
TRAFICUL DE PERSOANE VERSUS CONTRABANDA DE PERSOANE
Traficul de persoane presupune utilizarea forței,  
a fraudei sau constrângerii în vederea obținerii unei 
munci sau unui serviciu de natură sexuală plătit, sau 
atunci când persoana care prestează servicii sexuale 
are o vârstă sub 18 ani.

Contrabanda de persoane constă în evaziunea 
intenționată a legilor privind imigrația, prin 
aducerea în Statele Unite a unor persoane străine, 
care nu posedă acte oficiale,  și în transportul și 
găzduirea ilegală a acestor persoane pe teritoriul 
Statelor Unite.

Acești termeni nu sunt interschimbabili:
Contrabanda se bazează pe transport și constituie o infracțiune privind granițele
Traficul se bazează pe exploatare și constituie o infracțiune privind o ființă umană

Raportați traficul de persoane: 1-888-373-7888 
www.dhs.gov/bluecampaign

www.dhs.gov/bluecampaign


IDENTIFICAREA TRAFICULUI DE PERSOANE – ÎNTREBAȚI-VĂ:
 

 

 

 

 

Victima se află în posesia propriilor sale acte de 
identitate și de călătorie?

̆

̆ Pare că victima este învățată ce să spună 
membrilor comunității, muncitorilor, oamenilor 
legii și autorităților de imigrare? Comunică 
altcineva în numele victimei?
Victima este recrutată pentru un scop, dar 
forțată să facă o altfel de muncă?

̆

̆ Salariul victimei este oprit ilegal, în vederea 
acoperirii unei datorii sau a efectuării unei 
plăți? (Individual, plata pentru aducerea ilegală 
în țară nu este considerată trafic de persoane.)

̆ Victima este forțată să ofere servicii sexuale?

 

 

 

 

 

 

Victima sau familia acesteia a fost amenințată 
cu vătămare corporală dacă aceasta încearcă 
să plece?

̆

Victima a fost amenințată cu deportare sau 
denunț?

̆

Victima a suferit vătămare corporală, a fost 
privată de apă, hrană, somn, îngrijiri medicale 
sau alte nevoi de bază?

̆

̆ Victima are libertatea de a-și contacta prietenii 
sau familia fără a fi instruită în prealabil cum să 
se comporte, sau fără a fi supravegheată?
Victima are sub 18 ani și oferă servicii sexuale 
plătite?

̆

̆ Victima locuiește în condiții sub standardul 
necesar pentru o viață decentă?
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