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Explicați copilului, într-un limbaj adecvat
vârstei acestuia, ce este traficul de minori.

Copilul care a împlinit 16 ani, devine tot mai
preocupat de explorarea intimității, fapt
pentru care se va aprofunda discuția despre
relațiile sănătoase, alegerea prietenilor
potriviți și trebuie ajutat să conștientizeze și
să înțeleagă pericolele cu care se poate
confrunta.

Majoritatea copiilor folosesc zilnic cel puțin
un dispozitiv conectat la internet. Fie că
accesează informații educaționale, de
divertisment sau comunică cu ceilalți
folosind rețele de socializare, copiii petrec
tot mai mult timp in mediul online și astfel
se expun la o mulțime de pericole. Este
important să înțeleagă faptul că pot fi pur și
simplu racolați prin intermediul internetului
de către prieteni, persoane cunoscute din
anturajul lor sau de către necunoscuți.
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Acest material a fost elaborat in cadrul proiectului 

de prevenire “Sunt un părinte informat”.
 

Parteneri în proiect:
Instituția Prefectului Județul Brașov

Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Brașov
Inspectoratul Școlar Județean Brașov

Fundația “Micu Bogdan” Brașov

INSTITUȚIA 
PREFECTULUI
JUDEȚUL BRAȘOV

Ghid de informare cu
privire la traficul de minori

Amintiți–i copilului că poate veni la dvs. sau
la un alt adult de încredere dacă se simte
amenințat sau are nevoie de sprijin
emoțional.

Explicați-i că nu trebuie să discute, să dea
detalii despre situația lui, persoanelor pe
care nu le cunoaște (nici în mod direct, nici
pe internet).



Copiii se situează în categoria persoanelor cu o
vulnerabilitate crescută în acest context al traficării,
din cauza particularităţilor psihocomportamentale
specifice vârstei (capacitate redusă de anticipare a
unor acte comportamentale proprii sau ale altora,
capacitate redusă de înţelegere a principiului
cauzalității sau a relației cauză-efect, imposibilitatea
de a distinge între intenţiile bune şi rele ale altor
persoane, naivitate).

Încercați să manifestați sensibilitate și
compasiune în interacțiunea cu copilul, iar în
cazul unei atitudini ostile, nu reacționați cu
frustrare sau furie. Încercați să liniștiți, nu să
controlați. Cu cât răspunsul emoțional al
copilului este mai puternic, cu atât mai calm ar
trebui să fie răspunsul dumnevoastră.

Copilul devine retras, pare că nu se mai
integrează acasă și poate chiar avea tendința
de a fugi de acasă.

Copilul manifestă diverse reacții emoționale
cum ar fi: frica, vina, izolarea, anxietatea,
rușinea, durerea, lipsa de încredere, speranță,
sentimentul trădării.

Copilul prezintă modificări bruște ale
comportamentului, pot fi observate semne de
posibile abuzuri de substanțe și/sau semne de
auto-mutilare.

Copilul prezintă/ acuză dureri inexplicabile,
infecții/boli cu transmitere sexuală, prezintă,
stări anxioase, tulburări de alimentație,
tulburări de somn, etc.

Copilul are multe cunoștinte noi, intră într–un
grup nou de prieteni sau într–o relație aparent
romantică, în care partenerul deține controlul.

Apare schimbarea bruscă a notelor/situației
școlare sau absentează nemotivat.

Copilul deține/dispune de multe bunuri noi
(telefoane, haine, etc) sau are sume de bani
inexplicabile.

Între datele de 01.01.2022 și 30.06.2022, 180 de
persoane au fost identificate ca victime ale traficului
de persoane pe teritoriul României sau în afara țării
(SIMEV). Județe precum Brașov, Bacău, Dolj, Sibiu,
Galați sau Ilfov se clasează printre primele în topul
județelor de proveniență a victimelor. Mediul de
proveniență a fost cel rural pentru 57% dintre
victimele înregistrate. În perioada de referință s-a
înregistrat o creștere substanțială a cazurilor de
pornografie infantilă. La nivel național, în semestrul I al
anului 2022, 47% dintre victimele identificate sunt
minori.

Cum pot părinții să
recunoască semnele

unui abuz?

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

Cum pot părinții să
protejeze copiii de

traficul de persoane?
Construiți și mențineți relații sănătoase cu
copiii dumneavoastră.

Vorbiți-i copilului despre pericolele mediului
online, folosirea rețelelor de socializare,
importanța setărilor de confidențialitate,
explicați-i că persoanele cu care intră în
contact pot avea identități false, că o poză
postată/ trimisă online poate deveni publică,
să știe că nu toate informațiile găsite pe
internet sunt de încredere, etc.

Fiți vigilenți la siguranța online. Traficanții se
folosesc de aplicațiile pe care și copiii le
folosesc.

Traficul de ființe umane este o formă gravă de
abuz. Traficul de minori înseamnă recrutarea,
transportarea, transferarea, adăpostirea sau
primirea unui minor, în scopul exploatării
acestuia prin: muncă forțată, cerşetorie,
exploatare sexuală sau pornografie infantilă.
Recrutarea poate să aibă loc în mod direct, prin
intermediari sau pe internet.

Discutați cu copiii din timp și des despre
relațiile sănătoase și despre dezvoltarea
sexuală sănătoasă.


