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Context actual: 

 România a fost retrogradată de la Tier 2 la Tier 2 Watchlist în ce privește acțiunile pe care le-a întreprins 

pentru reducerea traficului de persoane. Singura țară care mai este încadrată la aceslași nivel în cadrul Uniunii 

Europene este Ungaria 

 România este prima țară ca naționalitate a victimelor traficului de persoane la nivelul Uniunii Europene  

 În 2019 s-au înregistrat 497 de cazuri de trafic de persoane (în 2018 au fost identificate 662 de victime, 

iar în 2017, 757)  

 Aproximativ 50% dintre persoanele traficate sunt minori; 73% dintre victime sunt femei și 67% sunt folosite 

pentru scopuri sexuale 

 În 2018, doar 48% dintre victimele identificate au primit asistență din partea statului, prin parteneriat 

public-privat sau din partea ONG-urilor  

 În 2018, 399 suspecți au fost puși sub acuzare de procurori. Dintre aceștia, doar 130 au fost condamnați 

și 37 au primit sentințe cu suspendare.  

 Conform datelor înregistrate de Consiliul Suprem al Magistraturii, în ultimii 9 ani au fost înregistrate în 

evidențele instituției 8543 de cazuri de viol și 2927 de cazuri de act sexual cu minor  

 553 condamnări definitive pentru cazuri de act sexual cu minor și alte 962 pentru viol (încadrări atât pe 

Codul Penal cât și pe Noul Cod Penal) – Înalta curte de Casație și Justiție, 2016-2018 

 România a pierdut toate cele trei procese judecate la CEDO pentru infracțiuni la viața sexuală cu victime 

minore 

 În 2017, din totalul de cazuri de act sexual cu un minor, pe rolul judecătoriilor, doar 42,17% cazuri au 

sfârșit prin condamnări definitive. Dintre acestea, 50% au reprezentat executare cu suspendare și doar 25,77% 

dintre cazuri s-au finalizat cu executare în detenție. Dintre persoanele condamnate la executarea pedepselor în 

detenție, aproximativ 88% au primit pedepse mai mici de cinci ani.  

 În România se înregistrează aproximativ 2,5 violuri pe zi  

 70% rata de recidivă pentru cazurile de abuzuri asupra minorilor  

 16% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani au fost abuzați sexual ca minori  

 570 de cazuri de abuz sexual cu victime minori au fost raportate de profesioniști către DGASPC-uri în 

2018  

 Numărul exact al persoanelor fără CNP nu poate fi aflat, pentru că aceste persoane nu există din punct 

de vedere legal. Estimarea este că în jur de 10 000 de copii trăiesc în România zi de zi fără să aibă acte de 

identitate, fără drepturi și fără protecție din partea statului. Aceștia pot cădea foarte ușor victime ale traficului de 

persoane. 

 8 din 10 românce spun că nu se simt în siguranţă când merg pe stradă noaptea 

 4 din 10 românce nu se simt în siguranţă nici în timpul zilei  
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7 pași pentru combaterea traficului de minori și alte persoane în și din România 

1. Realizarea aplicației „CETĂȚEANUL” – Progressive Web App pentru  

# Raportare, monitorizare și facilitarea soluționării cazurilor de trafic de persoane, abuz, hărțuire, 

violență –  sistem 112 

# Transmiterea informațiilor către cetățeni – sistem RO-ALERT și ALERTĂ COPIL 

2. Identitate pentru fiecare copil 

# Facilitarea obținerii CNP-ului și identității copiilor direct în unitățile spitalicești, la naștere (model 

de bună practică: sistemul din Statele Unite) 

# Soluționarea tuturor cazurilor de cetățeni fără CNP până în 2022 

3. Educație pentru copii și pentru părinți 

# Campanii și sesiuni de formare pentru copii – abuz sexual, siguranță online 

# Campanii de promovare ghid „Vorbește cu copilul tău despre abuz” – model de bună practică: 

ghid realizat de asociația ALEG România1 

4. Formare pentru specialiștii care interacționează cu victimele 

# Adoptarea unor programe de formare inițială și continuă pentru judecători, procurori, polițiști, 

asistenți sociali, psihologi, medici și personal medical, cadre didactice și reprezentanți ITM 

5. Transport gratuit și sigur pentru elevi și studenți 

# Introducerea tuturor formelor de transport (inclusiv județene) în sistemul de gratuitate pentru elevi 

și studenți 

6. Noi secții înființate pe lângă tribunale, specializate în infracțiunile contra minorilor 

# Înființarea a cel puțin a unei secții specializate în infracțiunile contra minorilor în fiecare județ din 

România până în 2025 (cel puțin 20 de județe acoperite până în 2022)  

# Încurajarea prin credite academice și promovare profesională a specializării în probleme de 

familie și copii (Consiliul Superior al Magistraturii)  

7. Informare pentru categorii vulnerabile (posibile victime) 

# În mediul rural și în special în zonele de graniță, cu sprijinul Poliției și Primăriei 

# În centrele de plasament, în adăposturi și centre care oferă asistență socială pentru victimele 

violenței domestice, persoane cu dizabilități, persoane fără adăpost, în locuințele sociale – 

colaborare cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Dezvoltării 

# În școli, licee și universități – colaborare cu Ministerul Educației 

# Prin intermediul mass-media – transmitere de informări către presa locală și națională (TV; Radio, 

ziar, online) 

# Prin intermediul unei campanii cu mesaj de interes public – colaborare CNA 

 

 

                                                
1 https://aleg-romania.eu/wp-content/uploads/2019/07/Vorbesc-cu-copilul-meu.-Despre-abuz..pdf  
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Priorități transversale pentru: RAPORTARE – PREVENIRE – COMBATERE – SOLUȚIONARE 

1. Realizarea aplicației mobile „CETĂȚEANUL” - Progressive Web App pentru: 

 Raportarea, monitorizarea și soluționarea cazurilor de trafic de persoane, cazurilor de abuz, hărțuire, 

violență domestică, pentru a eficientiza eforturile Ministerului Afacerilor Interne 

 Transmiterea de informații către cetățeni – alertă răpire copil, AMBER Alert 

 

2. Implementarea procedurii ALERTĂ COPIL DISPĂRUT  

 Adaptarea și implementarea unei proceduri similare AMBER ALERT2 pentru cazurile de răpire și dispariție 

copil  

 Adaptare după procedură alertă deținut dispărut, care este implementată deja pe teritoriul României 

Specificații: 

 Aplicația va fi disponibilă pentru orice cetățean, dar și specialiștilor din domeniile de învățământ, protecție, 

asistență socială, sănătate, pentru a facilita transmiterea informațiilor relevante în cazuri de abuz 

împotriva minorilor (la distanță, raportare în mod anonim sau cu identitate dezvăluită, la alegere).  

 Aplicația va fi un instrument operațional de intervenție și va transmite informații către sistemul 112, astfel 

încât Ministerul Afacerilor Interne, cu ajutorul informațiilor agregate la nivel național, să poate soluționa 

orice caz care pune în pericol viața și demnitatea unui cetățean în cel mai scurt timp. 

 Aplicația poate fi o sursă pentru sistemul RO-ALERT și sistemul ALERTĂ COPIL, pentru a transmite 

informații importante, în timp real, către cetățeni: 

o Ex: Copil dispărut, gen masculin, 11 ani, caracteristici (înălțime, greutate, ochi, păr, 

îmbrăcăminte), declarat dispărut în sectorul 3, zona Parcul IOR. Oricine are informații este rugat 

să le furnizeze aici: 

o Ex: Bărbat înarmat văzut pe Strada Dionisie Lupu, în jurul orei 15:00. Cetățenii sunt rugați să 

evite zona, pentru a facilita demersurile realizate de Poliția Locală. Vom reveni cu informații în 

cel mai scurt timp.  

 Aplicația poate fi folosită direct de către cetățeni și este un punct de plecare pentru a raporta în timp real 

și rapid, de la distanță cazuri de infracționalitate (cu opțiunea de a rămâne anonim sau cu identitate 

dezvăluită în cazul în care își doresc să fie martori) 

 În cazul în care persoana raportoare este victimă, aplicația este dotată cu un buton de panică, alarmă 

silențioasă și geolocalizare pentru organele abilitate care trebuie să intervină .  

 Aplicația va folosi sisteme de inteligență artificială, definind zone cu infracționalitate ridicată și tipare 

infracționale. Astfel, Ministerul Afacerilor Interne folosește aceste informații în mod eficient, trimite  

echipele de agenți care se află pe teren, precum și definește standarde de intervenție pentru aceste zone 

și tipare infracționale 

o Ex: mai multe cazuri de hărțuire sexuală în spațiul public raportate pe traseul autobuzului X între 

orele XX-YY– MAI poate trimite echipe de ofițeri în zonele geografice raportate, poate instala 

instalare camere de luat vederi etc.  

 Cazurile abuzive de raportare vor putea fi indentificate în mod facil, datorită sistemelor de inteligență 

artificială. De asemenea, acestea vor fi excluse din tiparele infracționale. 

 Aplicația va transmite sesizările de natură sexuală către agenții operaționali care lucrează cu Registrul 

Infractorilor Sexuali, pentru a facilita procedurile de identificare a posibililor infractori 

  

                                                
2 https://amberalert.ojp.gov/about  
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Exemple de bună practică: 

 CITIZENS App - https://www.youtube.com/watch?v=f9jnYoTo1ag 

 

 

 https://digital.hbs.edu/platform-rctom/submission/using-machine-learning-for-crime-prediction/  

 

 https://www.wired.com/insights/2013/08/predictive-policing-using-machine-learning-to-detect-

patterns-of-crime/ 

 România în Rețeaua AMBER alert Europe https://www.amberalert.eu/  
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https://www.wired.com/insights/2013/08/predictive-policing-using-machine-learning-to-detect-patterns-of-crime/
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Operaționalizarea strategie națională împotriva traficului de persoane3 

Propuneri de modificare – acțiuni concrete pentru obiectivele propuse + indicatori pentru fiecare acțiune, în mod 

specific 

OBIECTIVE GENERALE propuse de România: 

1. Consolidarea şi diversificarea demersurilor de prevenire a traficului de persoane 

2. Îmbunătăţirea calităţii protecţiei şi asistenţei acordate victimelor traficului de persoane în vederea 

reintegrării sociale  

3. Dezvoltarea capacităţii de investigare a infracţiunilor de trafic de persoane şi trafic de minori 

4. Creşterea calităţii informaţiilor diseminate privind fenomenul traficului de persoane 

5. Dezvoltarea şi extinderea procesului de cooperare între actorii relevanţi, naţionali şi internaţionali, 

implicaţi în lupta împotriva traficului de persoane, precum şi dinamizarea eforturilor de acţiune diplomatică 

de prevenire şi combatere a traficului de persoane şi de protejare a cetăţenilor români în ţările de 

destinaţie 

 

 Obiectiv general 1: Consolidarea şi diversificarea demersurilor de prevenire a traficului de persoane 

 

1.1. Creşterea nivelului de informare a populaţiei în vederea conştientizării implicaţiilor traficului de 

persoane 

Acțiuni concrete:  

Realizarea unor campanii de informare în rândul categoriilor vulnerabile: 

 În mediul rural și în special în zonele de graniță, cu sprijinul Poliției și Primăriei 

 În centrele de plasament, în adăposturi și centre care oferă asistență socială pentru victimele violenței 

domestice, persoane cu dizabilități, persoane fără adăpost, în locuințele sociale – colaborare cu Ministerul 

Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Dezvoltării 

 În școli, licee și universități – colaborare cu Ministerul Educației 

 Prin intermediul mass-media – transmitere de informări către presa locală și națională (TV; Radio, ziar, 

online) 

 Prin intermediul panotajelor de publicitate deținute de instituțiile publice 

 Prin intermediul unei campanii cu mesaj de interes public – colaborare CNA 

 

  

                                                
3 http://webapp.mai.gov.ro/frontend/documente_transparenta/96_1513085656_STRATEGIE%202018-2022.pdf 
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Țintă:  

 Cel puțin două campanie de informare pe an, la nivel național, în toate instituțiile și centrele menționate 

anterior 

 Trimestrial – campanii de prevenire și educare – Poliția Locală – direct cu cetățeanul 

 Realizarea a cel puțin unui centru de informare pentru cetățeni în fiecare reședință de județ până în 2022 

Indicatori: 

 Număr de campanii/proiecte/iniţiative de prevenire implementate, împărțit pe județ 

 Număr de beneficiari ai campaniilor/proiectelor/iniţiativelor de prevenire, împărțit pe grupă vârstă, gen și 

județ  

 Număr de articole/emisiuni având ca temă informarea cu privire la traficul de persoane promovate de 

toate instituțiile de presă  

 Număr de centre de informare – împărțit pe județ și beneficiari 

 

1.2. Reducerea factorilor de risc ce conduc la victimizare 

Acțiuni concrete:  

1.2.1. Asigurarea identității (oferirea unui Cod Numeric Personal tuturor cetățenilor României 

 Echipe mobile pentru identificarea și înscrierea în registrele de stare civilă în special în zonele 

dezavantajate – program în  pilotat deja de Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor 

de Date – țintă: niciun cetățean fără identitate până în 2022 

 Simplificarea procesului de obținere a certificatului de naștere și CNP – procedură de obținere CNP direct 

în unitățile spitalicești, la naștere (includerea în proiectul de SIIEASC 4- Sistem Informatic Integrat pentru 

Emiterea Actelor de Stare Civilă) și transmiterea certificatului de naștere la o adresă indicată de către 

părinți, după ce acesta este eliberat. Avantajele acestei proceduri: 

o Reducerea riscului ca părinții să nu facă demersurile necesare pentru obținerea certificatului de 

naștere 

o Creșterea calității serviciilor publice față de cetățean – eliminare birocrație, cozi, timp 

Indicatori: 

 Raport de progres înscriere persoane fără CNP 

 Schimbarea actelor normative și procedurilor privind obținerea CNP-ului 

 

1.2.2. Modificări legislative – domeniul juridic și de siguranță 

 Adoptare modificări Codul Penal și Codul de Procedură Penală – mărirea pedepselor pentru infracțiuni 

de natură sexuală împotriva minorilor – L81/2020 

 Semnarea, ratificarea și adaptarea în legislație națională a prevederilor Convenției Santiago de 

Compostela5: 

 Analizarea oportunității de centralizare a tuturor numerelor dedicate abuzurilor (violență domestică, 

telefonul copilului, telefon dedicat persoanelor cu dizabilități) – în sistemul  112 

 

                                                
4 https://www.comunicatii.gov.ro/proiecte-in-implementare/proiect-siieasc/  
5 https://rm.coe.int/16806dca3a 

http://www.oanabizgan.com/
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https://rm.coe.int/16806dca3a
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1.2.3. Asigurarea accesului la transportul public în mediile dezavantajate și asigurarea gratuității pentru 

elevi și studenți  

Indicatori: 

 Modificare legislativă: Reintroducerea transportului județean în serviciile de transport public 

 Modificare legislativă: Asigurarea gratuității elevilor și studenților pentru toate tipurile de transport public, 

național, local și județean, în totalitate 

 Număr de linii de transport asigurate prin serviciul public, împărțit pe fiecare județ 

 

1.2.4. Implementarea corectă a Legii privind Registrul Infractorilor sexuali (Lege 118/2019)   

 Verificarea tuturor instituțiilor cu domeniul de activitate în educație, siguranță și protecție, sănătate, 

transport public, astfel încât angajații care interacționează cu posibile victime să aibă certificatul de 

integritate comportamentală 

 Crearea unor proceduri specifice, astfel încât inclusiv agenții privați care furnizează anumite servicii 

pentru instituțiile publice să prezinte un astfel de certificat (inclusiv persoanele detașate de la privat la 

public) 

 

1.2.5. Implementarea și promovarea legislației privind hărțuirea în spațiile publice 

 Realizarea unor programe de formare pentru agenții de poliție, în ceea ce privește legislația pentru 

combaterea hărțuirii sexuale, în spațiile publice 

 Campanii de promovare pentru victime – cumpot reacționa în cazuri de hărțuire stradală6 

 

1.2.6. Asigurarea pachetului minim de servicii sociale pentru fiecare copil 

Indicatori: 

 Modificare legislativă: Adoptare L58/2020 Propunere legislativă pentru completarea Legii asistenței 

sociale nr.292/2011 

 Număr beneficiari pachet minim servicii sociale, împărțit pe județ, vârstă și gen 

 Raport de progres implementare legislativă – semestrial – impact: persoane care au ieșit din grupurile 

vulnerabile, în urma acestor măsuri 

 

1.2.7. Formare profesională pentru grupuri vulnerabile și facilitarea accesului pe piața muncii 

Indicatori 

 număr de programe de formare profesională a persoanelor din grupurile vulnerabile – împărțit pe județ 

 număr de beneficiari programe de formare profesională din grupurile vulnerabile – împărțit pe categorii 

vulnerabile, vârstă, gen, județ 

 număr de persoane din categorii vulnerabile (re)integrate pe piața muncii – împărțit pe categorii 

vulnerabile, vârstă, gen, județ 

 Raport de progres – procentaj de integrare persoane din grupuri vulnerabile în câmpul muncii  

  

                                                
6 https://oanabizgan.com/wp-content/uploads/2019/07/20190513_Ghid-h%C4%83r%C8%9Buire-
stradal%C4%83-prezentare.pdf  
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https://oanabizgan.com/wp-content/uploads/2019/07/20190513_Ghid-h%C4%83r%C8%9Buire-stradal%C4%83-prezentare.pdf
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1.2.8. Educație pentru drepturile copilului și siguranță  

 

 Campanii și sesiuni de formare pentru copii și părinți – abuz sexual, siguranță online 

 Campanii de promovare ghid „Vorbește cu copilul tău despre abuz”7 

 Campanii de informare realizate cu sprijinul Poliției Românie, în programele Școala Altfel 

Țintă: cel puțin o campanie de informare în fiecare semestru, în toate instituțiile de învățământ, prin consilierii 

psihologici din cadrul instituțiilor 

Indicatori 

 număr de programe de informare și  formare pentru minori - împărțit pe județ 

 număr de beneficiari copii – împărțit pe gen, vârstă, județ 

 număr de beneficiari părinți – împărțit pe gen, vârstă, județ  

 

1.3. Monitorizarea activităţii operatorilor economici din domeniile profesionale cu fluctuaţie mare a 

forţei de muncă (construcţii, agricultură, exploatarea lemnului, turism etc.) 

Acțiuni concrete: Realizarea unei direcții speciale în cadrul ITM, care să investigheze abaterile și să raporteze 

trimestrial către Ministerul Muncii și Ministerul Afacerilor Interne despre abuzuri și gradul de risc pentru anumite 

industrii sau zone geografice 

Indicatori 

 număr de echipe speciale realizate la nivel de județ 

 raport trimestrial de progres  

 număr de acțiuni pentru combaterea fenomenului de cerșetorie și exploatare sexuală la minori  

 

 

 Obiectiv GENERAL 2: Îmbunătăţirea calităţii protecţiei şi asistenţei acordate victimelor traficului de 

persoane în vederea reintegrării sociale 

2.1. Consolidarea dialogului interinstituţional şi a coordonării asistenţei şi protecţiei victimelor 

traficului de persoane şi traficului de minori 

Acțiuni concrete:  

 Realizarea unei proceduri unitare, la nivel național, de colaborare între instituțiile implicate: Direcțiile de 

asistență socială, Poliția locală, județeană și de frontieră, Inspectoratele Teritoriale de Muncă , organizații 

de profil (acolo unde există – call național pentru colaborare) 

 Standardizarea procedurilor de intervenție cu monitorizare digitală 

 Schimb de bune practici pe tipologii de infracționalitate și de intervenție – național și internațional 

 Crearea unui instrument de e-learning pentru specialiști – colaborare internațională  

                                                
7 https://aleg-romania.eu/wp-content/uploads/2019/07/Vorbesc-cu-copilul-meu.-Despre-abuz..pdf 
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Indicatori: 

 Rapoarte semestriale realizate și publicate de Guvernul României 

 Număr de traininguri realizate pentru specialiști, prin platforma de e-learning 

2.2 Îmbunătățirea serviciilor de asistență socială specifice nevoilor victimelor traficului de persoane 

Acțiuni concrete:  

 Creșterea capacității sistemului de asistență socială de răspuns la nevoile specifice victimelor traficului 

de persoane – formare asistenți sociali  

 Facilitarea accesului victimelor traficului de persoane la serviciile de asistență socială – campanie 

promovare 

 Centre de primiri în regim de urgență 

 Servicii medicale și psihologice pentru reinserție în societate și câmpul muncii  

 Crearea unei baze de date digitale pentru furnizorii de servicii sociale (public și privat) și campanii de 

promovare 

Indicatori:  

 număr servicii specializate dezvoltate – împărțit pe județ 

 număr centre de primiri în regim de urgență – împărțit pe județ 

 număr victime care beneficiază de servicii specializate – împărțit pe gen, vârstă, județ 

 raport calitativ acordare servicii sociale – sector public, semestrial 

 Bază de date digitale pentru toți furnizorii de servicii de asistență socială, protecție  

 

 

 Obiectiv general 3: Dezvoltarea capacităţii de investigare a infracţiunilor de trafic de persoane şi trafic 

de minori 

3.1. Dezvoltarea şi consolidarea cunoştinţelor şi competenţelor profesionale prin formarea şi 

pregătirea continuă, necesară şi adaptată a profesioniştilor din domeniul judiciar antitrafic şi a celor 

din cadrul celorlalte structuri de aplicare a legii 

Acțiuni concrete: 

 Programe de formare inițială și continuă pentru judecători, polițiști, asistenți sociali și reprezentanți ITM 

 Creșterea numărului de specialiști (procurori și judecători) specializați în infracțiuni contra minorilor și 

justiție juvenilă – creșterea importanței acestei specializări prin acordare de credite sau alte stimulente 

academice și de promovare în carieră  

 Introducerea în programele educaționale din învățământul superior pentru domeniile protecție, asistență 

socială, justiție etc  –  module de învățare pentru identificare și acordare sprijin victime (școlile din cadrul 

MAI, Universități cu specializări în asistență socială, sănătate, protecție, învățământ) 

 Înființarea secțiilor specializate în materia familiilor și a minorilor în fecare reședință de județ până în 2025, 

cu competență în sfera infracțiunilor asupra minorilor și justiție juvenilă   

 Crearea unei platformă e-learning și definirea unui plan personalizat de învățare pentru fiecare specialist 

în parte, de către superior 

 Evaluare semestrială a specialiștilor, în funcție de planul individual de învățare  
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Indicatori: 

 Număr de programe de formare – împărțite pe categorii participanți și județ 

 Număr de beneficiari programe de formare raportat la numărul total din specialiști și împărțit pe categorii 

participanți, gen, vâstă și județ 

 Număr specialiști (procurori și judecători) specializați în domeniul justiției juvenile  

 Număr de secții specializate nou înființate  

 Raport evaluare specialiști, în funcție de planul personalizat de învățare 

 

3.2. Creşterea gradului de participare a victimelor traficului de persoane în procesul penal 

Acțiuni concrete:  

 Secretizarea completă a datelor personale ale victimelor 

 Acordarea de sprijin psihologic, protecție și asistență socială, consiliere juridică gratuită   

3.3. Dezvoltarea capacităţii de utilizarea a investigaţiilor financiare în cercetarea infracţiunii de trafic de 

persoane şi trafic de minori, precum şi în identificarea şi urmărirea bunurilor şi profiturilor obţinute din 

săvârşirea infracţiunii de trafic de persoane. 

3.4. Îmbunătăţirea tehnicilor şi instrumentelor de lucru în scopul optimizării identificării, urmăririi şi 

confiscării bunurilor şi profiturilor obţinute din comiterea infracţiunii de trafic de persoane/minori 

 3.5. Dezvoltarea cooperării judiciare dintre structurile din domeniile conexe traficului de persoane ce pot 

contribui la cercetarea infracţiunilor de trafic de persoane şi trafic de minori, la nivel naţional 

3.6. Consolidarea cooperării judiciare internaţionale dintre structurile de combatere a criminalităţii 

organizate în domeniul traficului de persoane 

 

 Obiectiv general 4. Creşterea calităţii informaţiilor diseminate privind fenomenul traficului de 

persoane 

Obiective specifice: 

4.1. Îmbunătăţirea datelor colectate şi a modului de colectare a datelor de către instituţiile cu 

responsabilităţi în domeniu 

4.2. Îmbunătăţirea cunoştinţelor referitoare la dimensiunea fenomenului traficului de persoane 

Observație: acțiunile aferente acestui obiectiv se regăsesc în cele de mai sus 

 Obiectiv general 5. Dezvoltarea şi extinderea procesului de cooperare între actorii relevanţi, 

naţionali şi internaţionali, implicaţi în lupta împotriva traficului de persoane, precum şi 

dinamizarea eforturilor de acţiune diplomatică de prevenire şi combatere a traficului de persoane 

şi de protejare a cetăţenilor români în ţările de destinaţie 
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5.1. Consolidarea cooperării dintre instituţiile relevante cu responsabilităţi în prevenirea şi combaterea 

traficului de persoane şi în oferirea de asistenţă şi protecţie victimelor traficului de persoane 

5.2. Diversificarea colaborării în domeniul traficului de persoane între instituțiile publice, societatea civilă 

şi reprezentanţii sectorului privat 

5.3. Dezvoltarea relaţiilor de cooperare internaţională cu instituţii similare din străinătate, organizaţii şi 

organisme internaţionale sau instituţii/organisme ale UE 

5.4. Aprofundarea cooperării cu statele de destinaţie în scopul coordonării acţiunilor şi eforturilor de 

prevenire şi descurajare a traficului de persoane şi al asistenţei acordate cetăţenilor români 

5.5. Continuarea politicii de atragere a fondurilor externe nerambursabile 

5.6.  Operaționalizarea cooperării internaționale dintre structurile abilitate prin realizarea unei platforme 

de e-learning accesibilă tuturor organelor abilitate de intervenție din țară  

5.7. Operaționalizarea cooperării dintre cu privire la agresorii sexuali și mobilitatea acestora - informare în 

mod automat a Poliției de Frontieră cu privire la infractori sexuali care intră în țară și cooperare între organele 

abilitate de intervenție din țările implicate, conform Legii 118/2019.   

Indicatori: 

 număr de parteneriate încheiate în vederea desfăşurării de activităţi în domeniul prevenirii şi combaterii 

traficului de persoane 

 număr de activităţi desfăşurate în parteneriat de către actorii relevanţi în domeniul traficului de persoane 

 numărul activităţilor desfăşurate în vederea dezvoltării dialogului, a coordonării pe temele agendei 

europene, a continuării proiectelor deja iniţiate/identificarea de noi oportunităţi de cooperare, precum şi 

promovarea intereselor României în cadrul organizaţiilor internaţionale 

 număr activităţi desfăşurate în vederea prevenirii şi combaterii traficului de persoane pe relaţia cu ţările 

de destinaţie 

 număr proiecte şi parteneriate aflate în implementare cu fonduri externe nerambursabile 

 Platformă e-learning + definirea unui plan personalizat de e-learning – evaluare semestrială – în funcție 

de acest plan. 
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Anexă: Zoom In – Aplicația Cetățeanul 

Prioritate transversală pentru: RAPORTARE – PREVENIRE – COMBATERE – SOLUȚIONARE 

Realizarea aplicației mobile CETĂȚEANUL - Progressive Web App pentru: 

I. Informarea și protecția cetățenilor 

a. Cetățenii vor putea sesiza autoritățile referitor la diferiteleinfracțiuni sau situații care pot fi 

considerate infracțiuni 

b. Aplicația va transmite informatii către cetățeni – alertă răpire copil, AMBER Alert 

c. Aplicația va facilita comunicarea și cooperarea constantă între poliție și cetățeni (ex. martorii)  

d. Aplicația poate fi folosită direct de către cetățeni și este un punct de plecare pentru a raporta în 

mod oficial aceste cazuri – cetățenii pot fi martori sau chiar victimele (sistem BUTON PANICĂ).  

e. Aplicația va fi conectată cu registrul infractorilor sexuali pentru a facilita procedurile de identificare 

ale posibililor infractori 

 

II. Plus-valoarea adăugată serviciilor Poliției 

a. Monitorizarea, în timp real, a infracțiunilor, pentru a eficientiza eforturile Ministerului Afacerilor 

Interne  

b. Crearea unor hărți ale „punctelor fierbinți”, prin analiza cazurilor pe zone și tipuri de infracțiuni,  

accesibile doar Poliției, astfel încât aplicația să reprezinte un avantaj tactic și de organizare a 

resurselor. Hărțile nu vor fi disponibile pentru public, astfel încât vor fi evitate situațiile de 

stigmatizare sau alarmare a populației.   

c. Aplicația va folosi sisteme de inteligență artificială, astfel încât să genereze tipare ale zonelor cu 

grad de infracționalitate ridicat. Astfel, Ministerul Afacerilor Interne poate să folosească în mod 

eficient echipele de agenți care se află pe teren: 

Ex: mai multe cazuri de hărțuire sexuală în spațiul public raportate pe traseul autob. 

uzului X – echipe de ofițeri în zonele geografice raportate 

d. Aplicația va fi conectată cu sistemul 112, astfel încât Ministerul Afacerilor Interne, cu ajutorul 

informațiilor agregate la nivel național, să poată soluționa orice caz care pune în pericol viața și 

demnitatea unui cetățean în cel mai scurt timp 

e. Aplicația va fi conectată cu sistemul RO-ALERT, pentru a transmite informații importante, în timp 

real, către cetățeni: 

Ex: Copil dispărut, gen masculin, 11 ani, caracteristici (înălțime, greutate, ochi, păr, 

îmbrăcăminte), declarat dispărut în sectorul 3, zona Parcul IOR. Oricine are informații 

este rugat să le furnizeze aici: 

Ex: Bărbat înarmat văzut pe Strada Dionisie Lupu, în jurul orei 15:00. Cetățenii sunt rugați 

să evite zona, pentru a facilita demersurile realizate de Poliția Locală. Vom reveni cu 

informații în cel mai scurt timp.  
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Exemple de bună practică: 

 CITIZENS App - https://www.youtube.com/watch?v=f9jnYoTo1ag 

 România în Rețeaua AMBER alert Europe https://www.amberalert.eu/  
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