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OBIECTIVELE CERCETĂRII 

 
Obiectivele acestei cercetări sunt:  

• Identificarea și înțelegerea modului de recrutare, de subjugare a minorilor exploatați 
provenind din orașele selectate pentru studiu,  

• Diagnosticarea felului în care fenomenul este luat în considerație de către actorii 
locali,   

• Elaborarea instrumentelor ce vor servi în acțiuni de combatere a acestor fenomene 
(identificare/prevenție/protecție) în țările de origine și în Franța.  

METODOLOGIE  

SELECTAREA ZONELOR PENTRU STUDIU  

În funcție de datele transmise de către MIPROF, UCLIC, BPM și MAE, studiul s-a concentrat 
pe 2 grupuri infracționale care utilizează minori (România) și 3 regiuni renumite pentru 
apariția recurentă a fenomenului de exploatare (Bulgaria).  

În ceea ce privește România, grupurile selectate sunt cele care utilizează, începând cu 2009, 
minori pentru furtul de telefoane mobile în diverse locuri turistice din Paris. Acești copii sunt 
originari din zonele Constanța și Brăila. În cazul Bulgariei, orașele avute în vedere sunt 
Sliven, Nova Zagora și Pazardjik, de unde pare a proveni o parte a victimelor exploatate 
sexual în mai multe orașe franceze: Bordeaux, Toulouse și Lyon. 

 

ECHIPE ȘI METODE DE CULEGERE A DATELOR 

 
Incursiunile pe teren au avut loc în decembrie 2014  (România) și ianuarie 2015 (Bulgaria). 
Tandemurile care au efectuat cercetarea au fost compuse dintr-un cercetător senior, Olivier 
Peyroux, și un coordonator de cercetare din fiecare țară: 
 

- Raluca Icleanu, angajată a organizației Terre des hommes România, 

- Ralitsa Kovalenko de la Fundația Partner Bulgaria. 
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Cercetarea-acțiune s-a sprijinit pe diferite surse : 
 
 

 
 

 

• Interviuri pe teren cu persoane resursă din cartierele și grupurile țintă ale cercetării în 
limba lor de origine; datele au fost culese pe baza interviurilor formale și informale cu 
persoane resursă provenind din cartierele afectate de situațiile de trafic de ființe umane; 
aceste informații au făcut obiectul unor verificări încrucișate pentru a putea fi validate,     

• Interviuri cu actorii publici și asociativi care intervin direct pe lângă familii (Franța, 
România și Bulgaria), 

• Observație directă la fața locului: informațiile transmise de către actorii locali și 
persoanele resursă au fost completate cu observația de teren (organizarea cartierului, 
prezența școlilor, etc.), 

• Interviuri cu actorii naționali (România, Bulgaria) direct interesați de problematica 
traficului de ființe umane,  

• Mobilizarea contactelor existente prin intermediul Ambasadelor franceze, rețelelor 
instituționale și asociative din România, Bulgaria și Franța, 

• Studiu documentar: cercetare, articole de ziar, rapoarte, etc., 

• Interviuri telefonice cu anumiți actori. 

Cercetare-
acțiune

Interviuri cu persoane 
resursă din cartierele ți 

grupurile țintă ale 
cercetării

Observație 
directă la fața 

locului

Interviuri cu 
actori publici și 

asociativi
(Franța)

Studiu
documentar

Interviuri cu actorii
locali și naționali din 

țările de origine

Focus grup cu 
actorii locali
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Pentru culegerea datelor, principalele instrumente folosite au fost :  

- Interviul semi-structurat (presupune existența unui ghid de interviu elaborat în 
funcție de ipotezele de cercetare), 

- Focus-grupuri (care au avut loc pe durata unei zile) în prezența unui facilitator 
(coordonatorul local de cercetare, în limba locală, cu traducere simultană 
pentru persoanele străine), 

STUDIU DE CAZ ASUPRA EXPLOATĂRII MINORILOR 

PROVENIND DIN BRĂILA ȘI CONSTANȚA ÎN FRANȚA ȘI 

ȚĂRILE ÎNVECINATE 

DESCRIERE GENERALĂ A GRUPURILOR INFRACȚIONALE CARE UTILIZEAZĂ 

MINORI PROVENIND DIN ROMÂNIA ÎN FRANȚA ȘI EUROPA 

Cercetările asupra acestui subiect și interviurile cu BPM (Brigade de Protection des Mineurs 

– Brigada de Protecție a Minorilor) și UCLIC (Unité de lutte Contre L’Immigration Clandestine 

– Unitatea de Luptă Împotriva Imigrației Clandestine) confirmă ipoteza că grupurile 

infracționale provenind din România și care utilizează un număr important de minori pentru 

furt se limitează la un număr de 4 sau 5. Caracteristicile lor comune sunt : 

- o origine geografică precisă în limita a câteva cartiere sau a unui număr restrâns de 

comune învecinate, 

- o bază familială și comunitară care utilizează subjugarea psihologică a victimelor, 

- un modus operandi specific fiecărui grup (furtul la bancomate pentru retragerea 

banilor, furtul de telefoane mobile, furtul din buzunare prin utilizarea unor petiții 

false, etc.), 

- ramificații în diferite țări din Vest care favorizează deplasarea copiilor.  

În Franța, activitatea acestor grupuri este concentrată în mod preponderent în regiunea 

pariziană din cauza prezenței turiștilor în număr mare. Minorii și persoanele care le 

exploatează (familia prin alianță, în urma căsătoriei, familia, unchiul etc.) trăiesc în tabere 

improvizate în mijlocul familiilor precare care, de altfel, nu au activități infracționale, cu 

scopul de a îngreuna investigațiile polițienești. Această metodă tinde să atragă oprobriul 

public asupra persoanelor care trăiesc în aceste tabere și, în general, asupra romilor 

imigranți. 

Începând cu 2009, 4 grupuri au fost cu precădere active: 

- minorii veniți din orașul Videle și din comunele din jur (județul Teleorman), prezenți 

încă din anii 2000 în regiunea pariziană; adulții din acest grup s-au specializat în a 
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căuta și a gestiona terenuri ilegale, mai ales în  Seine-Saint-Denis, impunând o „taxă” 

ocupanților pe care îi plasează aici; tinerele fete sunt constrânse să fure de la turiști, 

de cele mai multe ori acestea trecând drept surde sau mute care strâng bani pentru o 

asociație fictivă cu ajutorul unei petiții, 

- minorii din orașul Țăndărei (județul Ialomița), prezenți în Marea Britanie, Spania, 

Portugalia și Germania, cunoscuți în Franța pentru furtul prin înșelăciune (și mai rar 

prin violență) asupra persoanelor care retrag bani de la bancomate, 

- minorii din orașul Brăila care sunt folosiți pentru furtul de telefoane mobile, care fac 

obiectul cercetării de față, 

- minorii din orașul Constanța, folosiți tot pentru furtul de telefoane mobile și care fac 

și ei obiectul acestui studiu. 

 

Regiunile de origine ale grupurilor românești care folosesc minori în Franța 

 

În afara acestor 4 grupuri, mai apar sporadic și alte organizații infracționale care utilizează 

copii, însă pentru durate limitate de timp. Cea mai recent mediatizată este aceea (provenind 

din Iași) care utilizează copii pentru furtul din buzunare în interiorul muzeului Luvru.  
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ORIGINEA GRUPURILOR DE MINORI UTILIZAȚI PENTRU FURTUL DE TELEFOANE 

MOBILE LÀ PARIS (DAR ȘI ÎN ITALIA, GERMANIA, SPANIA ȘI PORTUGALIA)   

Conform informațiilor oferite de UCLIC, BPM și organizația franceză Hors la Rue care 

monitorizează acești copii în stradă, minorii folosiți pentru furtul de telefoane mobile provin 

în principal din orașele Brăila, Constanța și, într-o mai mică măsură, din orașele Galați și Iași. 

Considerați a fi aparte de către celelalte grupuri de romi, ei aparțin unui grup numit pletoși și 

sunt percepuți ca fiind inferiori din punct de vedere social1. Pletoșii se consideră purtători ai 

unei tradiții pe care ceilalți romi nu o mai îmbrățișează. Acesta este motivul invocat de către 

adulți pentru a justifica păstrarea regulilor stricte de endogamie, adică limitate la interiorul 

propriului grup. 

PLETOȘII: PARCURS ÎN ROMÂNIA ȘI REÎNTĂRIREA LOGICII COMUNITARE  

ETEROGENITATEA GRUPURILOR DE ROMI ȘI PRACTICI COMUNITARE ÉVOLUTIVE  

Pentru a înțelege mai bine eterogenitatea grupurilor de romi, este necesar să evocăm 

succint istoria acestora. Primele sosiri ale romilor în Europa datează din secolul XV. Ele se 

întind pe mai mult de un secol între 1400 și 1550. Aceste populații, plecate din India înaintea 

secolului V, se instalează în majoritatea țărilor din Europa, stabilindu-se în concentrații mai 

ridicate în Balcani și Europa de sud. 

                                                                 
1
 Aceste informații au fost culese cu ocazia interviurilor efectuate pentru incursiunile în taberele unde locuiesc 

acești minori (Saint-Denis și la Courneuve). 
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Venirea lor pe continent fiind astfel foarte veche, tradițiile, cultura și religiile lor sunt legate 

de istoria teritoriilor și regiunilor unde s-au stabilit. Astfel, putem vorbi de societăți rome, la 

plural, în ansamblul țărilor din Europa, și nu de un popor rom purtător al unei aceleiași 

tradiții. 

Între romii din sudul și cei din vestul României, felul de a se îmbrăca cât și regulile interne ale 

grupului diferă. Ele s-au născut din obiceiurile locale transformate și reinterpretate de către 

romii autohtoni pentru a și pe apropria. Nu există, deci, o organizare socială specifică 

romilor. Nu există nici măcar o cultură romă care favorizează, sau nu, infracționalitatea și 

exploatarea. Romii din România, și, în general, cei din Europa, se împart în diferite grupuri în 

funcție de originile geografice comune, de legăturile de familie și de practica meseriilor 

tradiționale. Fiecare grup cultivă o identitate specifică prin practici comunitare, în adaptare 

constantă față de transformările societății majoritare. Grupul pletoșilor se înscrie în acest 

mod de funcționare, revendicat ca tradițional, dar care, în practică, este relativ recent. 

STABILIREA PLETOȘILOR LA BRĂILA ȘI CONSTANȚA ȘI REÎNTĂRIREA LOGICII 

COMUNITARE 

Pletoșii, numiți astfel datorită părului lung purtat de către bărbați, trăiau din activități 

artizanale itinerante în toată Moldova românească (Focșani, Vaslui, etc.). În 1976, Ceaușescu 
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a adoptat o lege2 pentru sedentarizarea forțată a populațiilor itinerante. Pletoșii au fost 

astfel repartizați în locuințe sociale (denumite „blocuri Nato”) la Brăila, Galați și Tulcea 

datorită nevoii ridicate de forță de muncă pentru numeroasele combinate industriale din 

zonă (SIDEX, ICPCM, etc.). În cursul anilor 90, după căderea regimului Ceaușescu, aceste mari 

centre industriale, puțin rentabile, au intrat într-o situație aproape falimentară. Angajații au 

fost afectați masiv de șomaj, antrenând declinul economic al întregii zone și aruncând în 

precaritate un număr important de familii. Romii au fost printre primele categorii de oameni 

care au fost concediate. Cartierele unde au fost repartizați romii instalați recent în oraș, mai 

ales pletoșii, inițial mixte din punct de vedere social, s-au golit, populația majoritară 

părăsindu-le, creând buzunare de sărăcie abandonate de autoritățile publice. Cartierele 

Lacul Dulce, Chercea și Izlaz din Brăila, unde locuiește majoritatea familiilor, s-au orientat 

către economia gri: colectare și vânzare de fier vechi, cerșetorie, etc. O parte dintre familii s-

a orientat către mici infracțiuni și s-a profesionalizat cu ocazia sejururilor în străinătate. 

Copiii exploatați la Paris sunt produsul acestui proces. 

 

Cartiere din Brăila unde locuiesc pletoșii 

 

                                                                 
2
 Legea 25/1976 pentru încadrarea într-o muncă utilă a persoanelor apte de muncă  
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În mijlocul acestor cartiere compuse din diferite grupuri de romi, pletoșii, prost văzuți de 

către ceilalți romi din cauza sosirii lor recente, s-au repliat către propriul grup și au dezvoltat 

practici comunitare specifice. Căsătoriile au devenit din ce în ce mai precoce (încă de la 

vârsta de 8 ani), din ce în ce mai puține fete frecventează școala (nici măcar școala primară), 

tribunalul tradițional3 Stabor s-a impus ca instituția centrală pentru a reglementa viața 

socială între familii. Din punct de vedere economic, cele mai mult familii fiind în șomaj, au 

devenit dependente de ajutoarele sociale.  

Sosirea pletoșilor la Constanța este de dată recentă. Familiile de pletoși s-au stabilit aici abia 

în cursul anilor 90. Conform celor reieșite din interviuri, venirea lor a avut loc ca urmare a 

unei judecăți a unui Stabor care, pentru a pune capăt disputelor regulate dintre familiile din 

Brăila, a decis că o parte dintre ele trebuie să părăsească orașul. Aceste familii au încercat să 

se stabilească în Constanța, mai prosperă decât Brăila. Fiindu-le dificil să se facă acceptați de 

către ceilalți romi, au fost forțați să se împrăștie în trei cartiere, la marginea orașului: 

Medeea, Palas și Brătianu. 

Cartiere din Constanța unde locuiesc pletoși 

 

Ca și la Brăila, aceste familii de pletoși izolați în cartierul lor, s-au refugiat într-un sistem de 

funcționare comunitar. La momentul efectuării incursiunii pe teren (decembrie 2014), 

conform cercetărilor efectuate de către mediatorul școlar în cele trei cartiere, nici o fată 

provenind din familiile de pletoși nu frecventează școala. 
                                                                 
3
 Denumit și tribunalul țigănesc, această instanță de drept cutumiar este prezentă în anumite grupuri de romi. 

Ea arbitrează mai ales chestiunile civile, foarte rar penale, cu excepția cazurilor de furt. Are, de asemenea, 

competență, în toate chestiunile privind familia: căsătoria, virginitatea, etc. La origine, această instanță a avut 

menirea de a evita logica răzbunării, oferind o rezolvare pacifică în cazurile de conflict. Judecătorii sunt membri 

importanți ai comunității. Ei trebuie să fie acceptați de către ambele părți și sunt remunerați de către 

reclamanți. O dată adoptată o decizie, nu există posibilitatea de apel.  
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MIGRAȚIA ȘI APARIȚIA SITUAȚIILOR DE EXPLOATARE   

LA CONSTANȚA 

Constanța este al-5lea cel mai mare oraș din țară (are mai mult de 300 000 de locuitori) și 

este principalul oraș portuar al României. Această situație explică prezența unei vechi 

activități de prostituție. O dată cu dezvoltarea turistică, aceasta nu a încetat să se dezvolte, 

mai ales în timpul verii. În acest context, este important de menționat de asemenea că aici s-

a deschis recent o bază militară americană. La ora actuală, conform celor spuse de asociațiile 

întâlnite și unitatea polițienească de luptă împotriva traficului de ființe umane, exploatarea 

sexuală afectează în principal tinerele fete minore îndrăgostite (tehnică cunoscută sub 

numele de lover boy). Prostituția se desfășoară de manieră aproape oficială, prin intermediul 

numeroaselor saloane de masaj din oraș sau al anunțurilor de mică publicitate foarte 

explicite publicate într-un ziar local online. 

În străinătate, începând chiar cu sfârșitul anilor 90 numeroase tinere femei din regiune 

pleacă pentru a-și încerca norocul în Italia, pentru a lucra în industria hotelieră, restaurație, 

servicii personale. Unele dintre ele au fost recrutate prin false anunțuri la mica publicitate, 

sfârșind prin a fi exploatate sexual în Bosnia, Kosovo și Italia. Începând cu anul 2005, rețelele 

albaneze, foarte prezente în exploatarea sexuală, se reorientează către traficul de droguri, 

lăsând locul liber rețelelor din România. Modurile de recrutare și de constrângere nu se mai 

fondează exclusiv pe violență, dar și pe împărțirea câștigurilor cu victimele Obiectivul este de 

a evita denunțurile la poliție prin crearea unei motivații financiare cuplate cu constrângerea 

amoroasă. Totodată, pentru a descuraja orice tentativă de fugă, sunt proferate amenințări 

vizând familia rămasă în România. 

Așa cum reiese din interviurile noastre, grupul de pletoși s-a ținut la distanță de rețelele de 

exploatare sexuală din Europa de vest. La sosirea lor în Constanța, în timpul anilor 90, o 

parte a familiilor de pletoși au dezvoltat strategii economice bazate pe exploatarea copiilor 

pentru cerșetorie și, mai rar, pentru furt. La ora actuală, această strategie persistă, mai ales 

la Mamaia4 și Constanța în timpul sezonului turistic. Copii cu vârste cuprinse între 4 și 8 ani 

sunt în general supravegheați de către mama lor, care se asigură că aceștia aduc bani 

abordând direct trecătorii. 

În ceea ce privește migrația către Europa de vest, începând cu 20025, anumite familii de 

pletoși își încearcă norocul în Italia (Torino, Milano, Florența). După câțiva ani la fața locului, 

o parte dintre ele au înțeles că există un interes financiar în a utiliza minori pentru activități 

de furt din buzunare. Pentru a pune pe piste greșite justiția și politia, au fost elaborate 

strategii de îngreunare sau împiedicare a identificării copiilor. Familiile s-au inspirat, 

                                                                 
4
 Stațiune balneară învecinată cu Constanța 

5
 Dată care coincide cu suprimarea vizelor de scurt sejur în spațiul Schengen 
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probabil, din tehnicile utilizate de către alte grupuri de romi6, prezente de mai mult timp în 

Italia. 

LA BRĂILA 

Deși relativ important, orașul Brăila (180 000 locuitori) nu și-a revenit niciodată după declinul 

industrial al anilor 90. Primele emigrări pentru muncă necalificată au început la finalul anilor 

90 către Spania, Italia, Portugalia, Grecia și Cipru, în principal în agricultura și construcții. 

Abia începând cu 2007, o dată cu intrarea României în Uniunea Europeană, fenomenul de 

emigrație se intensifică și se extinde la familiile cele mai sărace de romi și non-romi. Tinerele 

fete, resemnate să se prostitueze, au fost recrutate pentru a fi exploatate sexual în Italia și 

Spania, și ulterior în Franța și Marea Britanie. 

Printre familiile de pletoși, emigrarea începe cu precădere cu anul 2007 spre Italia, Spania, 

Grecia și Portugalia. Ca și la Constanța, o parte dintre ele va fi recurs la exploatarea copiilor 

pentru activități de furt și cerșetorie. 

Oricare ar fi orașul de origine, la pletoși, nici o situație de exploatare sexuală nu a fost 

înregistrată. Mediatorii romi intervievați pentru acest studiu explică această situație prin 

existența regulilor de control strict al grupului asupra sexualității tinerelor fete. Dacă o 

familie își prostitua nora, Staborul condamna imediat această practică. Acest lucru nu 

împiedică totodată situațiile de abuz sexual și rele tratamente apărute în sfera privată. 

SOSIREA ÎN FRANȚA 

În Franța, primii minori exploatați provenind din cele două orașe au apărut în 2009. 

Activitatea lor de furt de telefoane mobile s-a intensificat in 2011. Dacă este dificil de 

cunoscut motivele exacte care au adus aceste grupuri în Franța, o dată cu sosirea lor, cea 

mai mare parte a copiilor, băieți și fete, au fost utilizați pentru furtul de telefoane mobile, 

(mai ales iPhone) mai ales pe terasele cafenelelor pariziene. În funcție de familie și de 

statutul minorului (propriul copil, noră etc.), presiunile asupra copilului cu privire la numărul 

de telefoane care trebuie furate în fiecare zi diferă, la fel și relele tratamente la care sunt 

supuși copii. Puțini dintre minorii prezenți la Paris par să fi mers la școală. Unii dintre copii 

par să aibă o stare proastă de sănătate și se plâng regulat de violențele fizice la care îi supun 

adulții. Încă de la sosirea lor în 2009, minorii călătoresc frecvent între România, Italia și 

Spania, unde pare să locuiască o parte a familiei lor. 

 

 

                                                                 
6
 La Milano și Torino, anumite grupuri de romi din Bosnia foloseau tinere fete ca hoți de buzunare, la fel cum 

câteva familii provenind din cartierele Fata luncii și Românești din Craiova și-au incitat copii să se lanseze în 
activități de furt.  
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PRACTICI COMUNITARE ÎN JURUL CĂSĂTORIEI TRADIȚIONALE 

Mai multe surse din România, apropiate de comunitate, ne-au explicat că tinerele fete din 

grupul pletoșilor sunt percepute, încă de la naștere, ca una din principalele bogății ale 

familiei. Acest motiv poate explica controlul strict căruia îi sunt supuse încă de la o vârstă 

fragedă. Valoarea simbolică și materială a tinerei fete devine realitate cu ocazia nunții. 

În societățile rome din Europa de est, ritualul din jurul căsătoriei reia forme tradiționale 

locale prezente în Balcani. Se pot întâlni următoarele practici: 

- căsătoria în schimbul unei zestre sau dote, 

- sistemul de contra-dotă prin care mireasa este tranzacționată simbolic pentru o sumă 

de bani sau bunuri,  

- sistemele mixte care combină zestrea din partea miresei (echivalentul unui trusou) și 

contra-dota din partea mirelui (de exemplu, bani sau bijuterii),  

- furtul miresei când mariajul este celebrat la întoarcerea celor doi soți dispăruți pentru 

un moment, pentru a avea o relație sexuală, reveniți pentru a formaliza uniunea lor. 

În comunitățile de pletoși se întâlnesc frecvent ultimele trei variante. Furtul miresei este mai 

rar, având în vedere riscurile pe care le prezintă pentru tânăra fată. În realitate, în caz de 

dificultăți cu soțul său, revenirea în sânul propriei familii ar fi compromis. Totuși, această 

variantă reprezintă o cale de scăpare acceptată de comunitate pentru adolescenții care 

resping căsătoriile aranjate. 

La pletoșii din Brăila și Constanta, tratativele pentru căsătoria tradițională pot începe imediat 

ce copiii au împlinit vârsta de 7 ani. Părinții se pun de acord asupra viitoarelor uniuni între 

familii, în general, având un statut social echivalent. Atunci când o fată este promisă unei 

familii, daca tatăl nu își tine cuvântul, Stabor-ul (tribunalul tradițional) se reunește și sume 

importante de bani sunt vărsate drept compensație de către familia tinerei fete. În 

momentul nunții, controlul de castitate se face în fața femeilor din comunitate cu ocazia așa 

zisei ceremonii a „cămășii” din timpul actului sexual al tinerilor soți. Dacă tânăra fată nu e 

virgină, reputația familiei sale e întinată, iar tânăra fată riscă să fie repudiată de către familia 

soțului. Stabor-ul va fi convocat pentru a decide asupra consecințelor financiare ce rezultă 

din anularea căsătoriei. Aceste aspecte diferite explică controlul exersat asupra tinerelor fete 

încă din copilărie și de ce acestea nu frecventează școala. Acestea ilustrează, de asemenea, 

presiunile la care sunt supuși acești minori pentru a se conforma uzanțelor comunității și 

pentru a nu-și pune în dificultate familiile. 

Căsătoria oferă ocazia pentru plata unei contra-dote, care ia forma unei sume de bani, de 

către familia soțului pentru familia soției. O dată măritată, tânăra fată este considerată ca 

aparținând familiei soțului. Ea datorează supunere tuturor membrilor noii sale familie. 

Soacra sa se va ocupa de educația ei. 
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NUMĂRUL DE COPII EXPLOATAȚI ȘI MODUL DE FUNCȚIONARE A EXPLOATĂRII  

RECRUTARE, STRUCTURĂ ȘI NUMĂR DE COPII ÎN SITUAȚII DE RISC  

Recrutarea se face pe bază familială în sânul grupului de pletoşi, dintre familiile care iau 

parte la exploatarea copiilor lor în diferite grade. Numărul lor rămâne dificil de cuantificat cu 

exactitate. Bazându-ne pe copii întâlniţi la Paris de către poliţie şi asociaţii între 2009 şi 2014, 

ar fi vorba despre 30 până la 50 de familii. Aceasta reprezintă un număr de copii exploataţi 

de 150 până la 2507. Există câteva alianţe între familii din Brăila şi familii din Constanţa în 

virtutea existenţei unor relaţii de rudenie. Grupul nu este structurat ierarhic. Influenţa 

Bulibaşilor (lideri comunitari) s-a atenuat. Totuşi, deşi unele familii au mai multă putere 

decât altele, fiecare îşi păstrează independenţa. 

Conform observaţiilor de teren ale asociaţiei Hors la Rue şi ale BPM, tierele fete şi mai ales 

nurorile sunt printre cele mai exploatate. 

Aşa cum explicam în paragraful precedent, tinerele aparţinând grupului pletoşilor, sunt, încă 

de la o vârstă fragedă, supuse şi controlate de către părinţii lor şi apoi de către părinţii soţilor 

lor. Această situaţie le face să fie şi mai vulnerabile.  

INIȚIEREA TINERELOR FETE 

Aşa cum arată cazurile studiate la Constanţa, Brăila şi Paris, o parte din tinerele exploatate în 

străinătate au fost mai întâi exploatate în România, în oraşul lor de origine, pentru activităţi 

de cerşetorie, începând cu vârstă de 4 ani. La Brăila, tinerele fete cerşesc, sub controlul 

mamelor lor sau al unui membru al familiei, la ieşirea din supermarketuri. În Constanţa, le 

regăsim la semafor sau pe străzile turistice ale staţiunilor balneare de la Marea Neagră. 

Unele dintre ele au fost iniţiate în activităţi de furt în jurul vârstei de 7-8 ani deja, în 

România, deşi, pentru majoritatea, cariera lor de „hoaţă” începe în străinătate (Italia, Spania, 

Franţa) în jurul vârstei de 9-10 ani. În această perioada, tânăra faţă interiorizează rolul care 

consistă în a aduce zilnic bani familiei sale sau familiei soţului său. 

EXPLOATAREA NURORILOR ȘI SUBJUGARE PSIHOLOGICĂ 

Pentru a constrânge nurorile să fure telefoane mobile pe terasele cafenelelor pariziene, 

regulile comunitare proprii căsătoriei tradiţionale servesc că baza pentru subjugarea 

psihologică. Totuşi, spre deosebire de căsătoria tradiţională clasică, rentabilitatea viitoarei 

nurori este un criteriu preponderent în alegerea viitoarei mirese. Zestrea îşi pierde funcţia 

simbolică şi se transformă în „preţul miresei”, putând atinge sume importante de până la 10 

000 euro. O dată mariajul celebrat, familia soţului converteşte simbolic suma de bani 

                                                                 
7
 Acest calcul se bazează pe un număr mediu de copii/familie cuprins între 3 și 4 și presupune că toți copiii din 

familie sunt exploatați. Minorii cunoscuți din jurul regiunii pariziene sunt în jur de 80.  
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cheltuită pentru ceremonia de nuntă într-o datorie pe care nora trebuie să o ramburseze 

prin activităţi de furt. 

Povestea Gabrielei8 

Căsătoria dintre Gabriela și Radu fusese deja aranjată de către două familii de pletoși din 

Constanța care își foloseau copiii pentru furtul de telefoane la Paris. Sora mai mare a 

Gabrielei fiind mai pricepută decât Gabriela la furat, mama lui Radu s-a aranjat astfel încât 

fiul său să căsătorească cu sora mai mare. Aceasta a organizat un „furt al miresei” cerând 

fiului său să se culce cu sora Gabrielei (similar unui viol). O dată actul sexual recunoscut de 

către cele două familii, mariajul a fost oficializat. Sora Gabrielei a fost constrânsă să fure 

pentru familia soțului său. 

Dacă tânăra nu este suficient de „rentabilă” sau decide să se întoarcă la familia ei, ea se 

expune riscului de represalii fizice. Familia ei poate fi condamnată de către Stabor să 

ramburseze o parte din zestrea primită. Strategia de subjugare este un amestec de violenţă 

fizică şi practici comunitare pervertite de bani. 

Tranzacţia financiară al căror obiect au fost majoritatea nurorilor cu ocazia căsătoriilor creşte 

presiunea asupra victimelor. Familiile soţilor cer nurorilor să producă un „randament al 

investiţiilor” rapid şi ridicat. Dacă înaintea căsătoriei unele tinere trebuiau să fure pentru 

părinţii lor 1 sau 2 telefoane pe zi, după căsătorie ele trebuie să fie mai „rentabile”. Aşa cum 

au demonstrat investigaţiile, la Paris, unele dintre nurori erau somate de către familia soţului 

să fure şi până la 9 telefoane pe zi, sub ameninţarea cu rele tratamente. 

STATUTUL BĂIEȚILOR 

Dacă în grupul de minori utilizaţi pentru furtul de telefoane mobile se regăsesc şi băieţi, 

presiunile la care aceștia sunt supuşi sunt mai mici decât în cazul fetelor. În general, ei sunt 

mai independenţi şi au voie să frecventeze şcoala în România. În cursul misiunilor de teren, 

am putut să constatăm că majoritatea băieţilor exploataţi de către familiile lor în Franţa, şi 

care au putut fi identificaţi la Brăila şi Constanţa, au frecventat sau frecventează şcoala 

înaintea unei noi plecări în străinătate. Unii au fost chiar înscrişi în programul A două şansă, 

care permite recuperarea accelerată a decalajului şcolar. La Paris, rolul lor este de a-şi 

„ajuta” sau a „supraveghea” soţia în furtul de telefoane. 

Situaţiile cele mai îngrijorătoare privesc băieţii provenind din familii violente. Profilul lor se 

aseamănă cu profilul copilului bătut, pentru care orice eşec e un pretext pentru violenţă. De 

altfel, după verificările efectuate între Franţa şi România, minorii ar fi încredinţaţii unchilor şi 

mătuşilor pentru a fura. Aceştia din urmă trebuie să trimită regulat bani familiilor minorilor. 

Gradul de constrângere care apasă pe ei şi cerinţa de „rentabilitate” impusă de către familie 

                                                                 
8
 Prenume modificat. 
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şi membrii cărora le sunt încredinţaţi îi pune într-o situaţie similară celei de supunere sau 

sclavie în care se regăsesc fetele. 

UTILIZAREA HIBELOR SISTEMULUI PENTRU A ÎMPIEDICA IDENTIFICAREA 

În decursul anilor, familiile de pletoși care exploatează minori au pus la punct un sistem care 

face dificilă identificarea copiilor și găsirea unor soluții pentru protecția acestora. Așa cum 

reiese din interviurile și investigațiile de teren efectuate, principalele stratageme folosite 

sunt următoarele. 

ÎN ROMÂNIA 

LIPSA ÎNREGISTRĂRII LA NAȘTERE 

Atât la Brăila cât și la Constanța, mediatorii școlari și asistenții sociali au constatat că foarte 

mulți copii nu au un statut civil deoarece nașterea lor nu a fost niciodată declarată de către 

părinți. Dacă această situație se datorează cu precădere degradării condițiilor sociale în 

cartierele de romi, familiile care își exploatează copiii în străinătate profită de carențele 

instituționale pentru a împiedica orice identificare a copiilor. Cazul Aurorei9, cunoscută la 

Paris pentru activitățile sale de furt și monitorizată temporar de către serviciile de asistență 

socială la Constanța, ilustrează această situație.   

 

Aurora, în vârstă de 14 ani și căsătorită conform tradiției, a sosit în România pentru a naște 

în august 2014, fiind însoțită de soacra sa, care, conform anchetatorilor, o exploatează în 

Franța. Nou-născutul ar fi trebuit să fie încredințat pentru câțiva ani mătușii sale rămasă în 

țară. Conform spuselor Poliției, familia soțului se organizează în general pentru a avea grijă 

de copiii fetelor în România, astfel încât tinerele fete să își poată continua activitățile de furt. 

La naștere, copilul Aurorei a decedat. Direcția administrativă publică locală pentru protecția 

copilului (SPAS – Serviciul de protecție și asistență socială al Municipiului Constanța) a fost 

sesizat cu această ocazie, pentru a încheia un proces verbal, conform procedurii legale. După 

verificarea registrelor de stare civilă, asistenta socială și-a dat seama că Aurora, deși născută 

la spital, n-a fost niciodată înregistrată în registrul de stare civilă de către părinții ei. În 

Franța, această fată era cunoscută sub mai multe identități false, care se bazau pe legături 

de filiație fictive ce complicau sarcina anchetatorilor. 

 

TINERE FETE PRIVATE DE ȘCOALĂ 

 

                                                                 
9
 Prenume modificat. 
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Așa cum am mai spus, cercetările efectuate de către mediatorul de la Constanța în cele trei 

cartiere unde s-au stabilit familii de pletoși arată că nici o fată nu e înscrisă la școală. Deși 

această constatare se aplică tuturor familiilor, nu numai celor care își exploatează copiii, 

absența școlarizării face ca aceste tinere fete să fie cu atât mai dependente de familiile lor și 

familiile soților lor. În plus, am putut constata și la Brăila, ca și la Constanța, că spre 

deosebire de băieți, aceste fete sunt foarte rar cunoscute serviciilor sociale. Absența 

școlarizării, și câteodată chiar a statutului civil, face ca întreg sistemul de servicii sociale să nu 

aibă cunoștință de existența lor. 

ADRESE FALSE AVÂND LEGATURĂ CU CONSTRUCȚIA ILEGALĂ DE CASE 

În cursul misiunii noastre am putut să constatăm că adresele găsite de Poliția franceză care 

figurau pe cărți de identitate veritabile ale unora dintre minori (cu vârsta de peste 14 ani)10 

erau false. Deși această strategie poate fi una deliberată, am regăsit această situație și în 

cazul minorilor care nu erau exploatați. În realitate, la Constanța, în cartierele unde s-au 

stabilit pletoșii, cele mai multe dintre construcțiile recente sunt ilegale. Acestea nu au fost 

niciodată înscrise în cadastru. Prin urmare, familiile sunt obligate să își declare domiciliul la 

un vecin sau membru al familiei care deține o adresă legală. Această situație îngreunează 

eforturile de identificare și de localizare a familiilor și compromite procedura de confiscare a 

bunurilor obținute din infracțiuni. 

TRECEREA FRONTIERELOR 

Negocierile privind aderarea României la Spațiul Schengen au avut efecte contradictorii în 

ceea ce privește supravegherea frontierelor. Începând cu 2009, unitatea de luptă împotriva 

exploatării din cadrul Poliției de frontieră a fost desființată. Numărul de situații de trafic de 

ființe umane semnalate la momentul ieșirii de pe teritoriul țării s-a diminuat constant. În 

schimb, împuternicirile11 sau procurile necesare pentru ieșirea minorilor neînsoțiți de către 

cei 2 părinți fac obiectul unei vigilențe crescute. Mai nou, ele pot fi scanate și verificate 

electronic, ceea ce permite verificarea datelor privind trecerea frontierei, a ocupanților 

vehiculului, etc. 

Spre deosebire de alte grupuri infracționale, se pare că familiile de pletoși care folosesc 

minori nu au făcut recurs la împuterniciri sau procuri pentru a trece frontiera, tocmai pentru 

a evita orice posibilitate de identificare. Daca este dificil să cunoaștem exact modalitățile 

prin care aceștia trec frontierele, din spusele anchetatorilor, obiectivul acestor familii este să 

evite orice formă de înregistrare oficială. Mai multe ipoteze pot fi astfel formulate : 

 
                                                                 
10

 În România, cărțile de identitate sunt eliberate numai începând cu vârsta de 14 ani.  
11

 Este echivalentul părăsirii teritoriului în Franța, care a fost recent suprimată. Dacă un terț sau unul din cei doi 
părinți din România dorește să călătorească cu un minor, acesta trebuie să treacă întâi pe la un notar care 
verifică dacă părinții sunt realmente autorizați să o facă. Aceste procuri au dat naștere unei veritabile piețe. În 
momentul de față, negocierile pentru o astfel de procură sau împuternicire începe la 20 de euro.   
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- în ceea ce privește copiii a căror naștere a fost înregistrată sau declarată oficial, este 

posibil ca aceștia să călătorească însoțiți de cei doi părinți (caz în care trecerea peste 

graniță nu este deloc înregistrată),  

- în ceea ce privește copiii fără stare civilă, aceștia pot fi ascunși în vehicule sau să 

folosească documente de identitate ale unui alt minor și trec granița împreună cu 

părinții acestuia, în schimbul unei remunerații.   

 

ÎN FRANȚA 

ALIAS  

Pentru a zădărnici eforturile serviciilor de poliție și justiție, minorii folosesc alias-uri (nume 

false) atunci când sunt interpelați. Această tehnică, de altfel foarte veche, practicată de 

majoritatea grupurilor infracționale, a fost dejucată de către ofițerii români de legătură aflați 

la Paris și care se deplasează în comisariatele franceze pentru a identifica minorii interpelați. 

În scopul îngreunării acestui efort dar și al metodelor practicate de alte servicii europene de 

poliție (din Italia, Spania, Germania), treptat, treptat, s-a impus falsificarea documentelor de 

identitate. 

  

FILIAȚIE FALSĂ ȘI CLONAREA IDENTITĂȚII 

Conform informațiilor noastre, este posibil ca, o dată aflați în Franța, minorii să primească 

documente de identitate false, produse pe loc. Aceasta înseamnă un certificat de naștere 

fals, foarte ușor de falsificat, sau cărți de identitate false, românești, care se tranzacționează 

în jurul a 200 de euro. În cursul misiunii noastre, Poliția din Constanța ne-a arătat acte 

românești falsificate în Franța. O dată cu intrarea României în Uniunea Europeană, acest 

negoț este în plină expansiune, pentru că documentele românești dau dreptul la liberă 

circulație și sejur în toată Uniunea Europeană. 

Pentru minorii exploatați, documentele utilizate servesc la stabilirea unor false relații de 

filiație sau rudenie. Nora este astfel frecvent înrudită, în mod fals, ca fiică biologică, cu 

familia soțului. Unii dintre copii, majoritatea nefiind declarați oficial la naștere, preiau 

identitatea unor copii rămași în România (mulți dintre ei aflându-se în orfelinate). Alegerea 

identității se face în funcție de legislația, practicile și tehnicile de anchetă ale țării de 

destinație. Falsificările operate privesc numele, prenumele, vârsta copilului, legăturile de 

rudenie etc. 

DEPLASĂRI REGULATE ALE COPIILOR ÎN ALTE ȚĂRI ALE EUROPEI DE VEST 
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Minorii utilizați la Paris pentru furtul de telefoane mobile nu locuiesc numai în Franța. În 

timpul misiunii, am putut să îi întâlnim pe unii dintre ei și în România. Conform mărturiilor 

copiilor, ei locuiesc în diferite țări europene împreună cu părinții lor, familiile soților, sau la 

unchi și mătuși. 

Celelalte țări de destinație sunt Italia și Spania, unde o parte a acestor familii s-a stabilit de 

mai mult timp. Începând cu 2011, mulți copii au fost trimiși în Germania pentru a practica 

activități similare furtului. Unii dintre copii au mai menționat țări scandinave, fără ca această 

informație să poată fi verificată. 

Deplasarea regulată a acestor minori complică munca de investigație și de monitorizare 

depusă de către asociații. Actele de identitate și numele false folosite de la o țară la alta nu 

sunt întotdeauna aceleași, ceea ce face și mai dificilă urmărirea acestor copii pe teritoriul 

Europei. 

FACTORI CE DETERMINĂ MINORII SĂ CEARĂ PROTECȚIE 

Spre deosebire de cazul altor grupuri ce folosesc minori în Franța pentru a comite delicte, 

mai mulți minori pletoși au putut fi protejați. În majoritatea cazurilor, copiii înșiși sunt cei 

care spun educatorilor sau la BPM (Brigade de Protection des Mineurs) despre dorința lor de 

a termina cu condițiile vitrege de viață în care trăiesc. 

Din cele 9 plasamente inventariate de către misiunea noastră, 4 tineri sunt încă protejați (3 

fete și un băiat), 2 au fost recuperați de către familiile lor, unul dintre ei a rezistat pe 

parcursul mai multor luni, iar 2 dintre ei au fugit imediat ce au ajuns la căminul de copii.  

Deși eșantionul de care dispunem este prea îngust pentru a elabora o tipologie, am putut 

totuși să identificăm principalii factori evocați de către minori ce i-au împins să ceară 

protecție: 

- rele tratamente, 

- beneficiile personale scăzute (copiii sunt remunerați foarte puțin pentru activitatea 

de furt, unii dintre ei ne-au explicat că sunt obligați să revândă ei înșiși telefoanele 

furate pentru a produce ceva bani de buzunar, fără știința familiilor), 

- ruptura legăturilor cu proprii copii: nurorile nu au posibilitatea să își crească copiii, 

aceștia fiind, de cele mai multe ori, încredințați familiilor din România, 

- dorința de a avea o „adolescență normală” născută în timpul căutării unui partener: 

mai multe fete măritate de foarte tinere s-au îndrăgostit de alți băieți care le-a ajutat 

să își părăsească soții și familiile soților. 

Factorii de stres sunt multipli:  

- cantitatea mare de telefoane furate care li se cere, 

- absența perspectivelor în cadrul organizației sau a structurii din care fac parte,  
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- posibilități reduse de contacte și relații personale care permit victimelor să își 

depășească conflictele interne privind loialitatea. 

Acești factori constituie evenimente declanșatoare pe care trebuie să se sprijine 

inițiativele pentru protecția acestor minori. Pentru anchetatori, ceea ce distinge 

victimele acestui grup în raport cu altele, este lipsa afecțiunii părinților sau a familiei 

soților față de minorii exploatați. Copiii sunt percepuți numai ca „furnizori de fonduri”, 

fără ca ei să fie asociați sentimentului de prestigiu social dat de acumularea financiară de 

care se bucură restul familiei. 
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ANALIZA FUNCȚIONĂRII PROTECȚIEI MINORILOR ÎN 

RELAȚIA DINTRE FRANȚA ȘI ROMÂNIA  

În această secţiune va fi analizată eficacitatea mecanismelor de protecţie a minorilor între 

Franţa şi România în raport cu strategiile de exploatare la care recurg grupurile studiate. 

Sunt necesare mai multe niveluri de analiză: 

- Funcționarea dispoziţiilor privind schimburile dintre Franţa şi România, 

- Constrângerile actorilor locali români, 

- Dificultăţile structurale privind strategiile la care recurg familiile care exploatează 

minori. 

 

ANALIZA DISPOZIŢIILOR ÎN VIGOARE PRIVIND PROTECŢIA MINORILOR PE 

RELAŢIA FRANŢA- ROMÂNIA 

SCHEMA DE CIRCULAȚIE A INFORMAȚIILOR PRIVIND PROTECȚIA MINORILOR  

Discuţiile purtate în cursul investigaţiei ne-au permis să stabilim schema circulaţiei 
informaţiilor privind minorii. Chiar dacă există anumite contacte informale între serviciile 
specializate, circuitele descrise mai jos par să fie cele mai folosite. 

Etapele circulaţiei informaţiilor între Franţa şi România 

 

 

PROCEDURA 1: CEREREA UNEI ANCHETE SOCIALE 

Atunci când un judecător pentru minori sau UCLIC formulează o cerere pentru o anchetă 

socială, trebuie mai întâi să se adreseze Consulatului român. Acesta sesizeaza ANPDCA 

(Autoritatea Naţională pentru drepturile copilului şi adopţie), care solicita DGASPC din 

judetul in care minorul are domiciliul efectuarea, în regim de urgenţă, a anchetei sociale şi 

întocmirea unui plan individual referitor la pregătirea reintegrării sociale a copilului, precum 

UCLIC, BPM, 
Parchet , Tribunal

Consulatul român 
din Franţa 

ANPDCA
- DGASPC sector 2

si DGASPC 
judeţean

ANITP
ANITP centrul

regional

ASI Ambasda
României

DIICOT,  Parchet, 
Unitatea de Poliţie 

anti-TFU
Poliţia locală
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si transmiterea, in eventualitatea reintegrarii in familie a minorului dupa repatriere, a 

declaratiei reprezentantul legal sau unui membru al familiei extinse de asumare a 

responsabilitatii pentru cresterea si ingrijirea minorului. Dacă există riscul ca persoana să fie 

traficată, ANITP (Agenţia Naţională de luptă împotriva traficului de persoane) este sesizată 

iar informaţia este transmisă la centrul regional competent pentru colectarea de date. 

PROCEDURA 2: CERERA DE IDENTIFICARE A UNUI MINOR 

Atunci când un serviciu de poliţie francez face o cerere de identificare, trebuie să se adreseze 

ataşatului Ministerului de Interne care funcţionează pe lângă Ambasada României în 

Franţa12. Acesta din urmă, împreună cu omologul francez aflat la post în Bucureşti, va 

contacta poliţia naţională anti-trafic care, la rândul ei, va cere colegilor de la nivel local să 

verifice informaţia. Aşa cum am văzut în analiza actorilor atât timp cât un parchet din 

România nu este sesizat în privinţa cazului, într-o comisie rogatorie internaţională de 

exemplu, poliţiştii pot doar să culeagă informaţii de bază fără a putea verifica veridicitatea 

lor. 

CIRCUITUL  UNUI COPIL REPATRIAT DIN FRANŢA ÎN ROMÂNIA DIN CAUZA TRAFICULUI 

DE FIINȚE UMANE (TFU) 

Dacă motivele deciziilor de repatriere a unui minor român nu sunt întotdeauna menţionate 

de către partea franceză autorităţilor române, diferitele etape prevăzute pentru procedura 

de repatriere sunt bine definite şi în general respectate. Acestea sunt cuprinse în schema de 

mai jos :  

Etapele parcurse de un copil repatriat singur în România   

 

PROCEDURA 3: REPATRIEREA UNUI MINOR 

Atunci când un minor fără tutori legali cunoscuţi în Franţa este trimis în România, situaţia lui 

este mai întâi analizată de către consulatul român la Paris care informeaza ANPDCA, care 

informeaza DGASPC Sector 2, precum si DGASPC judet. La randul sau, DGASCP Sector 2 

                                                                 
12

 Înainte, cererea era adresată direct serviciului central de întrajutorare internațională al Poliției. 
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informeaza Politia de Frontiera si mentine comunicarea cu DGASPC din judet in vederea 

conducerii minorului la domiciliu. 

În absenţa unui document de identitate, consulatul român eliberează un permis de trecere a 

frontierei (un document consular). La sosirea  pe Aeroportul Otopeni (Bucureşti), copilul este 

recepţionat de către Poliţia de Frontieră şi de către DGASPC. Dacă nu este menţionat un caz 

de trafic, familia, inclusiv membri ai familiei lărgite, se poate prezenta la aeroport pentru a 

recupera copilul la sosirea în România. Dacă nu există membrii ai familiei sau dacă este 

menţionat faptul că acesta a fost exploatat, minorul va fi plasat în centrul de tranzit (de 

primire temporară) Gavroche din subordinea DGASPC sector 2 din Bucureşti pentru o 

perioadă limitată (maxim 10 zile). Va fi realizată o primă evaluare socială, în timp ce DGASPC 

din judeţul vizat caută  rude ale copilului. 

La sosirea în comunitatea de origine se poate dispune plasamentul temporar al minorului 

într-un adăpost tranzitoriu, timp în care se caută o soluţie de plasament pe termen mediu. 

Dacă nu este menţionat faptul că minorul a fost suspus la rele tratamente sau exploatat dacă 

se prezintă un membru al familiei pentru a recupera copilul, acesta îi va fi încredinţat legal. 

Dacă autorităţile franceze menţionează suspiciuni de trafic de fiinţe umane, ANITP este 

sesizată şi aceasta deleagă centrului regional supravegherea copilului, împreună cu DGASPC 

din judeţul respectiv. 

ANALIZA ACTORILOR LOCALI 

Discuţiile purtate în cadrul investigaţiei şi în cadrul focus-grupului realizat la Constanţa au 

permis o mai bună distingere a marjelor de manevră şi a constrângerilor actorilor locali 

români. Analiza de mai jos se bazează exclusiv pe funcţionarea concretă a serviciilor 

specializate din Brăila şi Constanţa.   

DGASPC: INSTITUȚIE DE BAZĂ A FILIEREI PENTRU PROTECȚIA COPILULUI CU MIJLOACE 

LIMITATE  

DGASPC are o dublă subordonare: este în subordinea Ministerului Muncii şi Protecţiei 

Sociale dar şi a Consiliului Judeţean (echivalentul consiliului general în Franţa). Acestei 

instituţii îi revin deciziile de plasament. Ea gestionează de asemenea structurile de protecţie 

a copilului la nivel de judeţ. Totuşi, DGASPC nu poate fi considerată ca fiind echivalentul 

instituţiei franceze Ajutorul Social pentru Copii. Mijloacele sale sunt foarte limitate şi 

competenţele în materie de protecţie a copilului se sprijină pe SPAS (Serviciul Public de 

Asistenţă Socială) care depinde, la rândul lui, de structurile comunale.  

Atât la Brăila precum şi la Constanţa, resursele umane ale DGASPC sunt foarte limitate. 

Pentru întregul judeţ Constanţa (cu 684 000 de locuitori) DGASPC are un total de 30 de 

angajaţi dintre care doar 4 educatori şi 1 psiholog. Cât despre anchetele sociale, anul trecut 

serviciul a realizat aproape 400. Potrivit legi, această anchetă trebuie realizată după o 
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supraveghere de 6 luni cu mai multe vizite la domiciliu ceea ce în practică este imposibil 

având în vedere resursele limitate de personal. Echipa mobilă însărcinată cu supravegherea 

anchetelor sociale este compusă din trei persoane: 2 asistenţi sociali şi un psiholog. Dacă 

familia refuză să primească vizita DGASPC sau să deschidă uşa, echipa stabileşte o nouă vizită 

la domiciliu sau convoacă familia direct la sediul DGASPC în speranţa că părinţii se vor 

prezenta. Echipa este deci constrânsă să revină de mai multe ori pentru a reuşi să realizeze o 

anchetă socială.  

Dacă o situaţie este calificată drept urgenţă, ancheta socială trebuie realizată într-un termen 

de maxim 7 zile. În cazul depăşirii termenului, asistentul social este pasibil de amendă. 

CERERI EMISE DE AUTORITĂȚILE FRANCEZE  

În 2012 -2013 : niciun caz de trafic sau de exploatare nu a fost semnalat de către autorităţile 

franceze în Brăila şi Constanţa. 

În 2014 DGASPC Constanţa a primit 10 cereri pentru anchete sociale din partea autorităţilor 

franceze, din care 2 pentru minori acuzaţi de furt, 2 pentru minori care practicau cerşetoria, 

1 pentru un minor care muncea ilegal şi 6 fără nicio altă precizare. Potrivit responsabilului de 

la DGASPC Constanţa toate cazurile păreau legate de acte de delincvenţă. Nicio suspiciune 

de trafic nu a fost formulată de către partea franceză. 

SPAS: UN ACTOR CHEIE ÎN MONITORIZAREA FAMILIILOR 

SPAS-urile (Serviciul public de asistenţă socială) sunt prezente în fiecare localitate din 

România (există aproape 3000 pe întreg teritoriul). Sunt servicii descentralizate subordonate 

consiliilor locale  a căror misiune principală este monitorizarea persoanelor şi familiilor care 

primesc ajutor social13. Rolul lor este să distribuie ajutoarele sociale (alocaţiile pentru familii) 

să verifice dacă condiţiile prevăzute sunt respectate (pentru venitul minim garantat şi 

alocaţia suplimentară pentru ajutor şcolar) şi să sprijine peroanele care au  dificultăţi sociale 

speciale. În funcţie de importanţa localităţii, SPAS a dezvoltat competenţe în domeniul 

protecţiei copilului.  Atât la Brăila cât şi la Constanţa, SPAS sunt cele care cunosc familiile şi 

lucrează zilnic cu celelalte servicii orăşeneşti : spital, poliţie, şcoală, mediatori şcolari. Relaţia 

cu şcoala şi cu mediatorii şcolari s-a intensificat în 2014 întrucât gestionarea alocaţiilor 

suplimentare a obligat SPAS să verifice regulat prezenţa şcolară a copiilor din familiile 

beneficiare.  

                                                                 
13

 SPAS gestionează în principiu 3 tipuri de ajutor social: alocațiile familiale, alocația „suplimentară” 

condiționată de performanța școlară a copiilor, și venitul minim garantat, 142 RON sau echivalentul a 35 euro 

pe lună pentru o persoană, în schimbul a 72 de ore de muncă în folosul comunității (curățenie, spații verzi, 

distribuția ajutorului alimentar, etc.).  



27 
 

La Brăila serviciul are 60 de angajaţi asistenţi sociale, din care patru cu diplome de licenţă. La 

Constanţa, în cadrul SPAS a fost creat un departament pentru protecţia copilului. 10 asistenţi 

sociali sunt dedicaţi acestui serviciu. 

 

  

IMPLICAREA SPAS ÎN MATERIE DE TFU 

SPAS din Constanţa şi Brăila au primit regulat cereri din Italia, Spania şi Germania pentru 

anchete sociale aprofundate privind victime ale traficului de fiinţe umane, inclusiv minori. 

Conform legilor româneşti ale descentralizări, SPAS pot fi sesizate direct de către instituţii 

străine fără ca cererea să fie validată la Bucureşti. Responsabilii pe care i-am întâlnit ne-au 

explicat că lucrează regulat cu serviciile străine de justiţie şi uneori cu organizaţii non-

guvernamentale din alte ţări pentru realizarea unor anchete sociale, cereri de informaţii etc. 

Termenul în care furnizează răspunsurile depăşeşte rar două săptămâni. Cum am putut 

verifica în cadrul misiunii, SPAS-urile au capacitatea de a strânge informaţii foarte rapid 

despre familii din registrul alocaţiilor sociale, de la serviciul de evidenţă a populaţiei, de la 

mediatorii şcolari sau de la poliţia municipală.   

Ceea ce am putut constata pornind de la informaţii foarte sumare despre minori potenţial 

repatriaţi în România: în 48 de ore, SPAS din Brăila şi Constanţa ne-au putut preciza dacă 

aceşti copii sunt prezenţi în localitate, unde locuiesc, dacă părinţii lor sunt sau nu în 

România, dacă merg la şcoală etc. 

 

CENTRUL REGONAL ANITP: UN ROL CIRCUMSCRIS ACȚIUNILOR DE PREVENȚIE 

Rolul ANITP (Agenţia naţională de luptă împotriva traficului de fiinţe umane) definit de legea 

678/2001 este foarte limitat în privinţa minorilor. Centrul regional competent pentru Brăila 

şi Constanţa este compus din două persoane, un psiholog şi un asistent social, pentru o 

populaţie de aproape 1 000 000 de locuitori. Centrul nu dispune de vehicule ceea ce 

restrânge considerabil capacitatea lui de acţiune. Centrul regional (CR) in mod operational 

coordoneaza participarea victimelor in procedurile judiciare, acolo unde este cazul, dar, mai 

ales, colaboreaza, la nivel local/ regional, cu toti furnizorii de servicii sociale de care victimele 

au nevoie. Pentru asta, participa in mod direct la repatrierea/ preluarea victimelor, 

realizeaza evaluarea nevoilor fiecarei victime, identifica furnizorii de servicii, pastreaza 

permanent legatura cu acestia, in procesul de asistare a victimelor, monitorizeaza situatia 

fiecarei victime, inclusiv dupa incheierea procesului de asistenta. 
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Are misiunea de a raporta  (colecta informaţii cu scopul realizării de statistici pentru raportul 

anual al ANITP). Supravegherea minorilor victime ale traficului de fiinţe umane este asigurată 

doar prin DGASPC şi SPAS. În privinţa prevenţiei, Centrul regional participă sau organizează 

campanii de informare în şcoli, colegii şi licee. 

SERVICII DE POLIȚIE FĂRĂ PUTERE REALĂ DE INVESTIGAȚIE 

În România rolul Poliţiei se limitează, în anchete, la administrarea probelor. Atunci când se 

desfăşoară o investigaţie poliţistul nu acţionează din proprie iniţiativă. El trebuie doar să 

execute ordinele procurorului. De exemplu, dacă vrea să interogheze un martor care i se 

pare relevant pentru anchetă, poliţistul trebuie să aştepte validarea propunerii lui de către 

un procuror înainte de a putea începe audierea. Acest mecanism îngreunează ancheta şi 

prelungeşte termenele. Poliţiştii pot să aştepte uneori şi două săptămâni pentru a primi 

autorizaţia de a interoga o persoană sau alta. Atunci când un poliţist este desemnat să 

îndeplinească o procedură, superiorul lui nu are dreptul să contramandeze. Ca şi în cazul 

asistenţilor sociali, când termenele legale de răspuns nu sunt respectate de către poliţist, 

procurorul îi poate aplica o amendă pe care trebuie să o achite personal. Poliţiştii români au 

o încărcătură a muncii foarte ridicată pentru salarii ce rămân scăzute.  

Aceste constrângeri explică dificultăţile serviciilor de poliţie române de a răspunde rapid 

cererilor de informaţii venite din afara ţării. Dacă Parchetul nu este sesizat, le este dificil din 

punct de vedere legal să verifice informaţiile primite. Deşi în teorie poliţia se poate 

autosesiza, în practică, pentru a evita supraîncărcarea, poliţia nu lucrează decât pe baza 

plângerilor depuse. 

PARCHETUL, ACTOR CENTRAL ÎN COOPERAREA DINTRE POLIȚIE ȘI JUSTIȚIE  

După cum explicam anterior, în România, parchetele sunt singurii actori care au practic o 

putere de investigație. Natura faptelor invocate pentru deschiderea unei anchete determină 

repartiția acesteia în cadrul ierarhiei judiciare a parchetelor (vezi schema de mai jos). În 

cursul anchetei, parchetul de pe lângă instanța juridică superioară se poate sesiza într-un 

dosar fără a avea nevoie să-și motiveze decizia. 

DIICOT (Direcţia de Investigare a criminalităţii organizate şi terorismului), însărcinată cu 

majoritatea cazurilor de trafic de fiinţe umane în cadrul CRI (Comisiei rogatorii 

internaţionale) dispune de direcţii regionale repartizate pe întreg teritoriul ţării. Ele pot 

recurge la serviciile secrete de informaţii şi au capacitatea de a mobiliza rapid forţele 

speciale pentru a opera arestări. Dacă un procuror DIICOT instrumentează o anchetă, el 

reprezintă de asemenea Ministerul Public în cadrul procesului. 

Organizarea ierarhică a parchetelor din România  
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CONSTRÂNGERILE STRUCTURALE ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI COPILULUI ÎN 

ROMÂNIA  

O LÉGISLAȚIE CARE FAVORIZEAZĂ PLASAMENTUL FAMLIAL 

Din raţiuni istorice şi bugetare legate de necesitatea reducerii numărului de copii plasaţi în 

orfelinate, legea românească 272/2004, modificată în 2014, favorizează încredinţarea unui 

minor aflat în pericol unui membru al familiei până la gradul 4 de rudenie. Din momentul în 

care un părinte acceptă încredinţarea copilului, autoritatea pentru protecţia copilului 

(DGASPC) i-o va acorda. Astfel, chiar dacă un copil este exploatat de către părinţi, DGASPC 

nu se va putea opune încredințării lui unui membru al familiei, de exemplu o mătuşă, atât 

timp cât nu se dovedeşte că acesta l-a supus pe copil unor rele tratamente. În privinţa 

acestui tip de plasament, nu există măsuri preventive.  

Aceleaşi dificultăţi structurale sunt semnalate în privinţa evaluării abuzului psihologic. După 

reforma codului penal, copiii de până la vârsta de 14 ani nu pot fi audiați de un psiholog fără 

acordul părinţilor sau tutorilor legali.  

Legislaţia este inadecvată strategiilor de exploatare dezvoltate de familiile din Brăila şi 

Constanţa, aşa cum ilustrează cazul Andreei, documentat în timpul misiunii. 

Andreea, în vârstă de 13 ani, căsătorită tradiţional şi exploatată de soacra ei în Franţa, este 

repatriată în România din motive pe care ea nu a dorit să le dezvăluie (probabil pentru a 

scăpa de socrii ei). În absenţa părinţilor care au rămas în Franţa, Andrea a fost plasată la o 

mătuşă într-un cartier îndepărtat de celelalte familii de pletoşi. Mătuşa, ai cărei copii merg la 

•DNA (anti-corupţie) şi DIICOT (crimă organisată şiTFU) pe 
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

•Acces direct la serviciile secrete. Fără tutela Ministerului 
Justiţiei

Instanţă
Naţională

•Parchetul de pe lângă Curtea de Apel (competent în 
materie de trafic), 

•centrele regionale ale ANITP se află în această 
jurisdicţie

Instanţă
Regională

•Parchetul de pe lângă tribunale (aproape de 
TGI)

Instanţă
Judeţeană

•Parchetul de pe lângă judecătorie (echivalental 
tribunalului poliţiei)

Instanţă de 
bază (oraş)
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şcoală,  i-a spus asistentei sociale că nu doreşte să-i contacteze pe părinţii fetiţei. Timp de o 

lună Andrea a locuit la mătuşa ei care a făcut demersurile necesare pentru a o înscrie la 

şcoală. Două săptămâni mai târziu, atunci când asistenta socială a trecut pe la mătuşa 

Andreei, aceasta i-a explicat că socrii fetei (care sunt veri cu părinţii) s-au întors în România. 

De atunci Andreea locuieşte la ei. Deşi există suspiciuni în privinţa acestei familii, în absenţa 

probelor că a fost maltratată (şi a informaţiilor explicite în acest sens venite din partea 

franceză) asistenta socială a explicat că este neputincioasă în acest caz deoarece fetiţa nu s-a 

plâns niciodată în timpul vizitelor la familie. Ea ne-a explicat că dacă soacra doreşte, ea poate 

recupera oficial tutela Andreei. 

DIFICULTĂȚI PRIVIND SIGURANȚA PLASAMENTULUI ȘI ÎNDEPĂRTAREA MINORULUI DE 

LOCUL DE ORIGINE  

LIPSA DE STRUCTURI PENTRU MINORI ÎN CADRUL  SISTEMULUI DE PROTECȚIE A COPILULUI  

Atunci când un minor este semnalat ca victimă a exploatării iar DGASPC decide să-l 

încredinţeze unui centru, în practică, posibilităţile de a-l proteja pe respectivul copil sunt 

foarte limitate. În 2009, au fost înfiinţate în urma unui proiect al organizaţiei Salvaţi Copiii 9 

centre pentru minori victime ale traficului de persoane. Fără buget, aceste centre nu au 

putut fi niciodată funcţionale. Finanţarea obţinută a fost doar pentru construirea centrelor. 

O parte dintre ele au fost recuperate de DGASPC care le-a transformat în centre de tranzit 

(centre de primire în caz de urgenţă) cu locuri rezervate pentru adăpostirea temporară 

(limitată la 10 zile) a victimelor traficului. În urma discuţiilor, am constatat că, în afara 

problemei intervalului redus de şedere, personalul nu este calificat să acorde ajutor 

minorilor victime ale traficului de fiinţe umane. Nu există nici psihologi, nici asistenţă 

medicală. După zece zile minorul va fi reorientat spre centrele de plasament (vechile 

orfelinate). Aceste structuri nu au nici ele personal specializat pentru sprijinirea victimelor 

traficului de persoane. Nu există nici protocoale de securitate care să garanteze protecţia 

minorului în cazul unor tentative  ale reţelei de trafic de a-l recupera. 

La Constanţa posibilităţile sunt încă şi mai limitate. Consiliul orăşenesc nu finanţează nicio 

structură adaptată nevoilor copiilor şi nu există nici un loc destinat primirii minorilor victime 

ale traficului de fiinţe umane. Situația este identică la Brăila. DGASPC dispune doar de centre 

de plasament (fostele orfelinate) de 50 de locuri. Aceste centre găzduiesc copii ce ridică 

probleme care sunt puțin compatibile cu cele întâlnite în cazul minorilor victime ale traficului 

de ființe umane. 

 

Această situaţie nu permite DGASPC să ia măsuri pentru protejarea copiilor constrânşi să 

cerşească prin oraş. În cadrul focus-grupului directorul DGASPC a explicat că atunci când un 

copil este găsit pe stradă şi plasat într-un centru, acesta fuge sistematic înapoi la familie. 
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MĂSURI ALTERNATIVE DE PROTECȚIE ÎNCĂ DE CONSTRUIT 

 
În afara plasamentului la un membru al familiei sau într-un centru, există şi o reţea de 

asistenţi maternali, familii care pot primi un copil începând cu vârsta de 12 ani. În urma 

discuţiilor am constatat că aceasta este o soluţie utilizată doar pentru a asigura tranziţia 

copilului de la un centru de plasament către familia care a acceptat să-l adopte. Această 

soluţie de protecţie nu este operaţională pentru minorii victime ale traficului deşi este luată 

în calcul formarea asistenţilor maternali şi pentru astfel de cazuri.  

 
În prezent singura posibilitate de protecţie este orientarea copilului spre puţinele ONG-uri14 

autorizate să primească minori victime. Aceste structuri care trăiesc în mare parte graţie 

finanţărilor private venite din afara ţării, dispun de locuri de primire secrete şi de personal 

calificat.  

DIFICULTATEA DE A PRELUA SARCINA PROTEJĂRII VICTIMELOR MAJORE ALE TFU ȘI 

IMPOSIBILITATEA ÎNDEPĂRTĂRII DE LOCUL DE ORIGINE   

La data de 1 Mai 2014 unicul centru pentru primirea victimelor majore ale traficului din 

regiunea în care se află Constanţa şi Brăila, situat la Galaţi, a fost închis. Deşi există în 

România alte locaţii specializate, în prezent, o victimă din Constanţa de exemplu, nu poate fi 

trimisă în altă regiune. Într-adevăr, costul de întreţinere este asumat de Consiliul Judeţean 

sau de primăria locală care nu pot să preia persoane din afara unităţii administrativ 

teritoriale. Lipsa fondurilor guvernamentale pentru asistenţa victimelor împiedică 

îndepărtarea acestora de locurile lor de origine, esenţială în nenumărate cazuri. 

 

  

                                                                 
14

 Generația tânără la Timișoara și Reaching Out la Pitești  dar și ONG-uri nespecializate ca Emmaüs Iași, Frêre 
România la Satu Mare, Parada la București.  
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RECOMANDĂRI  

PROPUNERI PRIVIND DIFICULTĂȚILE EVOCATE DE CĂTRE ACTORII FRANCEZI ȘI 

ROMÂNI ASUPRA FUNCȚIONĂRII SISTEMULUI ACTUAL DE COOPERARE   

DIN PARTEA ACTORILOR FRANCEZI 

În cadrul discuţiilor purtate în Franţa în pregătirea misiunii, principalele probleme în privinţa 

cooperării erau următoarele:  

- anchetele sociale realizate în România sunt considerate a fi foarte lente (intervale de timp 

de luni de zile). Anchetele primite par superficiale sau chiar stereotipe şi ridică semne de 

întrebare asupra exactității informaţiilor primite,  

- soliditatea informaţiilor furnizate de poliţia română şi termenele de răspuns. 

În privinţa acestor două puncte, analiza actorilor a arătat că DGASPC nu este instituţia în 

măsură să furnizeze informaţii precise asupra familiilor din cauza lipsei de personal şi a unei 

cunoașteri limitate a familiilor. Pentru acest tip de anchete, SPAS-urile sunt cu siguranţă mai 

eficiente căci pot fi sesizate direct şi au o bună cunoaştere a situaţiilor din teren. 

Cât despre informaţiile solicitate poliţiei, analiza actorilor a arătat că, dacă justiţia nu este 

sesizată, marja de manevră a poliţiei în realizarea investigaţiilor este foarte limitată pentru 

ca ea să poată verifica informațiile colectate.  

Aceste precizări sunt necesare pentru a evita situaţia ca dificultăţile structurale ale acestor 

servicii în a răspunde solicitărilor părţii franceze să fie interpretate ca o lipsă de voinţă de 

cooperare. În această privinţă, magistraţii francezi cu care ne-am întâlnit în cadrul studiului 

ne-au sugerat că sunt impresionaţi de viteza de reacţie şi de eficacitatea cu care serviciile 

române duc la îndeplinire operaţiunile din cadrul CRI sau mandatele europene de arestare. 

DIN PARTEA ACTORILOR ROMÂNI 

Dificultăţile evocate de partea română privesc:  

- lipsa informaţilor asupra motivelor care au determinat solicitarea, 

- lipsa feedbackului asupra situaţiei minorilor în privinţa cărora au fost formulate cereri 

(anchete sociale sau alte tipuri de cereri), 

- lipsa sistematică a menţionării suspiciunilor de trafic de fiinţe umane care împiedică 

sesizarea autorităţilor competente şi aplicarea unor măsuri adecvate. 

Primele două puncte tind să demotiveze asistenţii sociali din DGASPC pentru că le lasă 

impresia că sunt consideraţi simpli executanţi. În privinţa ultimului punct, personalul întâlnit 
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a insistat ca menţiunea TFU sau risc de trafic de fiinţe umane să fie sistematic înscrisă în 

cererile de informaţii sau în dosarele minorilor repatriaţi. Fără această menţiune: 

- DGASPC sau SPAS nu pot justifica caracterul de urgenţă al anchetei sociale, nici nu 

pot interoga alte instituţii administrative pentru a colecta informaţii (pot folosi doar 

contactele informale), 

- nu pot verifica situaţia rudelor, 

- în cazul în care familia refuză, nu există posibilitatea să fie însoţiţi de un poliţist, 

- Parchetul şi ANITP nu pot fi sesizate de către DGASPC. 

De asemenea, atunci când copilul este repatriat DGASPC nu poate pune în aplicare măsuri de 

protecţie specifice. Minorul poate fi recuperat direct de părinţi (chiar dacă aceştia sunt cei 

care l-au exploatat în Franţa). Copilul nu va beneficia de o monitorizare specială, ci doar de 

vizite de rutină pentru o perioadă de şase luni. Altfel spus, din momentul întoarcerii sale în 

România, copilul poate fi recuperat, în mod legal, chiar de către persoanele care l-au 

exploatat şi retrimis în afara ţării ca să desfăşoare activităţi similare celor care au determinat 

repatrierea lui. 

   

RECOMANDĂRI PENTRU NIVELUL LOCAL (BRĂILA – CONSTANȚA) 

LUPTA ÎMPOTRIVA STRATEGIILOR CARE FAC ACESTE FAMILII INVIZIBILE: COMISIILE 

LOCALE DESCENTRALIZATE 

Strategia familiilor studiate se bazează în mare parte pe invizibilitatea minorilor exploataţi în 

străinătate. Altfel spus, pe dificultăţile pe care le întâmpină autorităţile din ţara de primire în 

aflarea identităţii reale, vârstei, legăturii cu o familia, etc. În Franţa, din cauza politicii de 

evacuarea din tabere și cartiere mărginaşe, aceste familii scapă uşor de orice formă de 

control social. În România însă acestea au „ancore” locale vechi: o bună parte dintre ele 

beneficiază sau au beneficiat de alocaţii, deci sunt cunoscute de SPAS-uri. Unele aparţin unor 

grupuri religioase, altele au avut probleme cu justiţia. Mulţi minori frecventează sau au 

frecventat şcoli, ei sunt deci identificabili de către profesori sau mediatorii şcolari. În cursul 

studiului am identificat actorii francezi (roz) şi pe cei români care cunosc victimele sau 

familiile acestora. Ei sunt cuprinşi în schema de mai jos: 

Actori care pot avea contact cu victimele  
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Reunirea actorilor francezi şi români care pot cunoaşte familiile în cadrul unei comisii locale 
coordonat de către primărie sau de SPAS este o condiţie prealabilă pentru desfăşurarea 
procesului.  

 

PROPUNERI PRIVIND COMPONENȚA COMISIEI LOCALE LA BRĂILA ȘI CONSTANȚA 

Pentru a fi eficient, această comisie locală trebuie să reunească actori care se află în contact 

direct cu minori aflaţi într-o situaţie de risc (vezi schema de mai sus).  

Cu titlu informativ, din partea română ar putea participa:  

- un reprezentant al SPAS, 

- mediatori şcolari din şcolile vizate (2 la Brăila, 1 la Constanţa), 

- reprezentanţi ai şcolilor unde sunt şcolarizaţi copiii (2 la Brăila, 3 la Constanţa), 

- un reprezentant al poliţiei locale din Brăila şi al poliţiei sector 4 din Constanţa, 

- un reprezentant al DGASPC, 

- eventual o autoritate religioasă (neidentificată încă). 

Cu titlu informativ din partea franceză: 

- una din cele două educatoare românofone din cadrul PJJ care lucrează cu publicul, 

- un educator al MEMA (Misiunea educativă în închisori) care are legătură cu minorii, 

- un reprezentat al Parchetului pentru minori din Paris, 

- un educator al fundaţiei pentru minori străini aflaţi în pericol  Hors la Rue care a 

monitorizat acești minori, 

Minori
victime şi/ 
sau familii

SPAS (Braila/ 
Constanta) şi

DGASPC

Hors la Rue 
(Franţa)

Educatori PJJ 
(UEAT/MEMA)

ODL român

BPM

Pastori şi preoţi

Médiateurs 
scolaires (1 à 

Constanta et 2 à 
Braila)

Directorii 
şcolilor 19, 31, 
22  (Constanţa) 
şi din Chercea 

(Braăla)

Poliţia locală (Sc 
4 Constanţa) şi

Braila
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- un reprezentant al BPM şi sau UCLIC care a lucrat cu aceste familii. 

 

FUNCȚIONAREA COMISIILOR LOCALE ȘI CALENDAR 

O reuniune plenară ar putea fi programată să aibă loc de două ori pe an, în cursul primului 

an de funcționare, și ulterior o dată pe an pentru anii următori. 

În fiecare țară, actorii care sunt în contact cu familiile ar putea să se întâlnească o dată la 3 

luni pentru un schimb de informații asupra parcursului familiilor sau când acest lucru devine 

necesar din cauza situației minorilor. Dacă un schimb între toți actorii români se impune, ar 

putea fi organizată o videoconferință. 

 

CONȚINUTUL PRIMEI REUNIUNI PLENARE 

Cu ocazia primei reuniuni plenare, în România, comisia locală ar putea următoarele avea 

obiective: 

- identificarea familiilor aflate în situații de risc (numărul lor este estimat a fi între 30 și 50 

în total în cele două orașe),  

- definirea modalităților de supraveghere cu ajutorul protocoalelor de schimb de 

informații, 

- realizarea de acțiuni privind prevenția și protecția victimelor.  

 

IDENTIFICAREA FAMILIILOR ÎN SITUAȚII DE RISC 

Fără un schimb de informații cu actorii francezi sau din țările învecinate privind situația 

minorilor exploatați ce provin din orașele lor, autoritățile locale au explicat că nu au nici o 

posibilitate de a identifica familiile aflate în situații de risc. Pe de altă parte, actorii francezi 

se află, în mod regulat, în dificultate atunci când trebuie să deslușească legăturile reale de 

rudenie, componența familiilor etc. Dacă unele dintre informații sunt prea sensibile pentru a 

fi comunicate, un prim schimb de informații asupra situațiilor celor mai grave sau complexe 

este necesar pentru a identifica familiile ce ar trebui să devină ținta acțiunilor de urmărire la 

nivel social și de protecție a copiilor. 

REALIZAREA UNUI PROTOCOL DE SCHIMB DE INFORMAȚII MAI RÉACTIV  

Pentru a putea efectua demersuri reale de protecție a acestor minori, o reuniune o dată sau 

de două ori pe an a comisiei locale nu este suficientă. Unii dintre copii le-au împărtășit 

educatorilor francezi sau profesorilor din România elemente ce țin de proiecte sau planuri 

ale familiilor din care provin. Alții menționează sosirea unei verișoare sau dorința de a se 
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întoarce în România pentru a da naștere copilului cu care sunt însărcinate, etc. Posibilitatea 

de a verifica aceste informații și de a avertiza actorii relevanți în timp real necesită 

elaborarea unor protocoale mai reactive pentru schimburi de informații. Dacă tipul de 

informații ce pot fi comunicate între actori rămâne de discutat și de stabilit de către toți 

membrii comisiei locale, ni se pare pertinent să propunem o schemă de circulație a 

informației care să limiteze la maxim numărul de intermediari (circuitul albastru) pentru a 

diminua timpul de răspuns. Această schemă trebuie, de asemenea, să favorizeze 

comunicarea informațiilor ce necesită sesizarea autorităților competente (circuitul roșu). 

 

Schemă de circulație a informațiilor vizând optimizarea termenelor de răspuns 

 

Sesizarea directă a Serviciului de protecție și asistență socială (SPAS) este deja practicată de 

către unele administrații locale din străinătate, așa cum am constatat în timpul misiunii 

noastre. Aceasta trebuie să permită reducerea timpilor de răspuns și să crească exactitatea 

informațiilor primite. Este, în același timp, necesar ca partea franceză să menționeze 

sistematic suspiciunile de trafic de ființe umane.  

Datorită similitudinilor în ceea ce privește funcționarea cu alte grupuri infracționale 

provenind din România care exploatează minori, după o analiză aprofundată a actorilor locali 

și a modurilor de subjugare psihologică a victimelor, înființarea unor comisii la nivel local pe 

același model pare să fie fezabilă și în alte regiuni din țară. 

 

 

 

 

 

UCLIC, BPM, 
Parchet, 
Tribunal

PJJ, ONG

SPAS

Anchete 
sociale

DGASPC -
nivel județean

ANPFDC -
DGASPC sector 2

ANITP centru
regional

ANITP

ASI Ambasadă
România

DIICOT sau
Unitatea de 

Poliție de 
luptă 

împotriva 
traficului de 
ființe umane

Unitatea locală 
de Poliție de 

luptă împotriva 
traficului de 
ființe umane
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RECOMANDĂRI PENTRU NIVELURILE NAȚIONALE ȘI EUROPENE 

DISPOZITIVE/SISTEME DE PROTECȚIE (FUNDAMENTATE PE STUDIUL DE CAZ) 

Crearea și adoptarea unui dispozitiv de protecție necesită lucrul pe mai multe niveluri atât în 

România cât și în Franța: 

- asupra cadrului legislativ și a practicilor în materie de justiție pentru minori care sunt 

insuficient adaptate minorilor exploatați de propriile familii, 

- pentru dezvoltarea dispozitivelor de protecție (familia gazdă, asistenta familială, 

tutore, îndepărtarea din situația de exploatare, centre securizate, sprijin pentru ONG-

uri), 

- pentru formarea profesioniștilor din protecția copilului pe problematica minorilor 

exploatați de către propriile familii sau ale soților. 

Aceste puncte depind, în parte, de alegeri politice și de alocarea de resurse care depășesc 

cadrul acestui proiect. În schimb, experiența arată că atunci când situațiile în care minorii 

sunt victime sunt suficient fundamentate, actorii implicați în protecția minorilor sunt mult 

mai implicați și pot fi găsite soluții potrivite de protecție. Efortul de schimb de informații 

descris anterior este deci o primă etapă ce duce la mobilizarea și formarea actorilor din acest 

domeniu. În cazul în care un plasament devine necesar în România, asociația generația 

tânără, care propune o adăpostire în siguranță pentru minori, ar putea prelua situațiile cele 

mai urgente. În Franța, un efort de capitalizare a reușitelor și a eșecurilor celor 9 minori 

plasați pe lângă ASE (Aide Sociale à l’enfance) și PJJ (Protection judiciaire de la jeunesse) este 

necesar pentru a adapta dispozitivul de protecție. 

Numai după ce toate aceste eforturi vor fi fost făcute va fi posibil să ne gândim la dispozitive 

specifice de protecție (familie gazdă, asistent maternal, îndepărtarea din situația de 

exploatare, centru securizat, etc.)  

PREVENȚIA (FUNDAMENTATĂ PE STUDIUL DE CAZ) 

O dată ce familiile în situații de risc au fost identificate de către partea română în urma 

schimbului de informații ocazionat de comisia locală operațională, pot fi adoptate foarte 

rapid măsuri de prevenție. Așa cum explicam în studiul de caz, familiile de pletoși care 

exploatează copii în străinătate au strategii relativ similare: 

- copiii de până la 8-9 ani rămân în România,  

- nașterea unora dintre copii nu este declarată,  

- fetele nu sunt școlarizate,  
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- unii dintre minori sunt constrânși să cerșească sau să fure în România.  

Programele, care, în majoritatea lor, există deja, vor viza:  

- să favorizeze înregistrarea oficială a nașterilor (prin SPAS-uri, care au această 

competență),  

- să vegheze la școlarizarea efectivă a copiilor, mai ales a fetelor (prin intermediul 

mediatorilor școlari, al căror rol este de a lupta împotriva abandonului școlar),  

- să repereze și să interpeleze minorii utilizați pentru cerșetorie, furt și alte activități 

periculoase (echipaje mobile de cercetare pe teren prin ONG-urile locale), 

- adoptarea de măsuri coercitive pentru părinții care își exploatează copiii pentru 

cerșetorie (DGASPC, Parchet, Poliția locală, ANITP),  

- să lucreze cu persoanele influente din rândul pletoșilor pentru a combate căsătoriile 

precoce, pervertirea sistemului de dotă etc., ajutându-se de organizații ca Terre des 

hommes Roumanie, Fundația Împreună, AUR Brăila, care au experiență în aceste 

chestiuni cu alte grupuri de romi. 

Aceste acțiuni de prevenție vor viza în mod particular familiile (lărgite) ai căror copii sau veri 

sunt exploatați în Franța și în străinătate, și nu în funcție de un criteriu privind originea 

etnică a familiilor (pletoși, romi, etc.). 

IDENTIFICAREA LA NIVEL EUROPEAN 

Complexitatea lucrului cu grupurile care exploatează copii în Franța provine din mobilitatea 

lor în mai multe țări. În cazul familiilor din Brăila și Constanța studiate, celelalte șări de 

destinație sunt : Italia, Spania și Germania. Serviciile franceze și române de poliție posedă 

câteodată informații precise cu privire la locurile unde se stabilesc aceste familii. În Italia, 

multe familii au reședința în jurul orașului Torino, în Germania la Duisburg, Düsseldorf și 

Berlin, etc. 

În funcție de informațiile privitoare la orașele unde aceste familii își constrâng minorii să 

fure, comisiile locale din România se vor putea deschide către alți actori locali provenind 

din aceste comune sau orașe din străinătate. În practică, cu ocazia unei reuniuni plenare în 

România, poate fi trimisă o invitație serviciilor sociale din orașele din țările unde se 

regăsesc aceste familii. Dacă acești actori doresc să participe, vor trebui să suporte 

costurile de transport și cazare ale persoanelor care doresc să îi reprezinte. 

Deși această propunere depășește cadrul acestei misiuni, considerăm că este necesară 

înființarea unui registru la nivel european cu minorii victime, cu scopul de a preveni re-

exploatarea acestora (deseori de către aceleași familii) pe toată întinderea Europei. 

Experiența arată că imediat ce un grup face obiectul unei anchete ce poate conduce la 

arestări, acesta are tendința de a nu mai frecventa locurile unde se stabilise înainte. Minorii 

sunt deplasați dintr-o țară în alta pentru activități de furt. Aceștia au statut de delincvenți 
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doar, pe durata celor câțiva ani de investigații, în timp ce, la final, anchetele arată că în 

realitate ei au fost exploatați. 

Un registru european al victimelor ar permite identificarea rapidă a minorilor victime ale 

traficului de ființe umane, de a le cunoaște parcursul/itinerariul/traseul și de a le propune o 

protecție adaptată în loc de a-i sancționa pentru delicte comise sub constrângere. 


