Indicatori ai traficului de persoane

în contextul valului de imigranți și refugiați din Ucraina

Detectare indicatori trafic de persoane

CR ANITP
Coordonare

CJCCI

Suspiciune rezonabilă

CJCCI - Comitetul Județean de Conducere și Coordonare a Intervenției
CR - ANITP - Centrul Regional Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane
BCCO - Brigada de Combatere a Criminalității Organizate

și
BCCO/SCCO

DGASPC /
ONG Specializat
Responsabil desemnat

SCCO - Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate
DGASPC - Direcția Generală pentru Asistență Socială și Protecția Copilului
ONG - Organizație non-guvernamentală

Indicatori generali
Nu au documente de identitate sau alte documente.
Nu sunt în posesia propriilor documente de identitate,
acestea fiind păstrate de alte persoane.
Nu știu unde se deplasează, cu ce sau cine le oferă sprijin.
Persoana acționează și răspunde la întrebări de parcă ar fi
instruită de o altă persoană (text învățat).
Nu li se permite comunicarea liberă cu alte persoane.

Prezintă semne că libertatea de mișcare
este limitată.
Se comportă de parcă nu pot pleca.
Sunt însoțite de persoane care se oferă să facă
unele servicii/deplasări/declarații în numele lor.
Nu au interacțiuni cu alți conaționali sau acestea
sunt limitate.

Dau semne de teamă față de cea/cel/cei care o/îl însoțesc.

Există indicii că nu au voie să mențină/ inițieze
contact cu familiile lor.

Documentele de deplasare și declarațiile date de persoană nu
coincid cu alte observații (bagajele, aspectul și condiția fizică).

Prezinta semne de violenta fizică.

Le permit altora să vorbească în numele lor atunci când
cineva li se adresează sau dacă răspund caută aprobarea
persoanei însoțitoare.
Există indicii că nu au dreptul de a decide unde să se
adăpostească /de a alege în cunoștință de cauză, bine
informat asupra condițiilor temporare de cazare.
Nu au propriile mijloace de comunicare (telefon, etc.) și/sau
nu li se permite accesul la folosirea unor astfel de mijloace.

Sunt supuși violențelor verbale sau amenințărilor.
Există informații că potențialele victime au avut
contacte sexuale neprotejate sau violente, pe care
nu le-au putut refuza.
Călătoresc cu cetățeni, în special bărbați, de altă
naționalitate.
Există dovezi/suspiciuni că una sau mai multe
femei sunt sub controlul unui individ/grup.

Indicatori specifici pentru minori
Suspiciune a unor cazuri de adopții false/ încredințări
temporare false/deținere de acte false.

Discrepanță între datele din actele de identitate și
copil (pare mai tânăr decât este înregistrat).

Afișează semne de neglijare fizică - îngrijire de bază,
malnutriție, lipsă de atenție la nevoile de sănătate.

Nu li se permite să ia contact cu părinții/familia sau
cu reprezentanții lor legali.

Sunt însoțiți de alte persoane decât membrii familiei.

Afișează semne de neglijare emoțională
(sunt foarte speriați, dau semne de agitație,
se tem să comunice/ răspundă la întrebări/ caută
aprobarea însoțitorului, evită contactul vizual).

Fac parte din grupuri mari de copii care au același adult
însoțitor, iar adultul nu poate demonstra legal că sunt sub
îngrijirea lui.
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Contacte
Centrele Regionale ale Agenției Naționale
Împotriva Traficului de Persoane:
Centrul Regional București

021-3118979

Centrul Regional Alba-Iulia

0258-810677

Centrul Regional Bacău

0234-550844

Centrul Regional Brașov

0268-474734

Centrul Regional Constanța

0241-611101

Centrul Regional Craiova

0251-594033

Centrul Regional Cluj-Napoca

0264-503372

Centrul Regional Galați

0236-410999

Centrul Regional Iași

0232-218822

Centrul Regional Oradea

0259-411373

Centrul Regional Pitești

0248-272720

Centrul Regional Ploiești

0244-514449

Centrul Regional Suceava

0230-522424

Centrul Regional Timișoara

0256-242090

Centrul Regional Târgu-Mureș

0265-265243

HELPLINE ANITP

0800.800.678

Contact Serviciul/Brigada de
Combatere a Crimei Organizate:
SCCO Botoșani
Cms. șef ANTON Iulian Dumitru 0744 816 117
BCCO Cluj-Napoca
Cms. șef TĂRĂU Alin 0748 134 843
BCCO Constanța
Cms. șef DOGARU Tudorel 0758 950 050
BCCO Galați
Cms. șef LEFTER Dănuț 0745 604 093
BCCO Iași
Cms. șef TUDOSE Elvis Ciprian 0744 767 732
SCCO Maramureș
Cms. șef COZMA Ioan 0762 236 681
BCCO Oradea
Cms. șef POINAR Laviniu Mugurel

Alte contacte utile:
112 - Număr unic de urgență
119 - Număr unic de urgență pentru probleme legate de copii
+40 214107513 - Inspectoratul General pentru Imigrări
+40 212103050 - IOM România
+40 765861888 - LOGS
(Informații despre procedurile de azil în limba ucraineană)
+40 757749845 - eLiberare Crisis Textline
(Centru de Asistență în Detectarea și Notificarea potențialelor
cazuri de trafic de persoane)

0758 225 612/ 0727 317 877
SCCO Satu-Mare
Cms. șef URÂTE Dinu 0758 220 931
BCCO Suceava
Cms. șef BUGA Adrian 0752 240 028
SCCO Tulcea
Cms. șef DOBRE Mihai 0722 355 442
SCCO Vaslui
Scms. BAHRIM Elena Daniela 0744 118 098

Design by @eLiberare

