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INTRODUCERE 

 

 Lucrarea de faţă are în vedere o expunere tridimensională a conceptului de 

trafic de fiinţe umane în contextul realităţilor globalizării şi, în plan empiric, 

analiza modului în care este înţeles de forţele deasigurare a ordinii publice de 

mâine din România. Deşi traficul face obiectul a numeroase abordări- cele mai 

cunoscute fiind cele axate pe perspectivele legislative, precum şi cele evidenţiind 

gravitatea fenomenului în cifre estimate-puţine cercetări au avut în vedere 

măsura în care forţele de ordine percep traficul de persoane, în ciuda 

importanţei absolut vitale a acestui element în gramatica luptei împotriva crimei 

organizate. Considerăm că percepţia şi înţelegerea traficului de persoane de către 

poliţiştii de mâine este cu atât mai importantă într-o ţară gazdă, de tranzit şi într-o 

mică măsură de destinaţie, aşa cum este România, aşa um reiese din rapoartele 

Departamentului de Stat al SUA1. 

 Întrucât orice dezbatere academică pe marginea traficului de persoane ar fi 

sterilă fără o contextualizare a fenomenului în istorie, precum şi a instrumentelor 

utilizate în combaterea sa, demersul de faţă începe tocmai prin a discuta reperele 

istorice mari ale traficului de persoane în Europa, Asia şi Statele Unite ale 

Americii, împreună cu iniţiativele civice demarate pentru combaterea fenomenului. 

În plan secundar, punem în vedere instituţiile globale şi locale care încearcă să 

limiteze amploarea şi existenţa traficului, precum şi problemele cu care se 

confruntă statele lumii în acest proces. Acest fapt are ca scop extragerea 

elementelor care pot contribui la elaborarea unor instrumente legislative şi pentru 

ţara noastră. 

                                                 
1
Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii, Country Narratives: Countries N Through Z. OFFICE TO 

MONITOR AND COMBAT TRAFFICKING IN PERSONS. Trafficking in Persons Report 2010, 

https://web.archive.org/web/20100617173933/http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2010/142761.htm, consultat la 

15.11.2019. 
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 Cunoaşterea traficului de persoane implică, la nivel academic, înţelegerea 

metodelor consacrate de analiză a acestui fenomen, fapt care oferă o 

perspectivăaprofundată în aspectele mai puţin discutate în literatura de specialitate- 

motiv pentru care abordăm aceste aspecte în capitolul 4 al lucrării. Tot aici 

discutăm importanţa demersului realizatprin metoda anchetei sociologice pe bază 

de chestionar în rândul studenţilor Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, 

Bucureşti. 

Lucrarea inovează prin această perspectivă empirică rară, puţin abordată în 

literatura de specialitate, cea dedicată nivelului de informare al forţelor de ordine,şi 

aduce o contribuţie semnficativăîn ceea ce priveşte factorii fundamentali pentru 

stoparea traficului de persoane în România. 

În general, cercetările din sfera traficului de persoane pot avea diferite 

ipoteze, în funcţie de generozitatea literaturii consacrate, care poate permite o linie 

sau alta de rezultate. Totuşi, dat fiind că studiile pe tema traficului de persoane din 

perspectiva percepţiilor forţelor de ordine sunt deosebit de puţine, iar rezultatele 

acestora nu sunt suficient de reprezentative pentru a genera ipoteze clare de lucru, 

demersul empiric de faţă îşi propune să fie unul exploratoriu. Astfel, ne-am propus  

să explorăm realităţile existente în ceea ce priveşte nivelul de informare al forţelor 

de ordine fără a avea o ipoteză definită de lucru, iar prin acest fapt considerăm că 

aportul adus literaturii de specialitate va fi cu atât mai ridicat, tocmai pentru că nu 

limităm cercetarea la o linie redusă de orizont. 

Obiectivul general al studiului empiric constă în evaluarea gradului de 

cunoaştere a traficului de persoane de către viitoarele cadre poliţieneşti. În plan 

particular, ne propunem să analizăm gradul de cunoaştere a problematicii traficului 

de către studenţii Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, întrucât aceştia vor 

fi viitorii practicieni din domeniul apărării naţionale. Întrucât explorarea nivelului 

de cunoaştere a fenomenului nu ar fi posibilă fără analiza interesului şi a 

proximităţii percepute faţă de acesta, studiul de faţă se concentrează şi pe aceste 
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variabile, pe care le apreciază ca fiind vitale deşi, în acelaşi timp, foarte puţin luate 

în considerare în literatura de specialitate. 

Analizarea politicilor privind responsabilitatea instituţiilor statului în ceea ce 

priveşte prevenirea şi combaterea traficului este unul dintre obiectivele cercetării, 

abordarea problemei traficului de persoane de către instituţiile competente 

necesitând o analiză atentă. 

O altă motivaţie a cercetării o reprezintă identificarea modului în care sunt 

respectate drepturile victimelor traficului de persoane şi prioritizarea acordării de 

asistenţă socială, materială şi juridică. 

Având în vedere că fenomenul traficului afectează atât securitatea 

individuală a persoanelor, securitatea colectivă a statului, cât şi ceaa Uniunii 

Europene, precum şi la nivel global, se impune analizarea modului de cooperare 

între state în privinţa combaterii acestui fenomen. 

Alături de alte forme ale criminalităţii transfrontaliere organizate, traficul de 

persoane este un risc şi o ameninţare la adresa securităţii naţionale2. 

Identificarea motivelor pentru care se evidenţiază o lipsă a anticipării 

efectelor fenomenului la nivelul societăţii, dar şi analizarea cauzelor probabile ale 

intensificării fenomenului traficului, reprezintă un obiectiv secundar al cercetării. 

Traficul de persoane, privit ca factor perturbator al securităţii naţionale a 

României trebuie tratat cu maximă seriozitate şi responsabilitate pentru a se putea 

gestiona în mod eficient oeventualăintensificare a numărului de reţele de crimă 

organizată.  

Un alt aspect analizat îl constituie modalitatea în care se poate 

consolidacredibilitatea strategică a României pe plan extern, concomitent cu 

promovarea interesului naţional în combaterea fenomenului traficului de persoane 

prin prioritizarea valorilor umane  şi respectarea principiilor constituţionale, printre 

                                                 
2 Strategia Naţională de Apărare a ţării pentru perioada 2015-2019 aprobată prin Hotărârea nr. 33/2015, publicată în 

Monitorul Oficial la 23 iunie 2015. 



Traficul de persoane cu impact major la adresa securităţii naţionale – rezumat –  

 

11 

 

interesele naţionale numărându-se şi „protejareadrepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale tuturor cetăţenilor şi garantarea siguranţei lor”3. 

 Tema de cercetare nu comportă un caracter de noutate din perspectiva 

traficului de persoane ca o formă de migraţie, ci din perspectiva forţelor de 

ordine faţă de acest fenomen.  

 Despre domeniile ameninţării la adresa securităţii interne s-au scris 

numeroasecercetări şi comentarii, însă nu s-au găsit soluţii concrete, şi nici nu s-

auîntreprins acţiuni mai nuanţate la nivel statal, lucrurile intrând în logica reacţiilor 

fireşti.Totuşi, dacă securitatea internă a Uniunii Europene este stabilă, atunci nici 

securitatea României nu este afectată, fapt, care, în realitate, este incert. Securitatea 

Uniunii Europene a fost extrem de bine delimitată conceptual în anul 2009, când 

Suedia a reunit Consiliul European de la Stockholm pentru a adopta un program 

foarte coerent pe probleme legate de noile ameninţări la adresa securităţii interne a 

Uniunii Europene, însă toate au rămas la nivel de discuţie. 

 Noile probleme şi lipsa de organizare şi aliniere instituţională din întreaga 

Europă au un impact indiscutabil şi asupra securităţii interne a ţării noastre. În 

prezent,asistăm laun cadru legislativ comunitar total neomogenîn domeniul 

securităţii. 

 O altă problemă este aceea că tot ceea ce se transmite şi se recepţionează în 

spaţiul Uniunii Europene se face într-o altă manieră decât cea pe care noi ne-o 

închipuim, asistând astăzi la o regândire în interioritatea fiecărei naţiuni. Fiecare 

ţară, prin intermediul conducătorilor săi,îşi regândeşte poziţionările în sfera 

securităţii naţionale. 

 Problema esenţială în acest context, este ideea de consolidare a  securităţii 

juridice, având în vedere că nimic nu se construieşte în afara juridicului: 

îndepărtarea de substanţa adevărată a problematiciitraficului de persoane nu poate 

conduce decât la instabilitate. 

                                                 
3 Strategia Naţională de Apărare a ţării pentru perioada 2015-2019, https://www.presidency.ro/ro/presa/securitate-

nationala-si-aparare/ghidul-strategiei-nationale-de-aparare-a-tarii-pentru-perioada-2015-2019. Consultat la data de 

18.10.2019. 
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 Toate aceste chestiuni legate de securitatea naţională în domeniul 

criminalităţii transfrontaliere trebuie analizate în cadrul cercetărilor pe care le 

facem pe diferite teme din acest domeniu de ordine publică, dar aplecate spre o 

descifrare a cauzalităţii, respectiv motivele pentru care are loc traficul, modul în 

carese întâmplă, aceasta fiind primele întrebări la care trebuie să încercăm să 

răspundem. Cercetările pe care le întreprindem în diferite stadii ale stagiului de 

doctorat trebuie orientate spre o mai mare deschidere, de studiu atent al literaturii 

de specialitate, chiar dacă liniile abordate până acum nu sunt foarte prolifice, însă 

deschid sau ne provoacă spre perspective mai realiste, mai punctuale. 

 România, ca stat membru al Uniunii Europene, trebuie să ia atitudine şi să se 

poziţioneze pe hartă conform intereselor proprii, pentru că înainte de toate 

contează interesul, indiferent de magnitudinea sa, inclusiv interesul naţional. 

În acest moment, din punctul nostru de vedere, o reconfigurare a Uniunii 

Europene ar fi obiectivul principal, cu accentul pus exact pe toate problemele cu 

care se confruntă fiecare stat în parte, şi în special pe criminalitatea 

transfrontalieră, date fiind şi mişcările mari de populaţii din ultimii ani din ţările 

defavorizate ale Orientului şi Orientului Mijlociu spre Europa.  

Revenind la tema acestei lucrări ştiinţifice, trebuie să spunem că lupta 

împotriva traficului de persoane trebuie să treacă de la stadiul declarativ la fapte 

concrete, în lipsa frivolizărilor şi dezinformărilor mediatice care au încadrat 

ultimul fenomen cunoscut de trafic de persoane din România- cazul Caracal, în 

care moartea a două tinere minore, victime ale traficului de persoane, a dezvăluit 

rădăcinile unei reţele ample de crimă organizată. 

Dacă luăm în calcul modul în care aceste cazuri au fost mediatizate, cu o 

prezentare total diferită în spaţiul public faţă de realitate, prin punerea forţelor de 

ordine într-o imagine negativă, este nevoie ca instituţiile abilitate, dar şi persoanele 

fizice să adopte o atitudine proactivă şi de respingere a fenomenului „fake-news” – 

fenomen care distrage atenţia de la problemele care trebuie să fie adresate în sfera 

traficului de persoane. 
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Studiul nostru empiric a reiterat această idee, dovedind nu doar cunoaşterea 

generală redusă a fenomenului de către studenţii Academiei de Poliţie, precum şi 

prejudecăţile lor în acest sens, împreună cu nivelurile scăzute de empatie. 

Traficul de persoane este perceput ca un fenomen distant de lumea 

respondenţilor, în ciuda faptului că organismele internaţionale indică România ca 

având un loc central în Europa în generarea traficului de persoane, deşi 

respondenţii văd ţara noastră ca una de tranzit pentru acest fenomen, cu un număr 

foarte mare de victime. 

Majoritatea subiecţilor consideră că familiile şi prietenii lor nu ar putea 

niciodată să devină victime ale traficului pentru că i-ar cunoaşte simptomele, deşi 

nici aceştia înşişi nu le pot indica în mod clar. 

În egală măsură, respondenţii au certitudinea că rudele şi cunoscuţii lor nu 

vor intra niciodată în contact cu acest fenomen pentru că au locuri de muncă 

stabile, o educaţie şi o provenienţă familială sănătoasă, precum şi anturaje foarte 

stabile. Discursul dominant despre victime este unul în care se vorbeşte despre 

dorinţa de a avea câştiguri uşoare, care se transformă apoi în exploatarea lor de 

către traficanţi 

Doar câţiva respondenţi conştientizează faptul că victimele traficului de 

persoane sunt constrânse să ajungă astfel. În rest, traficul de persoane este asociat 

predominant cu prostituţia, cu o educaţie precară, provenienţa din mediul rural şi 

cu un anumit consimţământ la un moment dat. 

În ceea ce priveşte modul în care traficul este perceput ca o problemă 

publică, rezultatele cercetării par întrucâtva să fie contradictorii la acest item de 

analiză: traficul de persoane are imaginea unei probleme de importanţă naţională. 

Totuşi, consecinţele sale nu afectează în mod necesar viaţa proximă a 

respondenţilor. Motivul acestei contradicţii este faptul că subiecţii par să considere 

lumea din care fac parte ca fiind una protejată, privilegiată, şi indiferent la ce scară 

s-ar prezenta acest fenomen, se consideră că el nu va influenţa viaţa nimănui 

apropiat vreodată. 
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 Deşi traficul pare să aibă contururi strict globale în viziunea respondenţilor, 

nici unul din respondenţi nu a pus în vedere realităţile globalizării şi ale mobilităţii 

globale, în care nici un fenomen nu mai este doar naţional. Totodată, un singur 

respondent din tot eşantionul a semnalat existenţa reţelelor transnaţionale de trafic, 

de unde se poate deduce cu uşurinţă faptul că nu este cunoscut impactul acestor 

reţele asupra traficului în contextul globalizării. 

Problema traficului nu este de interes pentru majoritatea respondenţilor, însă 

este apreciată ca fiind una de interes pentru opinia publică de către mai puţin de 

jumătate din eşantion. Aşadar, în oricare dintre cazuri subiecţii se consideră 

distanţi de subiectul traficului, iar în situaţia acestei părţi din eşantion, şi de opinia 

publică însăşi. 

O proporţie redusăde respondenţi au indicat România ca o ţară atât de 

destinaţie, cât şi de origine şi de tranzit pentru traficul de persoane. Deşi toate 

rapoartele OIM şi UNODC indică ţara noastră ca ocupând un loc central în 

generarea fenomenului de trafic,  există o cunoaştere foarte limitată în acest sens. 

Problema traficului de persoane este gestionată în mică măsură de către 

autorităţile competente, după opinia a 69%dintre respondenţi, respectiv în mare 

măsură în viziunea a 31% dintre aceştia. Putem considera că datorită interesului 

redus pentru problematica traficului de persoane şi lipsa expunerii mediatice cu 

rapoartele OIM, nici unul din respondenţi nu cunoaşte realitatea dură în care se 

regăseşte ţara noastră în acest sens. 

Toate aceste rezultate ale cercetării indică faptul că este nevoie de o instruire 

mult mai nuanţată şi mai pronunţată în ceea ce priveşte traficul de persoane la 

nivelul sistemului de ordine publică. Lipsa reperelor conceptuale în acest sens în 

prezent poate constitui un element fundamental al identificării cazurilor de trafic şi 

al gestionării lor eficiente. Nu în ultimul rând, este nevoie de o conştientizare la 

nivel larg a populaţiei în această direcţie, care poate începe chiar de la forţele de 

ordine, fără de care combaterea criminaliăţii organizate este imposibilă. 

 



Traficul de persoane cu impact major la adresa securităţii naţionale – rezumat –  

 

15 

 

 

CAPITOLUL 1 

PERSPECTIVA ISTORICĂ ŞI LA NIVEL GLOBAL PRIVIND TRAFICUL 

DE PERSOANE. DEFINIŢII ŞI DELIMITĂRI CONCEPTUALE 

 

Problematica traficului de fiinţe umane rămâne una controversată, complexă 

şi greu de gestionat de către guvernele statelor lumii, în ciuda eforturilor făcute de 

organismele internaţionale de prevenire şi combatere a infracţionalităţii. Deşi 

astăzi avem un consens asupra ceea ce înseamnă noţiunea de trafic, în general, iar 

mecanismele de identificare şi localizare a traficanţilor sunt răspândite la scară 

largă, acest fenomen capătă note din ce în ce mai alarmante de la un an la altul, pe 

fondul globalizării şi al decalajelor de venit şi putere existente la nivel mondial. 

În subcapitolul Repere istorice privind traficul de persoane. De la sclavie la 

exploatarea prin muncă am analizat apariţia fenomenului traficului de persoane  

pornind de la ideea că traficul şi înrobirea persoanelor reprezintă una dintre 

trăsăturile cele mai des întâlnite şi mai răspândite ale tuturor civilizaţiilor umane.  

Subcapitolul Delimitări istorice ale traficului de persoane pe continentul 

european evidenţiază evoluţia traficului de persoane în plan european în corelaţie 

cu situaţia istorică din celelalte continente.  

Următorul subcapitol, Repere istorice ale traficului de persoane în Statele 

Unite ale Americii, analizează bogata istorie a acestui fenomen pe continentul 

american începând cu epoca progresismului (1890-1920)4.  

În subcapitolul următor am adus în atenţie problematica Traficului de 

persoane în Asia de unde provin aproximativ 24,8 milioane de victime ale 

                                                 
4 Alex Smolak, „White slavery, whorehouse riots, venereal disease, and saving women: Historical context of 

prostitution interventions and harm reduction in New York City during the Progressive Era”, Social Work in 

Public Health, 28, 2013, pp. 496–508 
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traficului de fiinţe umane (denumită adesea „sclavie modernă”), conform Indicelui 

Global de Sclavie din 2016 şi 20185.  

În acest capitol, am evidenţiat faptul că definiţia traficului de persoane şi 

manifestărie acestuia sunt cu mult mai complexe decât conceptualizările oficiale. 

Astfel, dincolo de aspectele legate de transportul şi exploatarea victimelor –

aspecte care sunt centrale în definiţia UNODC- traficul de persoane este puternic 

influenţat de înţelegerea victimelor şi a traficanţilor ca publicuri deosebit de 

heterogene (care nu se pot încadra în anumite portrete-robot sau clişee, chiar 

dacă există unele tipare), amploarea traficului este marcată de diferitele culturi 

legislative în cadrul cărora este definit şi sancţionat fenomenul şi, mai ales, 

limitarea sa ca fapt ca crimă organizată este determinată de măsura în care 

autorităţile şi societatea civilă aleg să se implice în mod activ în sprijinirea 

victimelor. Am evidenţiat faptul că traficul poate face obiectul mai multor tipuri de 

exploatare în acelaşi timp, iar oprimarea în scopuri sexuale nu este neapărat cea 

mai reprezentativă - deşi este cel mai frecvent asociată cu traficul – existenţa 

populaţiilor ascunse, necuantificate, fiind motivul principal pentru care este 

dificilă înţelegerea tipurilor celor mai frecvente forme de exploatare.  

Totodată, legalizarea în anumite ţări, precum şi păstrarea anumitor forme 

de servicii sexuale în ţări precum România –aşa cum sunt, de pildă, saloanele de 

masaj erotic, barurile de striptease - îngreunează semnificativ identificarea 

victimelor traficului de persoane, precum şi demersurile pentru a distinge 

exploatarea de actul voluntar. Am indicat faptul că România rămâne în topul 

numărului de victime, precum şi traficanţi la nivel global, iar numărul descendent 

de condamnări în cazurile de trafic, împreună cu numărul foarte ridicat de 

traficanţi eliberaţi din penitenciare din ultimii ani denotă un control instituţional 

foarte redus din partea autorităţilor româneşti care va rezulta într-o amploare 

foarte mare a fenomenului. 

                                                 
5 Walk Free Foundation, „The Global Slavery Index 2016”, https://www.walkfreefoundation.org/news/resource/the-

global-slavery-index-2016/. 
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Sunt notabile şi demne de urmat iniţiativele societăţii civile din America de 

ajutorare a victimelor traficului inclusiv sub forma integrării acestora din urmă pe 

piaţa muncii, precum şi demersul ONG-urilor internaţionale din Europa, Asia şi 

SUA de a dezvolta aplicaţii mobile pentru identificarea locaţiilor de traficare. Nu 

în ultimul rând, instruirea continuă a tuturor angajaţilor serviciilor HoReCa şi a 

angajaţilor din forţele ordine se relevă ca un imperativ în reperarea timpurie a 

cazurilor de trafic, în vederea unei responsivităţi mai bune în faţa acestui fenomen. 
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CAPITOLUL 2 

LEGISLAŢIA INCIDENTĂ ŞI ASPECTE DE DREPT COMPARAT 

PRIVIND INFRACŢIUNEA DE TRAFIC DE PERSOANE LA NIVEL 

MONDIAL ŞI EUROPEAN 

 

 În capitolul 2 am evidenţiat aspectele ce ţin de analiza comparată a 

conceptului de trafic de persoane atât în legislaţia Statelor Unite ale Americii cât şi 

în state de pe continentul european. 

 Subcapitolul Criminalitatea organizatăîn Statele Unite ale Americii 

subliniază ideea că fenomenul crimei organizate nu trebuie să fie perceput doar ca 

o reţea de entităţi organizate şi structurate ierarhic, ci trebuie subliniate legăturile 

acestui fenomen cu persoane cu funcţii influente din societate care devin la un 

moment dat indispensabile pentru infractori, iar aici ne referim la actori de decizie 

şi opinie precum medici, avocaţi, politicieni şi diplomaţi corupţi6. 

În subcapitolul următor, Provocări contemporane privind combaterea 

traficul de persoane,  am adus în atenţie proporţiile inimaginabile la care a ajuns 

fenomenul traficului de persoane în întreaga lume. 

 Subcapitolul intitulat Instituţii competente în prevenirea şi combaterea 

traficului de persoane în Statele Unite ale Americii  am identificat câteva dintre 

soluţiile la problema traficului de persoane care pot fi eficiente numai prin eforturi 

multidisciplinare şi de colaborare.  

 În continuarea tezei am făcut referire la tendinţele majore care se 

prefigurează în ceea ce priveşte traficul de persoane în America Latină, cu 

problemele crimei organizate din zona respectivă, problema Mexicului, în 

contextul poziţiei sensibile pe care o ocupă din punct de vedere geopolitic. 

 Am analizat, de asemenea, problematica traficului de persoane în Orientul 

Mijlociu şi zona adiacentă acestuia, punând accent pe formele pe care le îmbracă 

                                                 
6Frederic Milton THRASHER, The gang: A study of 1,313 gangs in Chicago, University ofChicago Press, Chicago, 

1927/ 2000, p. 286. 
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traficul de persoane atât în Egipt, Arabia Saudită cât şi în Turcia, ca ţări unde, din 

nefericire, se constată o creştere a numărului de persoane traficate în toate 

scopurile. 

 Problematica ţărilor est-europene precum Bulgaria, Ungaria, Polonia şi 

Albania precum şi situaţia din ţările vest-europene, Spania, Italia şi Germania, 

constituie subiectul analizei următoarelor subcapitole, în care am identificat 

riscurile şi vulnerabilităţile cu care se confruntă atât cetăţenii respectivelor state cât 

şi institituţiile cu atribuţii în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de 

persoane.  
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CAPITOLUL 3 

 COOPERAREA INTERNAŢIONALĂ PRIVIND PREVENIREA ŞI 

COMBATEREA FENOMENULUI TRAFICULUI DE PERSOANE ŞI 

ASPECTELE ESENŢIALE REGLEMENTATE DE LEGISLAŢIA 

NAŢIONALĂ 

 

 În subcapitolul Structuri competente în materia prevenirii şi combaterii 

fenomenului de trafic de persoane la nivel european şi modalităţile de cooperare 

dintre acestea am analizat atât prevederile  Directivei 2011/36 / UE, care este actul 

fundamental al Uniunii Europene referitor la traficul de fiinţe umane, stabilind 

prevederi în direcţia protecţiei, asistenţei şi sprijinului victimelor, dar şi prevenirea 

şi urmărirea penală a infracţiunilor de trafic cât şi  Strategia UE pentru perioada 

2012-2016 care au oferit o bază şi o direcţie coerentă pentru politica Uniunii 

Europene în domeniul traficului de fiinţe umane, iar la sfârşitul acesteia au fost 

finalizate aproape toate acţiunile avute în vedere7. 

  Subcapitolul Reglementări privind infracţiunea de trafic de persoane în 

legislaţia românească – organisme cu competenţe şi atribuţii în monitorizarea, 

prevenirea şi combaterea traficului de persoane  porneşte de la ideea că problema 

traficului de persoane la nivel naţional este una complexă şi într-un procent de 

creştere din ce în ce mai mare de la an la an. Fiind o ţară de origine, este văzută ca 

una dintre principalele surse de racolare de persoane în scop de traficare către 

celelalte ţări, în special către cele europene. 

Când se discută despre traficul de persoane nu trebuie avută în vedere doar 

exploatarea dincolo de graniţele unei ţări, de cele mai multe ori indicându-se doar 

traficul de persoane în scop de exploatare sexuală, aspect care este departe de 

situaţia reală care implică diverse scopuri şi implicit forme de exploatare. Traficul 

de fiinţe umane este una dintre ramurile principale ale criminalităţii organizate, pe 

lângă forme precum traficul cu armament, cel al drogurilor şi criminalitatea 

                                                 
7 https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:ro:PDF 
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informatică, care presupune realizarea unor venituri de natură ilicită, ce nu pot fi 

apreciate la adevăratul lor cuantum.. 

Pentru că de cele  mai multe ori se face confuzie între fenomenul traficului 

de persoane şi traficul de migranţi este de interes a se prezenta care sunt diferenţele 

dintre cele două fenomene, problematică abordată în subcapitol distinct, dedicat 

acestei problematici. 

 De asemenea, în acest capitol am făcut referire la urmările traficului de fiinţe 

umane care are efecte puternice asupra sănătăţii victimei, atât fizice, cât şi psihice. 

 Subcapitolul Consecinţele traficului de persoane asupra securităţii 

naţionale are în vedere ideea conform căreia  momentul în care este înrădăcinat 

puternic acest fenomen în cultura societăţii dintr-o anumită regiune sau ţară, când 

structura organizatorică foarte bine ierarhizată cunoaşte o dezvoltare necontrolată 

se creează premisele apariţiei unui flagel care implică numeroase riscuri şi 

vulnerabilităţi la adresa securităţii statului implicat şi implicit, a celor învecinate. 

Acest mediu de insecuritate afectează societatea în ansamblul său.  

Este important de evidenţiat că autorităţile abilitate trebuie să aibă 

capabilitatea de a identifica, culege şi facilita schimbul de informaţii cu omologii 

din celelalte state europene.  

Plecând de la principiul universal - „cine deţine informaţia deţine puterea” şi 

punându-l în contextul fenomenului de trafic de persoane, putem trage concluzia că 

forţele de poliţie cu cât deţin şi schimbă informaţii mai bune, cu atât valoarea 

puterii creşte. 

Vulnerabilităţile la adresa securităţii naţionale, rezultate prin traficarea de 

persoane, apar şi din cauza dinamicii pieţei muncii care şi-a extins raportul de 

cerere şi ofertă în mediul on-line, facilitând astfel, atât o comunicare directă şi 

imediată între angajator şi candidatul pentru o anumită poziţie, cât şi 

vulnerabilizarea persoanelor care sunt în căutarea unui loc de muncă mai bine 

plătit.   
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Dacă forţele de poliţie ar avea la dispoziţie toate datele cu privire la acest 

fenomen şi ar cunoaşte exact mediile şi zonele vulnerabile dintr-o anumită regiune 

de competenţă şi, de asemenea, ar desfăşura activităţi de prevenire în zonele 

respective, pe cale de consecinţă activitatea de prevenire ar fi îndeplinită şi 

numărul victimelor ar fi în scădere, conştientizarea riscului la care se expun 

influenţând numărul potenţialelor victime. 
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CAPITOLUL 4 

REPERE METODOLOGICE ALE CERCETĂRII 

 

Metode consacrate în analiza traficului de persoane 

Problematica traficului de persoane este una îndelung analizată atât teoretic, 

cât şi exhaustiv în literatura de specialitate, iar perspectivele de lucru fac obiectul 

unei diversităţi ample.  

Puţinele studii din cadrul acestei linii de literatură au avut în vedere abordări 

calitative ale poziţionărilor poliţiştilor şi mai mult referitoare la explorarea 

cantitativă, care să clarifice care ar fi proporţia din rândul forţelor de ordine care 

cunosc măcar reperele generale ale traficului de persoane. Acest fapt este vital 

pentru combaterea fenomenului, deoarece permite aflarea aspectelor care trebuie 

aprofundate în instrucţia forţelor de ordine în acest sens, precum şi numărul 

persoanelor pentru care este nevoie de o conştientizare mai sporită cu privire la 

această problematică.  

Totodată, întrucât lupta împotriva traficului de persoane nu este posibilă 

fără o cunoaştere nuanţată a fenomenului de către forţele de ordine, studiul 

empiric de faţă îşi propune să analizeze gradul de cunoaştere şi percepţiile 

studenţiilor Academiei de poliţie „Alexandru Ioan Cuza”cu privire la 

problematica traficului de persoane, viitor personal poliţienesc. Astfel, cercetarea 

de faţă se înscrie în linia studiilor care se axează pe modul în care traficul este 

perceput de către forţele de ordine. 

Operaţionalizarea conceptelor teoretice. Obiectivele cercetării 

 Obiectivul general al acestui studiu constă în evaluarea gradului de 

cunoaştere a traficului de persoane de către viitoarele cadre poliţieneşti. În plan 

particular, ne propunem să analizăm gradul de cunoaştere a problematicii traficului 

de către studenţii Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, întrucât aceştia vor 

fi viitorii practicieni din domeniul apărării naţionale. Întrucât explorarea nivelului 
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de cunoaştere a fenomenului nu ar fi posibilă fără analiza interesului şi a 

proximităţii percepute faţă de acesta, studiul de faţă se concentrează şi pe aceste 

variabile, pe care le apreciază ca fiind vitale deşi, în acelaşi timp, foarte puţin luate 

în considerare în literatura de specialitate.  

 

Aria, metoda de cercetare şi grupul-ţintă 

 Întrucât, după cum am subliniat, puţine cercetări au avut în vedere o analiză 

cantitativă a percepţiilor şi a gradului de cunoaştere al viitoarelor forţe de ordinecu 

privire la problema traficului de persoane, iar nici un studiu din literatura existentă 

în limba engleză şi română nu a avut în vedere modul în care se reflectă acest 

fenomen în ochii viitoarelor cadre poliţieneşti, cercetarea de faţă a avut ca scop 

explorarea acestor obiective având ca public-ţintă studenţii Academiei de Poliţie 

„Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti.  

 Metoda de cercetare utilizată a fost cea a anchetei sociologice pe bază de 

chestionar pe un eşantion de 400 de persoane, furnizând atât date cantitative 

importante, cât şi calitative.  

 Este important să precizăm că cercetarea a avut în vedere studenţi cu vârste 

cuprinse între18-24 ani din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, 

indiferent de gradul de instruire, tocmai pentru a surprinde măsura în care 

problematica traficului poate comporta niveluri diferite de percepţie. 
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CAPITOLUL 5 

 ANALIZA PERCEPŢIILOR CU PRIVIRE LA TRAFICUL DE 

PERSOANE DIN RÂNDUL STUDENŢILOR ACADEMIEI DE POLIŢIE 

Concluzii privind percepţia traficului de persoane    

Mass-media constituie sursele de informare dominante cu privire la 

traficul de fiinţe umane pentru respondenţi, de unde deducem că şi gradul de 

cunoaştere al subiecţilor este puternic influenţat de datele sau lipsa de date din 

discursurile mediatice. Pe locul secund ca sursă potenţială de informare se situează 

relatările prietenilor şi cunoscuţilorcu privire la actori ai traficului de persoane. 

Cu toate acestea, traficul de persoane este perceput ca un fenomen distant 

de lumea respondenţilor, deşi organismele internaţionale indică România ca având 

un loc central în Europa în generarea traficului de persoane, deşi respondenţii văd 

ţara noastră ca una de tranzit pentru acest fenomen, cu un număr foarte mare de 

victime. 

Doar 3 respondenţi conştientizează faptul că victimele traficului de 

persoane sunt constrânse să ajungă astfel. În rest, traficul de persoane este asociat 

predominant cu prostituţia, cu o educaţie precară, provenienţa din mediul rural şi 

cu un anumit consimţământ la un moment dat. Discursul dominant despre victime 

este unul în care se vorbeşte despre dorinţa de a avea câştiguri uşoare, care se 

transformă apoi în exploatarea lor de către traficanţi. 

 Deşi traficul pare să aibă contururi strict globale în viziunea respondenţilor, 

nici unul din respondenţi nu a pus în vedere realităţile globalizării şi ale mobilităţii 

globale, în care nici un fenomen nu mai este doar naţional. Totodată, un singur 

respondent din tot eşantionul a semnalat existenţa reţelelor transnaţionale de trafic, 

de unde se poate deduce cu uşurinţă faptul că nu este cunoscut impactul acestor 

reţele asupra traficului în contextul globalizării. 
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CONCLUZII. PROPUNERI DE LEGE FERENDA 

 Analiza teoretică pe marginea traficului de persoane arată faptul că deşi 

definiţia fenomenului este transparentă conceptual, statele lumii dovedesc o 

precară înţelegere practică. Ceea ce se pierde din vedere în mod general în cazul 

tuturor statelor despre care s-a discutat în prima parte a lucrării (cu excepţia 

Statelor Unite ale Americii) este focusul pe victime şi pe clienţi, ceea ce este 

absolut vital în stoparea fenomenului, cel puţin la nivel primar. La nivelul 

aparatelor de stat de pe continentul european, asiatic şi african se poate observa o 

lipsă de coordonare între instituţiile relevante, precum şi lipsa unei preocupări 

autentice pentru victimele traficului, cele mai multe rămânând neauzite. Inclusiv 

limbajul UNODC cu privire la victime este unul destul de lipsit de consideraţie 

deşi, după cum am arătat, puţine persoane ajung la autorităţi să reclame abuzurile 

la care au fost supuse (şi deci pot fi considerate „vârful icebergului”): victimele 

sunt „prezumate”/ „presupuse” şi trec printr-un lung şir de procese birocratice 

pentru a dobândi statutul oficial de victimă. 

 La nivel mondial, forţele de ordine se confruntă cu o lipsă de instruire 

majoră cu privire la trafic, dar mai ales una de awareness (conştientizare): nu se 

prezintă gravitatea acestui fenomen, proximitatea lui potenţială în raport cu viaţa 

fiecăruia dintre noi, simptomele traficului şi, mai ales, cum pot fi sprijinite 

victimele pentru a nu reveni în situaţia de trafic şi pentru a se reintegra social.  

Studiul nostru empiric a reiterat această idee, dovedind nu doar cunoaşterea 

generală redusă a fenomenului de către studenţii Academiei de Poliţie, precum şi 

prejudecăţile lor în acest sens, împreună cu nivelurile scăzute de empatie. 

Instruirea aprofundată a acestora încă din primul an şi realizarea de studii 

longitudinale recurente pentru evaluarea pregătirii lor va trebui să devină un 

obiectiv al instituţiei.  

 La nivel civic, un model demn de urmat este cel oferit de SUA, în care, de 

pildă, lanţurile hoteliere încearcă să ofere victimelor posibilitatea de a ieşi din 

situaţia de trafic prin punerea la dispoziţie a unor numere de urgenţă pe săpunuri, 
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prosoape, etc.; administraţiile locale şi-au îndreptat comunicarea către clienţi 

pentru a descuraja cererea de trafic; iar angajaţii spitalelor sunt instruiţi să apeleze 

forţele de ordine dacă observă semne de violenţă, confuzie şi lipsa actelor de 

identitate la pacienţi. Un astfel de model tridimensional este fundamental şi poate 

fi implementat în România prin introducerea de cursuri aprofundate obligatorii atât 

în cadrul instituţiilor mai sus-numite, cu un accent sporit pe forţele de ordine, cât şi 

în sectorul privat, prin parteneriate între administraţiile locale şi companii. 

 Totodată, se impune să existe o comunicare inter-instituţională sporită 

pentru a eficientiza procesul descoperirii victimelor şi sancţionării rapide a 

traficanţilor. Dacă numărul anual de victime raportate devine mai ridicat, atunci 

acest lucru va constitui indicatorul că există premisele unei bune cunoaşteri a 

fenomenului şi a unei coordonări eficiente între instituţiile statului. 

 Considerăm că de o importanţă egală este şi realizarea de campanii mass-

media pentru atingerea unui grad înalt de conştientizare cu privire la trafic, precum 

şi pentru a sensibiliza opinia publică. În continuare, în România nu este promovată 

linia telefonică oferită de ANITP pentru semnalarea cazurilor de trafic şi nici nu 

există platforme de social media prin care să se poată face acest lucru, fiind foarte 

utile în situaţiile în care victimele nu pot discuta telefonic. Alocarea unui buget 

anual în acest sens, care să acopere şi realizarea unor centre dedicate pentru 

victimele traficului, este indispensabilă. În prezent, în România există centre pentru 

victimele violenţei domestice, însă sunt foarte puţine în raport cu populaţia ţării (de 

obicei, câte unul în fiecare judeţ, dar în unele, nici unul) şi acuzaţiile raportate, iar 

victimele traficului au o situaţie foarte diferită, în care trebuie să fie ferite de orice 

potenţiale acte de răzbunare din partea traficanţilor. 

 Desigur, ca în oricare alt stat, nu este exclus ca în România fenomenul de 

trafic să fie potenţat de corupţia existentă de-a lungul timpului. Tocmai pentru a 

preveni situaţia în care identitatea victimelor să fie aflată, iar situaţia lor să devină 

una de risc, propunem instituirea unei linii de urgenţă la nivelul întregii Uniuni 

Europene, fapt care va contribui şi la o mai bună centralizare şi raportate a 
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cazurilor de trafic.În prezent, acest lucru există doar la nivel naţional în fiecare stat 

UE. 

 Propunem ca la nivel legislativ să fie promovate companiile şi instituţiile 

care organizează workshop-uri, zile tematice sau marşuri pe tema traficului de 

persoane. Astfel, implicând şi motivând întreaga societate civilă, problema 

traficului va ajunge în atenţia opiniei publice şi va fi cu mult mai aproape de 

soluţiile necesare. 

 

PROPUNERI ŞI RECOMANDĂRI: 

Sugerăm introducerea unui curs specializat pe linia acestui domeniu, pentru 

formarea unei idei consistente cu privire la acest fenomen încă din anul I pentru 

toţi studenţii de la toate specializările. 

Propunem întâlniri cu experţii din structurile specializate pentru a prezenta 

diferite studii de caz sau rezultatele operaţiunilor finalizate. 

Propunem înscriereaşi participarea studenţilor în cadrul Academiei la o 

sesiune de instruire în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de persoane cu 

un specialist al DCCOşi ANITP. 

Propunem, ca pe timpul desfăşurării stagiilor de practică, participarea, în 

special a studenţilor de la specializarea CCO, la misiuni operative şi prezentarea 

acestora modalitatea de formare a unei echipe comune de anchetă. 

Opinăm că angrenarea studenţilor în schimburi de experienţă în străinătate, 

în special în statele unde fenomenul se manifestă la cel mai înalt nivel, pentru un 

schimb de informaţii cu privire la percepţia asupra acestui fenomen şi modalitatea 

în care le este expus în alt stat, ar fi de un real folos pentru studenţi. 

Pentru crearea unui cadru modern, în tendinţele şi cerinţele instituite de 

dezvoltarea mediului on-line, propunem, consolidarea cooperării interuniversitare 

cu celelalte Academii din Europa, prin crearea unei baze digitale comune, folosind 

o interfaţă “userfriendly”,  la care să se poată avea acces pe bază de user şi parolă, 

pe baza unui cont de utilizator, pentru facilitarea schimbului de informaţiişi bune 
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practici la nivel de formare şi instruire cu privire la manifestarea fenomenului pe 

teritoriul fiecărui stat. 

Vom iniţiaşi demara o conferinţă anuală la nivelul Academiei de Poliţie cu 

denumirea “Noi tendinţe în manifestarea traficului de persoane – cu impact major 

la adresa securităţii naţionale”, cu participarea studenţilor de la alte Universităţi din 

România, inclusiv Academii de Poliţie din Europa şi nu numai, la care să se 

prezinte toate celelalte bune practici în domeniul traficului, migranţi şi protecţia 

persoanelor traficate. 

Participarea împreună cu specialişti din cadrul structurilor specializate la 

diferite campanii de prevenire a traficului de persoane este o altă propunere pe care 

o susţinem. 

Printre propuneri se numără şi invitarea unor experţi din cadrul ONG-urilor 

care luptă pentru prevenirea, protecţia şi reintegrare în societate a victimelor 

traficului “de carne vie”. 

Vom iniţia un protocol de cooperare care să implice participarea celor mai 

buni studenţi ai Academiei de Poliţie la diferite Proiecte organizate de către 

Inspectoratul General al Poliţiei Române pe linia prevenirii traficului de persoane 

şi transmiterea informaţiilor celorlalţi studenţi în urma unor întâlniri organizate la 

nivelul instituţiei. 

Promovarea unui videoclip cu studenţii Academiei de Poliţie, pe baza 

cunoştinţelor asimilate prin care să se transmită un mesaj de promovare a libertăţii 

unei persoane şi care să se numească „STOP- O viaţă bună, o singură cale !!!  sau 

„Evită o viaţă de care nu ai nevoie”. 

Vom promova egalitateade şanse între femei şi bărbaţi în rândul comunităţii 

academice. 

Propunem organizarea de Workshopuri de profil, între facultăţi şi 

interuniveristare pe linia prevenirii şi combaterii traficului de persoane. 

Propunem, de asemnea, ca, cel puţin anual să se desfăsoare o întâlnirecu 

experţi în domeniul criminalităţii informatice pentru prezentarea de cursuri 
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specializate în domeniul prevenirii exploatării copiilor în servicii sexuale şi 

eliminarea pornografiei infantile în mediul on-line. 

Din categoria propunerilor considerăm că ar trebui să facă parte şi 

participarea în calitate de student al Academiei de Poliţie la diferite emisiunipentru 

a prezenta aspecte referitoare la traficul de persoane, şi în special în cadrul unor 

emisiuni care sunt vizionate în special de persoane tinere pentru a preîntâmpina sau 

scădea numărul victimelor traficului de persoane (prezentarea situaţiilor de care să 

se ferească tinerii sau cum să reacţioneze în situaţia în care se află în apropierea 

unei persoane cu intenţii în acest domeniu cum să le recunoască, cum să nu se lase 

influenţaţide recrutori sau traficanţi).  

Propunem implicarea reprezentanţilor industriei HORECA, în special 

hotelieră, la luarea unor iniţiative privind promovarea unor metode prin care 

victima să poată intra rapid în contact cu instituţiile abilitate. (mesaje pe săpun, 

ţesături pe prosoape şi lenjerii care să conţină un număr de telefon sau un cuvant –

parola de pronunţat în prezenţa unui angajat al hotelului). 

Recomandăm angrenarea studenţilor în diferite activităţi de prevenire a 

traficului de persoane în cadrul unor campanii la şcoli şi licee. Astfel, studenţii 

sunt motivaţi să aprofundeze cât mai mult fenomenul, cunoştinţele le sunt întipărite 

mai mult şi vor deveni mai pregătiţi în acest domeniu. 

Organizarea de mese rotunde, lunar, pe această linie, prin pregătirea unor 

materiale care să conţină probleme de actualitate şi purtarea unor discuţii 

constructive pe această temă, activitate care vine cu un plus valoare pentru 

studenţi în acumularea de cunoştinţe. 

 Motivarea studenţilor, prin prezentarea unor filmuleţe cu impact emoţional 

în care sunt traficate persoane, situaţii deosebite, să conceapă diverse materiale, 

pliante pe această linie, pentru activităţi de prevenire şi distribuirea acestora în 

zone aglomerate, festivaluri, cluburi unde este prezent un public numeros de tineri. 
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