
Amenințări, vulnerabilități și riscuri 
prezente în activitatea de transport 

internațional de persoane



“Crima organizată este dinamică și adaptabilă, iar autoritățile de aplicare a legii din întreaga 

UE sunt provocate să țină pasul cu natura schimbătoare a acestei amenințări substanțiale și 

semnificative” – Rob Wainwright, Director al Europol 



Amenințări din sfera crimei organizate

 Traficul de ființe umane (cu toate formele acestei infracțiuni, incluzând traficul de 

minori în scopul cerșetoriei) 

 Migrație clandestină – conectată puternic cu terorismul în special pe cursele dinspre

Turcia, însă și pe cele din Occident

 Contrabanda cu produse accizabile, în special țigări. Precum și contrabanda cu 

bunuri interzise la deținere (arme, muniții, bani, materiale nucleare ori materiale

radioactive)

 Traficul de droguri



Aspecte legale

 Pentru cine și în ce masură poate răspunde penal persoana juridică în contextul

expunerii activității sale la factori de risc infracțional

 Condițiile în care intervine răspunderea penală a persoanelor juridice

 Ce riscă persoana juridică din punct de vedere penal

 Modalități de prevenire a angajării răspunderii penale



Riscul = Ameninţare x Vulnerabilitate x Impact

Riscul de securitate este reprezentat de PROBABILITATEA ca o vulnerabilitate specifică

activității de transport să fie speculată de către o AMENINȚARE particulară.



Recomandări

 Cod de conduită etică integrat în politica internă a companiei

 Actualizarea procedurilor interne în vederea evaluării și reducerii riscurilor prezente în 

activitatea operațională

 Training în scopul creșterii gradului de conștientizare a pericolelor 

 Măsuri preventive prin instruirea personalului pentru a evita un conflict sau un 

potențial incident

 Punerea în pratică a unor recomandări de securitate pe timpul călătoriei, în 

conformitate cu legislația europeană

 Parteneriate și acorduri încheiate cu stakeholderii dvs, autoritățile sau cu companii 

din industria de Securitate pentru a găsi solutii de prevenire a criminalității, 

menținându-vă reputația la un standard ridicat.
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