, cu încălcarea normelor legale
privind condiţiile de muncă, salarizare, sănătate şi securitate;
b) ţinerea în stare de sclavie sau alte procedee asemănătoare de lipsire de libertate ori de aservire;
c) obligarea la practicarea prostituţiei, la reprezentări pornografice în vederea producerii şi difuzării de
materiale pornografice sau alte forme de exploatare sexuală;
d) prelevarea de organe;
e) efectuarea unor alte asemenea activităţi prin care se încalcă drepturi şi libertăţi fundamentale ale
omului.
CAPITOLUL II: Prevenirea traficului de persoane
Art. 3
Pentru o luptă eficientă împotriva traficului de persoane autorităţile şi instituţiile publice prevăzute în
prezentul capitol, organizaţiile neguvernamentale şi alţi reprezentanţi ai societăţii civile vor desfăşura,
separat sau, după caz, în cooperare, o activitate susţinută de prevenire a traficului de persoane, în
special de femei şi copii.
Art. 4
Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Ministerul Administraţiei Publice,
Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Sănătăţii şi Familiei, Autoritatea Naţională pentru Protecţia
Copilului şi Adopţie, Ministerul de Interne, Ministerul Justiţiei, precum şi alte organisme guvernamentale
cu atribuţii în combaterea traficului de persoane iau măsurile necesare pentru elaborarea şi aplicarea în
domeniile lor de activitate a Planului naţional de acţiune în combaterea traficului de persoane.
Art. 5
(1) Ministerul Afacerilor Externe întocmeşte o listă cu statele care prezintă potenţial ridicat sub aspectul
traficului de persoane, care va fi comunicată, la cerere, instituţiilor interesate.
(2) Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul de Interne vor adopta măsurile necesare, în baza Legii nr.
123/2001 privind regimul străinilor în România, pentru a împiedica accesul pe teritoriul României al
cetăţenilor străini în legătură cu care există indicii temeinice că ar fi implicaţi în traficul de persoane, în
sensul prezentei legi.
Art. 6
(1) Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, prin structurile sale specializate de la nivel central şi
teritorial, elaborează şi aplică măsuri speciale de integrare pe piaţa muncii a persoanelor cu risc ridicat
de a fi traficate, în special pentru femeile din zonele defavorizate şi pentru persoanele marginalizate
social.
(2) Pentru persoanele cu risc ridicat de a fi traficate Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
dezvoltă programe de informare privind piaţa muncii şi drepturile angajaţilor, programe de formare
profesională, precum şi de informare a agenţilor economici, pentru angajarea acestora cu prioritate.
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(3) Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale împreună cu Ministerul Finanţelor Publice studiază
oportunitatea elaborării unor măsuri de stimulare a agenţilor economici care angajează atât persoane cu
risc ridicat de a fi traficate, cât şi victime ale traficului, care au absolvit cursuri de formare profesională,
făcând propuneri în acest sens.
Art. 7
Ministerul Administraţiei Publice realizează şi difuzează materiale documentare privind riscurile la care
pot fi expuse persoanele, potenţiale victime ale traficului de persoane.
Art. 8
Ministerul Educaţiei şi Cercetării realizează, cu sprijinul celorlalte ministere implicate şi în colaborare cu
organizaţiile neguvernamentale cu activitate în domeniu, programe educative pentru părinţi şi copii, în
special pentru grupurile cu risc crescut de a fi victime, în vederea prevenirii traficului de persoane.
Art. 9
(1) Ministerul de Interne, prin structurile sale specializate, cu sprijinul altor ministere, realizează şi
menţine în actualitate baza de date privind fenomenul traficului de fiinţe umane, monitorizează şi
evaluează periodic acest fenomen, luând în considerare atât persoanele care trafichează, cât şi
victimele traficului, precum şi persoanele juridice implicate în activitatea de trafic de persoane.
(2) Publicarea informaţiilor statistice şi a rapoartelor de evaluare se face semestrial de către
Inspectoratul General de Poliţie, cu avizul ministrului de interne.
Art. 10
Ministerul Justiţiei şi Ministerul Public, pe baza datelor proprii, efectuează studii periodice în scopul
identificării cauzelor care determină şi a condiţiilor ce favorizează traficul de persoane.
Art. 11
Pentru prevenirea traficului de persoane organizaţiile neguvernamentale cooperează cu ministerele
interesate şi organizează campanii de informare privind fenomenul traficului de persoane şi riscurile la
care sunt supuse victimele acestuia.
CAPITOLUL III: Infracţiuni
SECŢIUNEA 1: Infracţiuni privind traficul de persoane
Art. 12
(1) Constituie infracţiunea de trafic de persoane recrutarea, transportarea, transferarea, cazarea sau
primirea unei persoane, prin ameninţare, violenţă sau prin alte forme de constrângere, prin răpire, fraudă
ori înşelăciune, abuz de autoritate sau profitând de imposibilitatea acelei persoane de a se apăra sau de
a-şi exprima voinţa, ori prin oferirea, darea, acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase pentru
obţinerea consimţământului persoanei care are autoritate asupra altei persoane, în scopul exploatării
acestei persoane, şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi.
(2) Traficul de persoane, săvârşit în următoarele împrejurări:
a) de două sau de mai multe persoane împreună;
b) s-a cauzat victimei o vătămare gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii se pedepseşte cu
închisoare de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi.
(3) Dacă fapta a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este închisoare de la 15 la
25 de ani şi interzicerea unor drepturi.
Art. 13
(1) Recrutarea, transportarea, transferarea, găzduirea sau primirea unei persoane cu vârsta cuprinsă
între 15 şi 18 ani, în scopul exploatării acesteia, constituie infracţiunea de trafic de minori şi se
pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi.
(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) a fost săvârşită asupra unei persoane care nu a împlinit vârsta de
15 ani, pedeapsa este închisoare de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi.
(3) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt săvârşite prin ameninţare, violenţă sau prin alte forme
de constrângere, prin răpire, fraudă ori înşelăciune, abuz de autoritate sau profitând de imposibilitatea
acelei persoane de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa, ori prin oferirea, darea, acceptarea sau
primirea de bani ori de alte foloase pentru obţinerea consimţământului persoanei care are control asupra
altei persoane, pedeapsa este închisoare de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi, în cazul alin. (1),
şi închisoare de la 7 la 18 ani şi interzicerea unor drepturi, în cazul alin. (2).
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(4) În cazul în care faptele prevăzute la alin. (1), (2) şi (3) sunt săvârşite în condiţiile prevăzute la art. 12
alin. (2), pedeapsa este închisoare de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi, în cazul alin. (1),
închisoare de la 5 la 17 ani şi interzicerea unor drepturi, în cazul alin. (2), închisoare de la 5 la 18 ani şi
interzicerea unor drepturi, în cazul alin. (3) teza 1, şi închisoare de la 7 la 20 de ani şi interzicerea unor
drepturi, în cazul alin. (3) teza 2.
(5) Dacă faptele prevăzute în acest articol au avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei,
pedeapsa este închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi sau detenţiunea pe viaţă.
Art. 14
Dacă faptele prevăzute la art. 12 şi 13 sunt săvârşite de o persoană care face parte dintr-un grup
organizat sau care a produs ori a obţinut, pentru sine sau pentru altul, beneficii materiale importante,
maximul special al pedepsei se majorează cu 3 ani.
Art. 15
(1) Tentativa infracţiunilor prevăzute la art. 12-14 se pedepseşte.
(2) Organizarea săvârşirii infracţiunilor prevăzute în prezentul capitol constituie infracţiune şi se
pedepseşte ca şi infracţiunea organizată.
Art. 16
Consimţământul persoanei, victimă a traficului, nu înlătură răspunderea penală a făptuitorului.
SECŢIUNEA a 2-a: Infracţiuni în legătură cu traficul de persoane
Art. 17
(1) Fapta de a determina sau de a permite, cu ştiinţă, fie direct, fie prin intermediar, intrarea sau
rămânerea pe teritoriul ţării a unei persoane care nu este cetăţean român, supusă traficului de persoane
în sensul prezentei legi:
a) folosind faţă de aceasta mijloace frauduloase, violenţă sau ameninţări ori altă formă de constrângere;
sau
b) abuzând de starea specială în care se găseşte acea persoană, datorită situaţiei sale ilegale ori
precare de intrare sau şedere în ţară, ori datorită sarcinii, unei boli sau infirmităţi ori unei deficienţe,
fizice sau mintale, constituie infracţiune şi se sancţionează cu pedeapsa prevăzută pentru infracţiunea
de trafic de persoane.
(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) se săvârşeşte de o persoană care face parte dintr-un grup organizat
sau se săvârşeşte în mod repetat, maximul special al pedepsei se majorează cu 2 ani.
Art. 18
(1) Fapta de a expune, a vinde sau a răspândi, a închiria, a distribui, a confecţiona ori de a deţine în
vederea răspândirii de obiecte, filme, fotografii, diapozitive, embleme sau alte suporturi vizuale, care
reprezintă poziţii ori acte sexuale cu caracter pornografic, ce prezintă sau implică minori care nu au
împlinit vârsta de 18 ani, sau importarea ori predarea de astfel de obiecte unui agent de transport sau de
distribuire în vederea comercializării ori distribuirii lor constituie infracţiunea de pornografie infantilă şi se
pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani.
(2) Faptele prevăzute la alin. (1), săvârşite de o persoană care face parte dintr-un grup organizat, se
pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani.
SECŢIUNEA a 3-a: Dispoziţii speciale
Art. 19
(1) Banii, valorile sau orice alte bunuri dobândite în urma săvârşirii infracţiunilor prevăzute în prezenta
lege ori cele care au servit la săvârşirea acestor infracţiuni, precum şi celelalte bunuri prevăzute de art.
118 din Codul penal sunt supuse confiscării speciale, în condiţiile stabilite de acel articol.
(2) Sunt considerate bunuri care au servit la săvârşirea infracţiunii şi mijloacele de transport care au
folosit la realizarea transportului persoanelor traficate, precum şi imobilele în care aceste persoane au
fost cazate, dacă aparţin făptuitorilor.
Art. 20
Persoana supusă traficului de persoane, care a săvârşit infracţiunea de prostituţie prevăzută de art.328
din Codul penal, nu se pedepseşte pentru această infracţiune, dacă mai înainte de a se fi început
urmărirea penală pentru infracţiunea de trafic de persoane încunoştinţează autorităţile competente
despre aceasta sau dacă, după ce a început urmărirea penală ori după ce făptuitorii au fost descoperiţi,
înlesneşte arestarea acestora.
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CAPITOLUL IV: Dispoziţii speciale privind procedura judiciară
Art. 21
Urmărirea penală pentru infracţiunile prevăzute de prezenta lege se efectuează în mod obligatoriu de
către procuror şi se judecă în primă instanţă de către tribunal.
Art. 22
În vederea strângerii datelor necesare începerii urmăririi penale pot fi folosiţi investigatori sub acoperire,
în condiţiile legii.
Art. 23
(1) Când există date sau indicii temeinice că o persoană care pregăteşte comiterea unei infracţiuni dintre
cele prevăzute în prezenta lege sau care a comis o asemenea infracţiune foloseşte sisteme de
telecomunicaţii ori informatice, organul de urmărire penală poate, cu autorizarea procurorului, să aibă
acces, pentru o perioadă determinată, la aceste sisteme şi să le supravegheze.
(2) Dispoziţiile art. 91{1}-91{5}din Codul de procedură penală se aplică în mod corespunzător.
Art. 24
(1) Şedinţele de judecată în cauzele privind infracţiunea de trafic de persoane prevăzută la art. 13 şi de
pornografie infantilă prevăzută la art. 18 nu sunt publice.
(2) La desfăşurarea judecăţii în condiţiile alin. (1) pot asista părţile, reprezentanţii acestora, apărătorii,
precum şi alte persoane a căror prezenţă este considerată necesară de către instanţă.
(3) În cauzele privind infracţiunile prevăzute în prezenta lege ascultarea minorului care nu a împlinit
vârsta de 14 ani se face în prezenţa unuia dintre părinţi sau a tutorelui ori a persoanei căreia îi este
încredinţat minorul spre creştere şi educare.
Art. 25
La judecarea infracţiunilor prevăzute la art. 12 şi 17, la cererea părţii vătămate, instanţa poate declara
şedinţa secretă.
CAPITOLUL V: Protecţia şi asistenţa victimelor traficului de persoane
Art. 26
(1) Persoanelor vătămate prin infracţiunile prevăzute în prezenta lege, precum şi altor victime ale acestor
infracţiuni li se acordă o protecţie şi o asistenţă specială, fizică, juridică şi socială.
(2) Viaţa privată şi identitatea victimelor traficului de persoane sunt ocrotite prin prevederile prezentei legi.
(3) Victimele infracţiunilor prevăzute în prezenta lege au dreptul la recuperarea lor fizică, psihologică şi
socială.
(4) Minorilor, victime ale infracţiunilor prevăzute în prezenta lege, li se acordă protecţie şi asistenţă
specială, în raport cu vârsta lor.
(5) Femeilor, victime ale infracţiunilor prevăzute în prezenta lege, precum şi celor care sunt supuse unui
risc ridicat de a deveni victime ale acestor infracţiuni li se acordă o protecţie şi o asistenţă socială
specifică.
Art. 27
Ministerul de Interne asigură, la cerere, pe teritoriul României, protecţia fizică a victimelor traficului de
persoane pe perioada procesului.
Art. 28
Cetăţenilor români aflaţi pe teritoriul altor ţări, victime ale traficului de persoane, li se acordă, la cerere,
asistenţă de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în acele ţări.
Art. 29
Ministerul Afacerilor Externe, prin misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României, eliberează, în
caz de necesitate, în vederea repatrierii, documente de identitate cetăţenilor români care au fost victime
ale traficului de persoane, într-un timp rezonabil, fără întârzieri nejustificate.
Art. 30
(1) Ministerul Afacerilor Externe asigură difuzarea către cei interesaţi, prin intermediul misiunilor
diplomatice şi al oficiilor consulare ale României în străinătate, a unor materiale de informare privind
drepturile persoanelor, victime ale traficului de persoane, potrivit legislaţiei române şi a statului de
reşedinţă.
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(2) Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate asigură informarea organelor
judiciare străine cu privire la reglementările române în materie.
(3) Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate vor publica prin mijloace
electronice proprii informaţii referitoare la legislaţia naţională şi a statului străin în domeniu, precum şi
adresele centrelor de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de persoane sau asimilate acestora.
(4) Şefii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare ale României în străinătate vor desemna un
diplomat din cadrul acestora ca responsabil cu aplicarea metodologiei de repatriere a cetăţenilor români,
victime ale traficului de persoane, în sensul prezentei legi.
(5) Metodologia de repatriere a cetăţenilor români, victime ale traficului de persoane, se elaborează de
către Ministerul Afacerilor Externe împreună cu Ministerul de Interne şi Ministerul Justiţiei, în termen de
60 de zile de la adoptarea prezentei legi.
Art. 31
Ministerul de Interne asigură, prin structurile sale specializate, la toate punctele de trecere a frontierei
României, personal special instruit pentru identificarea şi preluarea victimelor, în vederea îndrumării
acestora către instituţiile specializate.
Art. 32
(1) Victimele traficului de persoane pot fi cazate, la cerere, temporar, în centre de asistenţă şi protecţie a
victimelor traficului de persoane, înfiinţate prin prezenta lege, denumite în continuare centre, aflate în
subordinea consiliilor judeţene Arad, Botoşani, Galaţi, Giurgiu, Iaşi, Ilfov, Mehedinţi, Satu Mare şi Timiş.
(2) Durata cazării este stabilită prin decizie a delegaţiei permanente judeţene şi nu poate depăşi 10 zile.
(3) Durata cazării poate fi prelungită, la solicitarea organelor judiciare, cu cel mult până la 3 luni sau, după
caz, pe perioada procesului penal.
(4) Centrele sunt amenajate şi dotate astfel încât să ofere condiţii civilizate de cazare şi igienă personală,
hrană, asistenţă psihologică şi medicală.
Art. 33
Victimelor traficului de persoane, cazate temporar, li se asigură de către asistenţii sociali din aparatul
consiliului local în a cărui rază teritorială îşi desfăşoară activitatea centrele informaţii şi consiliere pentru a
beneficia de facilităţile asigurate prin lege persoanelor marginalizate social.
Art. 34
(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare, precum şi structura organizatorică ale centrelor se aprobă
de ministrul administraţiei publice, cu avizul ministrului de interne.
(2) Personalul încadrat în centre este salarizat potrivit legislaţiei referitoare la salarizarea personalului din
unităţile bugetare.
(3) Cheltuielile curente şi de capital ale centrelor se acoperă din bugetele consiliilor judeţene, prevăzute
la art.32 alin. (1).
Art. 35
(1) Agenţiile judeţene de ocupare a forţei de muncă din judeţele în care se înfiinţează şi funcţionează
centrele organizează, dacă este posibil, programe speciale de scurtă durată pentru iniţierea sau formarea
profesională a victimelor cazate.
(2) De asemenea, agenţiile menţionate la alin. (1) asigură, cu prioritate, victimelor traficului de persoane
servicii de consiliere şi mediere a muncii, în vederea identificării unui loc de muncă.
Art. 36
Victimelor traficului de persoane, cetăţeni români, li se pot acorda locuinţe sociale, cu prioritate, de către
consiliile locale din localitatea de domiciliu.
Art. 37
România le facilitează cetăţenilor străini, victime ale traficului de persoane, întoarcerea în ţara lor de
origine fără nici o întârziere nejustificată şi le asigură transportul în deplină securitate până la frontiera
statului român, dacă nu este prevăzut altfel în acordurile bilaterale.
Art. 38
(1) Pentru asigurarea securităţii lor fizice victimele traficului de persoane, cetăţeni străini, pot fi cazate în
centrele special amenajate potrivit Legii nr. 123/2001, iar solicitanţii unei forme de protecţie în România
pot fi cazaţi în centrele special amenajate potrivit Legii nr. 323/2001 pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România.
(2) Victimele traficului de persoane vor fi informate în locurile de cazare, într-o limbă pe care o înţeleg, cu
privire la procedurile judiciare şi administrative aplicate.
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(3) Persoanele cazate potrivit alin. (1) pot beneficia de consiliere psihică şi psihologică, precum şi de
asistenţă medicală şi socială într-o limbă pe care o înţeleg.
Art. 39
În cazul în care străinii, victime ale traficului de persoane, nu posedă nici un document de identitate sau
acesta a fost pierdut, furat ori distrus, li se facilitează de către Direcţia relaţii consulare din cadrul
Ministerului Afacerilor Externe sau de către organele competente ale Ministerului Administraţiei Publice
eliberarea unui nou paşaport sau titlu de călătorie, după caz.
Art. 40
În cazul aducerii în România de către o companie de transport de victime ale traficului, cunoscând
caracterul ilicit al acestuia, compania de transport respectivă este obligată să asigure cazarea şi
întreţinerea acestora pe perioada stabilită de Ministerul de Interne şi să suporte transportul lor până la
frontiera română, conform legii.
Art. 41
De asemenea, minorilor care însoţesc victimele traficului de persoane sau care sunt ei înşişi victime li se
aplică, în mod corespunzător, prevederile referitoare la minori din Legea nr. 123/2001.
Art. 42
Asociaţiile şi fundaţiile care fac dovada că desfăşoară programe de servicii de asistenţă socială pentru
victimele traficului de persoane, cum ar fi: cazare, hrană, consiliere psihică, psihologică şi juridică,
asistenţă medicală, vor putea beneficia de subvenţii de la bugetul de stat sau, după caz, de la bugetele
locale, în condiţiile legii.
Art. 43
Victimele infracţiunilor prevăzute în prezenta lege au dreptul să primească informaţii cu privire la
procedurile judiciare şi administrative aplicabile.
Art. 44
Persoanele prevăzute la art. 43 au dreptul să primească asistenţă juridică obligatorie pentru a putea să
îşi exercite drepturile în cadrul procedurilor penale prevăzute de lege, în toate fazele procesului penal, şi
să îşi susţină cererile şi pretenţiile civile faţă de persoanele care au săvârşit infracţiunile prevăzute de
prezenta lege, în care ele sunt implicate.
CAPITOLUL VI: Cooperarea internaţională
Art. 45
Prin prezenta lege se instituie ofiţeri de legătură în cadrul Ministerului de Interne, precum şi magistraţi de
legătură la nivelul parchetelor de pe lângă tribunale, care să asigure consultarea reciprocă cu ofiţeri de
legătură sau, după caz, cu magistraţi de legătură care funcţionează în alte state, în scopul coordonării
acţiunilor acestora în cursul urmăririi penale.
Art. 46
În vederea schimbului de date şi de informaţii cu privire la investigarea şi urmărirea infracţiunilor
prevăzute în prezenta lege se va stabili un punct de contact în cadrul Ministerului de Interne şi al
Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie cu instituţii similare din alte state.
Art. 47
(1) Societăţile de transport internaţional sunt obligate să verifice la emiterea documentului de călătorie
dacă pasagerii sunt în posesia documentelor de identitate cerute pentru intrarea în ţara de tranzit sau de
primire.
(2) Obligaţia prevăzută la alin. (1) revine şi conducătorului mijlocului de transport internaţional rutier la
urcarea pasagerilor, precum şi personalului abilitat să controleze documentele de călătorie.
CAPITOLUL VII: Dispoziţii finale
Art. 48
Pentru identificarea victimelor traficului de persoane lucrătorii Ministerului de Interne pot organiza
controale în instituţii publice ori particulare, precum şi în incinta agenţilor economici, indiferent de
proprietar sau de deţinător, în condiţiile legii.
Art. 49
În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se va adopta, prin hotărâre a
Guvernului, regulamentul de aplicare a acesteia.
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Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 2 octombrie 2001, cu respectarea
prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALER DORNEANU
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 1 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art.
74 alin. (1) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU
Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 783 din data de 11 decembrie 2001
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ANEXA 5
Fragmente din PROTOCOLUL din 15 noiembrie 2000 privind prevenirea, reprimarea şi
pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor şi copiilor, adiţional la Convenţia
Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate*
CAPITOLUL I: DISPOZIŢII GENERALE
Art. 2: Obiect
Prezentul protocol are ca obiect:
a)prevenirea şi combaterea traficului de persoane, acordând o atenţie specială femeilor şi copiilor;
b)protecţia şi ajutorarea victimelor unui astfel de trafic, respectând pe deplin drepturile lor fundamentale;
şi
c)promovarea cooperării între statele părţi în vederea atingerii acestor obiective.
CAPITOLUL II: PROTECŢIA VICTIMELOR TRAFICULUI DE PERSOANE
Art. 6: Asistenţa şi protecţia acordate victimelor traficului de persoane
1.Atunci când are loc şi în măsura în care dreptul său intern o permite, fiecare stat parte protejează viaţa
privată şi identitatea victimelor traficului de persoane, nefăcând publice procedurile juridice referitoare la
acestea.
2.Fiecare stat parte se asigură că sistemul său juridic sau administrativ prevede măsuri care permit
furnizarea către victimele traficului de persoane, atunci când este cazul:
a)a informaţiilor asupra procedurilor juridice şi administrative aplicabile;
b)a unei asistenţe pentru a face astfel încât părerile şi preocupările lor să fie prezentate şi luate în
considerare în stadiile corespunzătoare ale procedurii penale angajate împotriva autorilor infracţiunilor,
astfel încât să nu aducă prejudicii drepturilor apărării.
3.Fiecare stat parte intenţionează să pună în aplicare măsuri în vederea asigurării restabilirii psihice,
psihologice şi sociale a victimelor traficului de persoane, inclusiv, dacă este cazul, în cooperare cu
organizaţii neguvernamentale, cu alte organizaţii competente şi alte elemente ale societăţii civile şi, în
special, să le furnizeze:
a)un adăpost convenabil;
b)sfaturi şi informaţii privind drepturile pe care legea le recunoaşte, într-o limbă pe care o pot înţelege;
c)asistenţă medicală, psihologică şi materială; şi
d)posibilităţi de angajare, educaţie şi formare.
4.Fiecare stat parte ţine cont, atunci când aplică dispoziţiile prezentului articol, de vârsta, sexul şi nevoile
specifice ale victimelor traficului de persoane, în special de nevoile specifice ale copiilor, şi anume un
adăpost, educaţie şi îngrijire convenabilă.
5.Fiecare stat parte depune eforturi pentru a asigura siguranţa psihică a victimelor traficului de persoane
când acestea se găsesc pe teritoriul său.
6.Fiecare stat parte se asigură că sistemul său juridic prevede măsuri care să ofere victimelor traficului
de persoane posibilitatea de a obţine repararea prejudiciului suportat.
Art. 7: Statutul victimelor traficului de persoane în statele de primire
1.Pentru a lua măsuri conform art. 6 din prezentul protocol, fiecare stat parte intenţionează să adopte
măsuri legislative sau alte măsuri corespunzătoare care să permită victimelor traficului de persoane să
rămână pe teritoriul său, cu titlu temporar sau permanent, atunci când este cazul.
2.Atunci când aplică dispoziţia de la paragraful 1 din prezentul articol, fiecare stat parte trebuie să ţină
cont de factorii umanitari şi personali.
Art. 8: Repatrierea victimelor traficului de persoane
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1.Statul parte de care aparţine o victimă a traficului de persoane sau în care aceasta avea dreptul de a
locui cu titlu permanent în momentul intrării sale pe teritoriul statului parte de primire facilitează şi
acceptă, ţinând neapărat seama de siguranţa acestei persoane, întoarcerea acesteia fără întârziere
nejustificată sau nechibzuită.
2.Atunci când un stat parte trimite o victimă a traficului de persoane într-un stat parte de care această
persoană aparţine sau în care avea dreptul de a locui cu titlu permanent în momentul intrării sale pe
teritoriul statului parte de primire, această întoarcere este asigurată ţinând neapărat cont de siguranţa
persoanei, precum şi de starea oricărei proceduri judiciare legate de faptul că aceasta este o victimă a
traficului, şi de preferat se face voluntar.
3.La cererea unui stat parte de primire, un stat parte solicitat verifică, fără întârziere nejustificată, dacă
victima unui trafic de persoane îi aparţine sau avea dreptul de a locui cu titlu permanent pe teritoriul său
în momentul intrării sale pe teritoriul statului parte de primire.
4.În scopul facilitării întoarcerii unei victime a traficului de persoane care nu posedă documentele
necesare, statul parte de care aparţine această persoană ori în care avea dreptul de a locui cu titlu
permanent în momentul intrării sale pe teritoriul statului parte de primire acceptă să elibereze, la cererea
statului parte de primire, documentele de călătorie sau orice altă autorizaţie necesară pentru a permite
acelei persoane a se îndrepta şi a fi readmisă pe teritoriul său.
5.Dispoziţiile prezentului articol sunt înţelese fără prejudicierea oricărui drept acordat victimei prin orice
lege internă a statului parte de primire.
6.Dispoziţiile prezentului articol sunt înţelese fără prejudicierea oricărui acord sau aranjament bilateral ori
multilateral aplicabil susţinând, în totalitate sau în parte, întoarcerea victimelor traficului de persoane.
CAPITOLUL III: PREVENIRE, COOPERARE ŞI ALTE MĂSURI
Art. 9: Prevenirea traficului de persoane
1.Statele părţi stabilesc politici, programe şi alte măsuri de ansamblu pentru:
a)prevenirea şi combaterea traficului de persoane; şi
b)protecţia victimelor traficului de persoane, în special a femeilor şi copiilor, împotriva unei noi acţiuni ale
cărei victime ar putea fi.
2.Statele părţi depun eforturi pentru a lua măsuri, precum cercetări, campanii de informare şi campanii
prin mass-media, precum şi iniţiative sociale şi economice, în scopul prevenirii şi combaterii traficului de
persoane.
3.Politicile, programele şi alte măsuri stabilite conform prezentului articol includ, după cum este necesar,
o cooperare cu organizaţiile neguvernamentale, cu alte organizaţii competente şi cu alte elemente ale
societăţii civile.
4.Statele părţi iau sau întăresc măsurile, pe calea unei cooperări bilaterale sau multilaterale, pentru
remedierea factorilor care fac persoanele, în special femeile şi copiii, vulnerabile în faţa traficului, precum
sărăcia, subdezvoltarea şi inegalitatea şanselor.
5.Statele părţi adoptă sau întăresc măsurile legislative ori altele, precum măsuri de ordin educativ, social
sau cultural, pe calea unei cooperări bilaterale ori multilaterale, pentru a descuraja cererea care
favorizează orice formă de exploatare a persoanelor, în special a femeilor şi a copiilor, care are ca scop
traficul.
Art. 10: Schimb de informaţii şi formare
1.Serviciile de detectare, reprimare, imigrare sau alte servicii competente ale statelor părţi cooperează
între ele, după cum este necesar, făcând schimb, conform dreptului intern al acestor state, de informaţii
care le permit să stabilească:
a)dacă persoanele care trec sau încearcă să treacă o frontieră internaţională cu documente de călătorie
aparţinând unor alte persoane ori fără documente de călătorie sunt autori sau victime ale traficului de
persoane;
b)tipurile de documente de călătorie pe care persoanele le-au folosit sau au încercat să le folosească
pentru trecerea unei frontiere internaţionale în scopul traficului de persoane; şi
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c)mijloacele şi metodele folosite de grupurile infracţionale organizate pentru traficul de persoane, inclusiv
recrutarea şi transportul victimelor, itinerariile şi legăturile între persoanele şi grupurile care se ocupă de
acest trafic, precum şi măsurile care permit descoperirea acestora.
2.Statele părţi asigură sau întăresc formarea agenţilor serviciilor de detectare, reprimare, imigrare şi a
altor servicii competente pentru prevenirea traficului de persoane. Această formare ar trebui să pună
accentul pe metodele folosite pentru prevenirea unui astfel de trafic, trimiterea în judecată a traficanţilor şi
respectarea drepturilor victimelor, mai ales protejarea acestora împotriva traficanţilor. Aceasta ar trebui
să ţină cont, în egală măsură, de necesitatea de a lua în considerare drepturile fiinţei umane şi
problemele specifice ale femeilor şi ale copiilor şi să favorizeze cooperarea cu organizaţiile
neguvernamentale, cu alte organizaţii competente şi cu alte elemente ale societăţii civile.
3.Un stat parte care primeşte informaţii se conformează oricărei cereri din partea statului parte care le-a
comunicat, supunând folosirea acestora la restricţii.
Art. 11: Măsuri la frontieră
1.Fără să aducă atingere angajamentelor internaţionale referitoare la libera circulaţie a persoanelor,
statele părţi întăresc, în măsura în care este posibil, controalele la frontieră necesare pentru prevenirea şi
descoperirea traficului de persoane.
2.Fiecare stat parte adoptă măsurile legislative sau altele corespunzătoare pentru prevenirea, pe cât este
posibil, a folosirii mijloacelor de transport exploatate de transportatorii comerciali pentru comiterea
infracţiunilor stabilite conform art. 5 al prezentului protocol.
3.Atunci când este cazul şi fără a aduce atingere convenţiilor internaţionale aplicabile, aceste măsuri
constau mai ales în prevederea obligaţiei pentru transportatorii comerciali, inclusiv orice companie de
transport sau orice proprietar sau exploatator al oricărui mijloc de transport, de a verifica dacă toţi
pasagerii sunt în posesia documentelor de călătorie cerute pentru intrarea în statul de primire.
4.Fiecare stat parte ia măsurile necesare, conform dreptului său intern, pentru a impune sancţiuni în
cazul obligaţiei precizate la paragraful 3 al prezentului articol.
5.Fiecare stat parte intenţionează să ia măsuri care să permită, conform dreptului său intern, refuzarea
intrării persoanelor implicate în comiterea infracţiunilor stabilite conform prezentului articol sau anularea
vizei acestora.
6.Fără să aducă atingere art. 27 al convenţiei, statele părţi intenţionează să întărească cooperarea între
serviciile lor de control la frontieră, stabilind şi menţinând căi de comunicare directă.
Art. 12: Securitatea şi controlul documentelor
Fiecare stat parte ia măsurile necesare, în funcţie de mijloacele disponibile:
a)pentru a face astfel încât documentele de călătorie sau de identitate pe care le eliberează să fie de o
astfel de calitate încât să nu poată fi folosite cu uşurinţă în mod impropriu, să fie falsificate ori modificate,
reproduse sau eliberate în mod ilicit; şi
b)pentru a asigura integritatea şi securitatea documentelor de călătorie sau de identitate eliberate de
acesta ori în numele său şi pentru a împiedica faptul de a fi create, eliberate şi folosite în mod ilicit.
Art. 13: Legitimitatea şi valabilitatea documentelor
La cererea unui stat parte, un alt stat parte verifică, conform dreptului său intern şi într-un termen
rezonabil, legitimitatea şi valabilitatea documentelor de călătorie sau de identitate eliberate ori
considerate că au fost eliberate în numele său şi despre care se bănuieşte că sunt utilizate pentru traficul
de persoane.

*) Traducere.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 813 din data de 8 noiembrie 2002
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ANEXA 6
Fragmente din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului
(Adoptată şi proclamată de Adunarea generală a O.N.U. prin Rezoluţia 217 A (III) din 10 decembrie
1948. România a semnat Declaraţia la 14 decembrie 1955 când prin R 955 (X) a Adunării generale a
ONU, a fost admisă în rândurile statelor membre.)
Articolul 3
Orice fiinţă umană are dreptul la viaţă, la libertate şi la securitatea sa.
Articolul 4
Nimeni nu va fi ţinut în sclavie, nici în robie; sclavia şi traficul cu sclavi sunt interzise sub toate formele lor.
Articolul 5
Nimeni nu va fi supus la tortură, nici la pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante.
Articolul 13
1. Orice persoană are dreptul să circule liber şi să-şi aleagă reşedinţa în interiorul unui stat.
2. Orice persoană are dreptul să părăsească orice ţară, inclusiv ţara sa, şi de a reveni în ţara sa.
Articolul 22
Orice persoană, în calitate de membru al societăţii, are dreptul la securitate socială; ea este îndreptăţită
să obţină satisfacerea drepturilor economice, sociale şi culturale indispensabile pentru demnitatea şi
libera dezvoltare a personalităţii sale, prin efort naţional şi cooperare internaţională, ţinându-se seama de
organizarea şi de resursele fiecărei ţări.
Articolul 23
1. Orice persoană are dreptul la muncă, la libera alegere a muncii, la condiţii echitabile şi
satisfăcătoare de muncă, precum şi la ocrotire împotriva şomajului.
2. Toţi oamenii au dreptul, fără nici o discriminare, la salariu egal pentru muncă egală.
3. Orice om care munceşte are dreptul la o remuneraţie echitabilă şi satisfăcătoare care să-i
asigure lui precum şi familiei sale o existenţă conformă cu demnitatea umană şi completată, dacă
este cazul, cu alte mijloace de protecţie socială.
4. Orice persoană are dreptul să întemeieze cu alte persoane sindicate şi de a se afilia la sindicate
pentru apărarea intereselor sale.
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ANEXA 7
Convenţia pentru reprimarea traficului cu fiinţe umane şi a exploatării prostituţiei semenilor
(Aprobată de Adunarea generală a Naţiunilor Unite prin Rezoluţia 317 (IV) din 2 decembrie 1949.
Intrată în vigoare la 25 iulie 1951, conform dispoziţiilor art. 24. România a aderat la Convenţie la 10
decembrie 1954 prin Decretul nr. 482, publicat în „Buletinul Oficial al României”, Partea I, nr. 46 din
10 decembrie 1954)
Articolul 17
Părţile la prezenta Convenţie sunt de acord, în ceea ce priveşte imigrarea şi emigrarea, să ia sau să
menţină în vigoare, în limitele obligaţiilor lor definitive prin prezenta Convenţie, măsuri care să combată
traficul cu persoane de un sex sau altul, în scopul prostituţiei.
În special, ele se angajează:
1. Să adopte reglementările necesare pentru protejarea imigranţilor sau emigranţilor, în special a
femeilor şi copiilor, atât în locurile de sosire şi de plecare, ca şi în timpul drumului;
2. Să dea dispoziţii pentru organizarea unei propagande corespunzătoare care să atragă atenţia
asupra pericolului acestui gen de trafic;
3. Să ia măsuri corespunzătoare ca să se exercite o supraveghere în gări, aeroporturi, porturi
maritime, în cursul călătoriei şi în locurile publice, în vederea împiedicării traficului internaţional
cu oameni în scopul prostituţiei;
4. Să ia măsuri corespunzătoare ca autorităţile competente să fie prevenite de sosirea persoanelor
care par vinovate, complice, sau victime ale acestui trafic.
Articolul 19
Părţile la prezenta Convenţie se angajează, în condiţiile prevăzute de legislaţia lor naţională, şi fără a
prejudicia urmărirea sau orice altă acţiune intentată, pentru infracţiuni faţă de dispoziţiile lor şi faţă de
care poate:
1. Să ia măsurile necesare pentru a satisface nevoile şi a asigura întreţinerea provizorie a victimelor
traficului internaţional în scopul prostituţiei, atunci când ele sunt lipsite de resurse, aşteptând să
fie luate toate măsurile în vederea repatrierii lor;
2. Să repatrieze acele persoane vizate în articolul 18 care doresc sau care sunt chemate de
persoane care au autoritate asupra lor şi cele asupra cărora s-a hotărât expulzarea conform legii.
Repatrierea nu va fi efectuată decât după stabilirea, în colaborare cu statul de destinaţie, a
identităţii şi a naţionalităţii, ca şi a locului şi datei sosirii la frontiere. Fiecare din părţile la prezenta
Convenţie va facilita tranzitul persoanelor în cauză pe teritoriul său.
În cazul în care persoanele vizate la alineatul precedent nu vor putea achita ele însele cheltuielile pentru
repatrierea lor sau nu au soţ, părinte, sau tutore care să plătească pentru ele, cheltuielile de repatriere
vor cădea în sarcina statului în care se găsesc până la frontieră, în portul de îmbarcare, sau la aeroportul
cel mai apropiat în direcţia statului de origine, iar de aici, în sarcina statului de origine.
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Anexa 8
Adrese şi date de contact ale ambasadelor statelor considerate ca fiind de tranzit sau de
destinaţie pentru victimele traficului cu persoane
Ambasada României în Republica Albania
Adresa: Rruga Themistokli, Germenji - 2, Tirane
Telefon: (00)(355)(4) 256071 (în zilele lucrătoare; între orele: 9.00-17.00, ora României)
Tel./Fax: (00)(355)(4) 256072
Tel.celular - ambasador: (00355) (068) 2024650
Tel.celular - Sectia consulara: (00355) (068) 2024649
E-mail: roemb@adanet.com.al
Ambasador: Dl. Constantin EREMIA

Ambasada României în Regatul Belgiei
Adresa: 105, Rue Gabrielle, 1180 Bruxelles, Belgique
Fax: 0032-2-346.23.45
Telefon: 0032-2-345.26.80
Secţia Consulară: 0032-2-343.69.35
E-mail: ambrobel@belgacom.net
Ambasador: Dl. Ion JINGA

Ambasada României în Republica Bulgaria
Adresa: B-dul Mihai Eminescu nr. 4, Sofia
Telefoane: 00359-2-971.28.58; 00359-2-973.30.81;
Fax: 00359-2-973.34.12
E-mail: ambsofro@vip.bg
Ambasador: E.S. Dl. Constantin Mihail GRIGORIE
Secţia Consulară
Adresa: Str. Shipchenski Prohod nr.1, Sofia
Telefon: 00359-2-973.35.10;
Fax: 00359-2-973.34.12
E-mail: ambsofro@vip.bg

Ambasada României în Republica Cipru
Adresa: 27, Pireos Str., Strovolos - Nicosia
PO BOX 22210
2023, Nicosia
Tel.: 00357-22-495.333 - linie principală
00357-22-518.330 - linie pers.ambasador
00357-22-517.333 - Secţia Consulară
Fax.: 00357-22-517.383
E-mail: embrom@cytanet.com.cy
Ambasador: Dl. Costin Georgescu

Ambasada României în Republica Croaţia
Adresa: Mlinarska nr.43
10000 Zagreb
Telefon: 00385-1-46.77.550; 00385-1-46.77.856
Consulara: 00385-1-46.77.660
Birou ataşat Apărare: 00385-1-46.77.330
Fax: 00385-1-46.77.854
E-mail: veleposlanstvo.rumunjske@zg.htnet.hr

Ambasador: Dl. Mihai DINUCU
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Ambasada României în Republica Elenă
Adresa: 7, Rue Emmanoil Benaki, Paleo Psychico, 15452 Athenes, Grece
Telefon: 0030210 677.4035; 672.8875
Fax: 672.8883
E-mail: roumaniaembassy@ath.forthnet.gr
Ambasador: Dl. Caius Traian Dragomir

Ambasada României în Republica Franceză
Adresa: 5, Rue de l'Exposition 75007, Paris CEDEX 07
Telefon: 0033-1-47.05.10.46;
0033-1-47.05.18.70
Secţia consulară: 0033-1-47.05.27.55
Secţia economică: 0033-1-47.05.12.74
Fax: 0033-1-45.56.97.47
Sit Web: http://www.amb-roumanie.fr/
E-mail: secretariat@amb-roumanie.fr
Ambasador: Dl. Oliviu GHERMAN

Ambasada României în Republica Federală Germania
(Botschaft von Rumänien)
Adresa: Dorotheenstr. 62-66, 10117 Berlin
Telefon: +49-30-212.39.202
Fax: +49-30-212.39.399
E-mail: office@rumaenische-botschaft.de
Ambasador: Dl. Adrian Cosmin VIERIŢĂ
Secţia consulară:
Telefon: +49-30-212.39.555
E-mail: konsulat.berlin@rumaenische-botschaft.de

Ambasada României în Israel
Adresa: 24 Adam Hacohen St., Tel Aviv, Cod.p. 64585
Telefon: 00-972-3-523.00.66; 00-972-3-524.24.82
Fax: 00-972-3-524.73.79
E-mail: rouembil@netvision.net.il
Ambasador: Dna. Mariana STOICA

Ambasada României în Republica Italiană
(Ambasciata di Romania)
Adresa: Via Nicolo Tartaglia 36 (Parioli), 00197 Roma
Telefon: 0039-06-808.45.29
Fax: 0039-06-808.49.95
E-mail: amdiroma@libero.it
Sit web: http://www.roembit.org/
Ambasador: Dl. Cristian COLŢEANU

Ambasada României în Macedonia (Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei)
Adresa: Rajko Jinzifov nr.42 Skopje, Republica Macedonia
Telefon: 00 389-2/3228-055; 3228-057; 3228-058
Fax: 00 389-2/3228-036
E-mail: romanamb@on.met.mk
Ambasador: Dl. Mircea CRISTE

Ambasada României în Republica Moldova
Adresa: Str. Bucureşti 66/1, Chişinău, Cod: 277.012
Pentru apeluri internaţionale:
Telefon: +373-2-22.81.26; +373-2-21.30.37; +373-2-22.82.51
Fax: +373-2-22.81.29
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Numai pentru apeluri din România:
Telefon: 099-2-22.81.26; 099-2-21.30.37; 099-2-22.82.51
Fax: 099-2-22.81.29
E-mail: ambrom@ch.moldpac.md
Ambasador: Dl. Filip TEODORESCU

Ambasada României în Regatul Olandei
Adresa: 55, Catsheuvel, 2517 KA DEN HAAG.
Telefon: 0031-70-354.37.96;
Secţia Consulară: 0031-70-354.15.80;
Secţia Economică: 0031-70-355.73.69
Fax: 0031-70-354.15.87
Sit Web: http://home.tiscali.nl/romanianembassy/
E-mail: sicrned@tip.nl
Ambasador: Dl. Iulian BUGA

Ambasada României în Republica Federală Iugoslavia
Adresa: Rue Kneza Miloşa nr.70, Belgrad, cod 11000
Telefon: 00-38-111-646.151; 00-38-111-645.685
Fax: 00-38-111-646.267; 00-38-111-641.242
E-mail: ambelgro@infosky.net
Ambasador: Dl. Ştefan GLĂVAN

Ambasada României în Republica Slovacă
Adresa: Frana Krala 11, 811.05 Bratislava
Telefon: 00-421-2-524.91.665; 00-421-2-524.93.562
Fax: 00-421-2-524.44.056
E-mail: ro-embassy@ba.sknet.sk
E-mail: ro-economic@.sknet.sk
Ambasador: Dna. Valerica EPURE

Ambasada României în Republica Slovenia
Adresa: Podlimbarskega 43, 1000 Ljubliana
Telefon: 00-386-1-505.82.94; 00386-1-505.73.35
Fax: 00-386-1-5055432
Site web: http://www.romanianembassy.si/
E-mail: embassy.of.romania@siol.net
Ambasador: Dl. Victor CHIUJDEA

Ambasada României în Republica Turcia
Adresa: Bukres Sok. No.4, 06680, Cankaya, Ankara
Telefon: 009-0312-466.37.06; 427.12.43
Fax: 009-0312-427.15.30
Sit web: http://www.roembtr.org/
E-mail: romania@attglobal.net
Însărcinat cu afaceri a.i.: Dl. Gabriel MARICA

Ambasada României în Republica Ungară
Adresa: 1146 Budapest, Thököly út 72.
Telefon: 00-36-1-384-0271
Fax: 00-36-1-384-5535
E-mail: roembbud@mail.datanet.hu
Ambasador: Dl. Călin FABI
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Anexa 9
Traficul cu femei în presa românască
Frecvenţa de apariţie a temelor care reflecta traficul cu femei în cotidiane româneşti
Tema
1. Actiunea politiei
2. Actiuni ale traficantilor
3. Cooperarea internationala
4. Victimele traficului
5. Ecouri internationale
(mediatizare, studii)
6. Statistici trafic, estimari
7. Reforma legislativa
8. Cazuri de complicitate politisti- traficanti
9. Actiunea ONG
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