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Ce este traficul de persoane? 

Care sunt formele de exploatare?
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Traficul de persoane constituie o violare a DREPTURILOR
OMULUI și o atingere adusă demnității și integrității ființei
umane.

Trafic de persoane = acțiune + mijloc + scop

Acțiune:

Recrutare, transport, transfer, adăpostire, primirea persoanelor,
schimbul sau transferul controlului asupra acestor persoane.

Mijloc:

Inducere în eroare, constrângere, răpire, amenințare, abuz de
autoritate, profitarea de starea de vădită vulnerabilitate.

Scop:

Exploatarea: sexuală, prin muncă, cerșetorie, pornografie
infantilă, trafic de organe.

În cazul minorilor nu este necesară prezența mijloacelor
prezentate pentru a fi considerată infracțiune de trafic de
minori.



Poate fi bărbat sau femeie, o persoană cunoscută sau nu.

Are o situație materială bună și vorbește des despre acest
lucru.

Este foarte convingător(oare), carismatic(ă) și empatic(ă). Se
arată interesat(ă) de problemele posibilei victime și se oferă
să o ajute.

Nu dă prea multe detalii despre viața sa, dar vinde vise
despre o viață fără griji și un viitor strălucit.

Ajută cu bani sau face cadouri potențialei victime.

Leagă o relație de prietenie sau de iubire într-un timp foarte
scurt.

Este dispus(ă) să ajute cu loc de muncă, bani, bilete de avion,
cazare.

Grăbește persoana să ia decizii.

2

Cum recunosti un posibil 

traficant?
,



În ultimii ani s-a observat tendința de folosire a metodelor de
manipulare și control de natură psihologică și mai puțin de forță
fizică, identificarea adecvată în aceste situații fiind îngreunată
datorită inducerii victimelor unei stări de dependență afectivă,
emoțională (de exemplu metoda “Loverboy”) sau chiar
economică față de traficanți.
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Cine este un loverboy?

Un loverboy este un băiat/ bărbat tânăr care arată bine, îngrijit,
poate să se laude cu starea lui materială bună, să conducă o
mașină scumpă, să spună că are putere și influență, și care se
„îndrăgostește” imediat.

Prin acțiunile sale de “bunătate, compasiune și generozitate”
câștigă încrederea persoanei vizate, ca mai apoi să o forțeze să
presteze servicii sexuale.

4



Exista trafic de persoane si 

in Brasov? DA!

Conform datelor statistice ale victimelor traficului de persoane
identificate în perioada 01.01.2022 – 30.06.2022 prin Sistemul
Integrat de Monitorizare și Evaluare a Victimelor Traficului de
Persoane (SIMEV) – gestionat de ANITP, la nivel național au fost
înregistrate 180 de victime – persoane exploatate pe teritoriul
României sau pe teritoriul altor state și pentru care sistemul
românesc a fost notificat sau s-a autosesizat cu privire la faptele
de exploatare și trafic.

Județe precum Brașov, Bacău, Dolj, Sibiu, Galați sau Ilfov se
clasează printre primele în topul județelor de proveniență cu mai
mult de 10 victime identificate.

Victimele înregistrate în perioada de referință au suferit
exploatări multiple, însă cea mai frecventă formă de exploatare
este cea sexuală, înregistrată în 83% dintre cazuri, cu o creștere
substanțială a numărului victimelor care au fost exploatate prin
obligarea la acte pornografice.

Potențialele victime pot fi atât femei, bărbați cât și copii, din
medii sociale diferite. La nivel național, în semestrul I al anului
2022, 46% dintre victimele identificate sunt minori.
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Studiile psihologice situează copilul în categoria persoanelor cu
vulnerabilitate crescută, din cauza particularităţilor
psihocomportamentale şi de vârstă specifice.

“Copiii sunt lipsiţi aproape complet de posibilităţile fizice şi
psihice de apărare, au capacitate redusă de anticipare a unor
acte comportamentale proprii sau ale altora, posedă o
capacitate redusă de înţelegere a efectelor şi consecinţelor unor
acţiuni proprii sau ale altor persoane, au capacitate empatică
redusă, neputând distinge între intenţiile bune şi rele ale altor
persoane, sunt creduli şi sinceri, particularităţi care fac din ei
victime facile.” 

(Theodoru G, 2016)
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Validarea primită în mediul online contribuie considerabil la
creșterea stimei de sine a copiilor, făcându-i mult mai receptivi la
diferite propuneri care par să le confere încredere, dar care pot
conduce spre situații periculoase.

PĂRINȚII ar trebui să-și supravegheze copiii și să
definească regulile și programele de utilizare, precum și să
utilizeze controalele parentale disponibile pe computer și
orice dispozitiv.

Minorii pot ajunge victime ale traficanților, în ciuda încercărilor
părinților/tutorilor și cadrelor didactice de a-i proteja. Copiii sunt
folosiți pentru prostituție, pornografie infantilă, cerșetorie, muncă
forțată. Copiii & tinerii pot fi racolați atât prin interacțiune directă,
față în față, cât și prin intermediul rețelelor de socializare.
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Creste siguranta copilului 

informandu-l!

Ce-i poti spune?

De ce uneori mediul online poate fi periculos?

Mediul online este un loc în care s-au întâmplat atât
lucruri bune cât și lucruri rele. 
Rețelele sociale sunt un loc prielnic și pentru traficul
de ființe umane. În timpul pandemiei cele mai multe
racolări ale victimelor au avut loc pe rețelele de
socializare. 
Din această cauză, fiecare dintre noi, ar trebui să fim
mai atenți la persoanele cu care se interacționează în
mediul online.
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Cum îți poți da seama că este un profil fals?
Are doar câteva fotografii și le folosește pe toate
rețelele de socializare.
Nu are fotografii în care este etichetat de către
prietenii săi.
Nu are postări sau toate postările sunt pe o
anumită temă sau de un anumit tip.
Îți repetă că nu minte.
Pe rețelele de socializare are un număr prea mic
sau prea mare de prieteni (toți provenind din medii
și țări diferite).
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La ce trebuie să fii atent(ă) atunci când discuți prin
"chat" online și te hotărăști să întâlnești acea
persoană?

Ai grijă cu cine vrei să vorbești.
Asigură-te că persoana cu care vorbești este cea
din poze.
Nu oferi date personale despre tine și familia ta.
Evită să vorbiți folosind webcam.
Nu ieși la întâlniri fără să-ți anunți familia sau
prietenii cu cine, când și unde pleci.
Nu accepta întâlniri în locuri pustii sau retrase.

Ce faci dacă cineva îți cere fotografii intime?

Vorbești cu el/ea doar online de câteva zile și îți
cere poze intime?
Crede-mă, doar asta își dorește: pozele tale.
Poate că îți este greu, dar învață să spui nu!
O persoană interesată cu adevărat de tine nu o să-ți
ceară asemenea fotografii.
Nu permite ca intimitatea corpului tău să fie temă
de amuzament sau discuții pentru cineva.
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Cum se comportă un loverboy?

Îți spune după un timp scurt că te iubește.
Nu-ți oferă prea multe detalii despre el, dar îți
povestește cât de bine o să-ți fie lângă el.
Se oferă să te ajute financiar și îți oferă cadouri.
Îți promite că viața ta se va schimba după ce veți fi
împreună/posibil să vină cu propunere de plecare
în străinătate.
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Cum să te ferești de un loverboy?

Selectează băieții cu care vrei să te împrietenești
și pe care îi cunoști pe rețelele de socializare sau
alte aplicații!
Dacă noul tău iubit se potrivește descrierii unui
loverboy, alege să întrerupi orice comunicare cu
acesta!
Dacă încearcă să-ți controleze viața, evită-l!
Nu-ți oferi toată încrederea unui băiat/bărbat pe
care îl cunoști de puțin timp! Încearcă să analizezi!

Sfaturi despre cum îți poți ajuta prietenele:

Informeaz-o cu privire la riscurile traficului de persoane și
explică-i să nu se lase constrânsă de șantaj și amenințări!
Familia și /sau poliția trebuie anunțate!

Iubitul ei se potrivește descrierii unui loverboy?
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Nu uita!

Abuzatorii fac aceste lucruri din cauza propriilor frustrări.
Orice postare (poză, video, comentariu) nu mai este doar a
ta! Fii sigur(ă) că îți poți asuma ceea ce postezi!
Blochează ( folosind setarea “block”) persoanele abuzive,
șterge mesajele urâte la adresa ta și astfel nu va fi nevoie să
revezi ceva ce te poate afecta!
Indiferența ta față de persoanele care reacționează cu ură și
agresivitate (bullying) le va face să renunțe dacă tu nu le bagi
în seamă!
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De câte ori simți că nu ești în siguranță și/sau te simți
amenințat(ă), vorbește cât mai curând cu cineva de încredere –
părinte, prieten, cadru didactic etc…!

Ce poti face?,

Poliția: 112
Asociația telefonul copilului : 119
ANITP - apel naţional gratuit : 0 800 800 678
ANITP - apelabil şi din străinătate: 004 021 313 31 00

Nu uita că poți apela oricând la ajutor specializat:
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Ce putem face pentru a nu deveni

victime ALE TRAFICULUI DE pERSOANE?

Să ne informăm constant și să conștientizăm potențialele
riscuri.
Să fim atenți și să nu dezvoltăm încredere în persoanele care
încearcă să ne convingă că ne pot oferi lucruri extraordinare
fără a depune niciun efort.
Să îi observăm cu atenție pe cei cu care interacționăm și
comunicăm pe rețelele de socializare sau diferite aplicații.

Pentru a nu deveni victime ale traficului de persoane trebuie:
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Acest material a fost elaborat în cadrul proiectului de
prevenire “Sunt un părinte informat”
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